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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” กลำยเป็น “ค�ำถำมแห่งชำติ” 
ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงภำพหลอน “ธรรมำภิบำล” 
แต่ “ใครที่ควรตั้งค�ำถำมและใครควรตอบ?” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้ตั้งสติย้อนเวลำ 3 ปี 
“คสช.” ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่? 
“โสภณ พรโชคชัย” ยืนยันอ�ำนำจประชำชน 
“ประชำธิปไตย” เท่ำนั้นแก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้ 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำงมุม “ท่ำนผู้น�ำ” 
ทหำรยุคต่อไปต้องเลิกคิดเป็น “อัศวินม้ำขำว” 
“ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” ชี้พูดคุยสันติสุขแก้ไฟใต้ได้ 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4593 (1118) วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

เดือนปรองดอง

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ทีเ่กดิจากพรรคการเมอืง กลุม่การ 
เมอืง และองค์กรต่างๆ ตบเท้าให้
ความร่วมมือเสนอความเหน็ แต่
เมือ่มองจากความเคลื่อนไหวทาง 
การเมอืงของฝ่ายต่างๆในสปัดาห์
ทีผ่่านมา เดอืนมถินุายนน่าจะเป็น 
เดือนแห่งความสิ้นหวังมากกว่า
จะเป็นเดือนแห่งความหวังเรื่อง
ความปรองดอง

ตามปฏิทินการเมืองเดือนมิถุนา 
ยนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งความ
หวงัทีจ่ะได้เหน็สงัคมทีแ่ตกแยก
กนัมากกว่าทศวรรษกลบัมามคีวาม 
รักใคร่สามัคคีปรองดอง เพราะ
ทมีงานสร้างความปรองดองของ 
คสช.ที่น�าคณะโดย “บิ๊กป้อม” มี
ก�าหนดจะโชว์ร่างสญัญาประชาคม 
เพือ่สร้างความปรองดองกนัภายใน 
เดือนนี้ โดยเป็นสัญญาประชาคม  



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

จะจบแบบแฮปปี้หรือจบแบบวุ่นวาย
 จนถูกผู้ก�ากับใช้เป็นข้ออ้าง

ขอเวลาสร้างภาคต่อตอนที่สอง สาม ต่อไป

 ตามขัน้ตอน หาก “บิก๊ป้อม” 
ให้ความเหน็ชอบ ข้อเสนอต่างๆจะ
ถกูส่งต่อไปยงัคณะอนกุรรมการจดั
ท�าข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้าง
ความสามคัคปีรองดอง ทีม่ ีพล.อ. 
เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นประธาน เพื่อยกร่าง
สญัญาประชาคมความเหน็ร่วมเพือ่
ความสามคัคปีรองดองต่อไป
 ตามเป้าหมายทีเ่คยประกาศกนั 
เอาไว้ก่อนหน้าน้ี ประชาชนจะได้
เหน็ร่างสญัญาประชาคมความเหน็
ร่วมเพือ่ความสามคัคปีรองดองร่าง
แรกภายในเดอืนมถินุายนนี้
 เมื่อเปิดร่างออกมาและรับฟัง
ความเหน็แล้วจะน�ากลบัมาปรบัปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนโยนลงบน

เดือนปรองดอง
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 ส�าคญัไปกว่านัน้คอืน่าจะเดาได้
ว่าเนือ้หาทีป่รากฏภายในร่างสญัญา
ประชาคมความเห็นร่วมเพื่อความ
สามคัคปีรองดองจะถกูน�ามายดึถอื
ปฏิบตัร่ิวมกนัของนกัการเมอืง พรรค 
การเมอืง กลุม่การเมอืงหรือไม่ เมือ่
ดจูากการเคลือ่นไหวของพรรคประ 
ชาธปัิตย์ กลุม่ กปปส.ในห้วงสปั-
ดาห์ทีผ่่านมา
 หากเปรียบการท�าร่างสัญญา
ประชาคมความเห็นร่วมเพื่อความ
สามัคคีปรองดองเหมือนการถ่าย  
ท�าภาพยนตร์สักเร่ือง แม้จะถ่าย    
ท�าเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการตัดต่อ
การลงเสียงประกอบยังไม่ทันได้
ฉายหนงัตวัอย่างให้ประชาชนได้ดู
 แต่ประชาชนก็เดาทางถูกแล้ว  
ว่าหนังปรองดองเร่ืองนี้มีตอนจบ
อย่างไร จะจบแบบแฮปป้ีเอนดิง้หรอื
จบแบบวุน่วายขายปลาช่อนจนถกูผู้
ก�ากบัใช้เป็นข้ออ้างขอเวลาสร้างภาค
ต่อตอนทีส่องตอนทีส่ามต่อไป
 สรปุการสร้างหนงัปรองดอง
ครัง้นี ้ทัง้ผูอ้�านวยการสร้าง ผูก้�า 
กับ ไม่มีอะไรจะเสีย มีแต่ได้ 
เพราะถ้าได้ร่างสัญญาประชา 
คมความเห็นร่วมเพื่อความสา 
มคัคปีรองดองออกมาแล้ว นกั 
การเมอืง พรรคการเมอืง กลุม่
การเมอืงไม่ลงนาม ทมีผูส้ร้าง ผู้
ก�ากับก็ลอยตัวสามารถชี้หน้า
กล่าวโทษได้ว่าบ้านเมืองไม่มี
ความสงบสขุ ไม่มคีวามสามคัคี
ปรองดองเพราะคนเหล่านี้ไม่
เกีย่วกบั “กองทพั” แถมยงัอาจ
น�าไปขยายผลใช้ประโยชน์อย่าง
อืน่ได้อกีในยามจ�าเป็น

สถานการณ์บ้านเมอืงสปัดาห์นี ้นอก 
จากจะต้องติดตามความคืบหน้า 
การตามจับตวัคนก่อเหตรุะเบดิไปป์
บอมบ์ ที่ถือเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ   
ไขปริศนาหลังเสียงตูมตามท่ีเกิด   
ขึน้หลายทีอ่ย่างต่อเนือ่งว่ามแีรงจงู 
ใจมาจากอะไร ยงัมอีกีหลายเรือ่งที่
ต้องตดิตามความคบืหน้า
 สิ่งหนึ่งท่ีน่าจะเห็นความคืบ
หน้าชัดเจนคอืการสร้างความปรอง 
ดองภายใต้การด�าเนนิงานของคณะ
อนกุรรมการพจิารณาบรูณาการข้อ 
คดิเหน็และข้อเสนอแนะ เพือ่สร้าง
ความสามคัคปีรองดอง
 ขณะนีข้้อเสนอเก่ียวกับแนวทาง
สร้างความปรองดองถกูเขยีนขึน้มา
เรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการตรวจ
ทานขดัเกลาภาษาและจัดเรยีงหวัข้อ
เพื่อความสมบูรณ์ก่อนถูกส่งถึงมือ 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์-
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่าย
ความมัน่คงและรฐัมนตรว่ีาการกระ 
ทรวงกลาโหม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการเตรยีมการเพือ่สร้าง
ความสามคัคปีรองดอง

โต๊ะเพือ่ให้พรรคการเมอืง นกัการ
เมอืง กลุม่การเมอืง และองค์กรต่างๆ 
ทีร่่วมมอืเข้ามาให้ข้อเสนอแนะร่วม
กนัลงนามในสญัญาประชาคม
 แม้ยงัไม่เหน็รายละเอยีดร่างสญั 
ญาประชาคมความเหน็ร่วมเพือ่ความ
สามัคคีปรองดอง แต่เชื่อว่าหลาย
คนคงเดาทางได้ว่าเนือ้หาในร่างสญั 
ญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อ
ความสามคัคปีรองดองนัน้จะมหีน้า
ตาอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 ที่ส�าคัญน่าจะเดาได้ว่านัก 
การเมอืง พรรคการเมอืง กลุม่
การเมืองจะร่วมลงนามในร่าง
สญัญาประชาคมความเหน็ร่วม
เพือ่ความสามคัคปีรองดองทีว่่า
นีห้รอืไม่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4593 (1118) วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พึง่ใครเลย ขมกัเขม้นท�าเหลือเกิน พ่อแม่ห้าม
ก็ไม่ฟัง ก�าลังเรียนก็ยอมเสียผู้เสียคน เสีย
อนาคต  
 ยุคความเจรญิเดีย๋วนีม้นัเจรญิเพือ่จะเกดิ
บาปก่อบาป ละครทวีหีรอืสือ่ต่างๆกเ็จริญใน
การถ่ายทอดบาป เป็นยุคส่งเสรมิบาป จงึจ�า 
เป็นต้องให้เป็นวาระแห่งชาติ ไม่ให้ไปส่ง
เสริม ให้เด็กใจแตก พอเด็กมีลูกไปทิ้ง กระ 
ทรวงนั้นกรมนี้ก็เอาไปเลี้ยง จ่ายโน่นจ่ายนี่ 
ต้องดูด้วยว่าจะท�าให้เด็กอยู่ในศีลในธรรม
อย่างไร ไม่ใช่ให้เป็นนอตหลดุ ไม่คดิแก้ปัญ-
หา คิดแต่จะแก้ผ้าถุง ไม่ได้คิดวางแผนแก้
ปัญหา วางแผนครอบครวั มรีกัมใีคร่กนัแล้ว
จะสร้างฐานะยังไง อย่านึกว่าเศรษฐีใจดีทุก
ราย เศรษฐีใจร้ายใจด�าก็มี  
 กข็อฝากเดก็ผูห้ญงิประเภทแตกเนือ้
สาวแล้วใจแตกก่อนเนือ้สาวจะแตก หรอื
แตกพร้อมกัน ขอให้รักษาขนบธรรม-
เนียมประเพณี รักนวลสงวนตัว อย่า
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว แล้วไม่มีปัญญาจะ
เลีย้ง คดิให้ด ีเรยีนเพือ่มคีวามรูใ้ห้แน่น
ก่อนค่อยมีความรัก มีลูก จะได้ไม่เกิด
ปัญหา เป็นแม่ใจยกัษ์ใจร้ายใจบาป หมา
มันยังไม่ทิ้งลูกมันเลย อย่าให้เขาไล่ไป 
“ชิงหมาเกิด” เลย ก็ขอเตือนกันไว้ เด็ก
ผู้หญิงที่เริ่มแตกเนื้อสาวก็ประคองใจ
ประคองตัวให้ดี อย่าใจแตกตาม
   เจริญพร

ช่วง 4-5 เดอืนมข่ีาวท้ิงทารกหน้าบ้านเศรษ-
ฐเีลยีนแบบละครทวีีแล้วกว่า 150 คน ถอืเป็น
ปัญหาท่ีต้องแก้ไข หรอืจะถงึขัน้เป็นวาระแห่ง
ชาติก็เถอะ เพราะคนตั้งท้องโดยไม่พึงประ 
สงค์หรอืในวัยท่ีไม่พร้อมนัน้ อาตมาได้เขยีน
ในหนงัสอืเล่มหนึง่ว่า ให้มคีวามรูแ้ล้วค่อยมี
รัก แล้วค่อยมีลูก นี่ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไร
เลย ความรูท้ีจ่ะท�ามาหากนิเพือ่เป็นหลกัปัก
ฐานพอจะเลี้ยงลูกก็ยังไม่มีไม่รอด
 แบบนีเ้ป็นความอยาก ความต้องการโง่ๆ
ที่เรียกว่า “ผัสสะโง่” เด็กพอได้สัมผัสทาง
เนือ้หนงั ทางห ูทางตาก็จะมเีพศสมัพนัธ์กัน
แล้ว ไม่ฉลาดในผัสสะ ไม่รู้เลยว่ามันจะส่ง
ผลกระทบแค่ไหน ไม่มีจิตใจที่จะเบรกรั้งยับ 
ยั้ง ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์กลัดมัน อารมณ์
กระสนัก�าหนดัก็สมสู่กัน พอมเีดก็ออกมาเพิง่
รู้สึกว่าไม่ปัญญาจะเล้ียง เลยเอาไปท้ิงบ้าน
เศรษฐีเหมือนละครน�้าเน่า เลียนแบบละคร 
แต่ไม่ได้เลียนแบบหรือประพฤติตามหลัก
ธรรมค�าสอน หรอืจารตีประเพณแีต่กาลก่อน 
หญิงกับชายจะเอาไปกกไปกอดจะต้องจ่าย
ค่าสนิสอดทองหมัน้ ค่าป้อนน�า้นมให้แม่ ไม่ 
ใช่วิ่งตามเขาไป พอท้องไส้ ผัวไม่รับ ก็มานั่ง
คดิ กเ็อาไปทิง้หน้าบ้านเศรษฐอีย่างในละคร
 ตัวเองโง่ชัดๆ เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง
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In Brief : ย่อความ

ยุคส่งเสริมบาป

ทรรศนะ

เรียนให้มีความรู้ให้แน่นก่อนค่อย   
มคีวามรกั มลีกู จะได้ไม่เกดิปัญหา 
ถูกเขาว่าเป็นแม่ใจยกัษ์ ใจร้าย ใจ
บาป อย่าให้เขาไล่ไป “ชงิหมาเกดิ” 
เลย หมามนัยงัไม่ทิง้ลูกมนัเลย 

เป็นไปตาม “ธง” หรอื “ใบส่ัง” กต็าม  
แต่การ “เซตซีโร่ กกต.” ยกชุดก็
เป็นไปตามข่าวที่ออกมาอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งอาจมีคนจ�านวนไม่น้อยที่
สะใจ เพราะผลงานของกกต.ชดุนีเ้ป็น
หนึง่ในการเปลีย่นแปลงทางการเมือง  
ก่อน “ลุงตู่” จะเปิดยุทธการ “เรือ
แป๊ะ” จนทุกวันนี้
 การ “เซตซีโร่” ครั้งนี้ก็มีข้อ     
กงัขาว่าจะยดึถอืเป็น “มาตรฐาน” 
กับทุก “องค์กรอิสระ” หรือไม่  
แล้ว  ยังมปีระเดน็คณุสมบตัขิอง 
กกต.บางคนที่ไม่ขัดกับรัฐธรรม 
นญูฉบบัใหม่ แต่ต้องหมดสภาพ
ไปด้วย
 หากใช้อ�านาจ “รฏัฐาธปัิตย์” หรอื
ค�าสั่ง “มาตรา 44” ล้างบางองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งยกชุด หรือปลด ไล่
ออกคนใดคนหนึ่งเหมือนในระบบ
ข้าราชการกไ็ม่มใีครแปลกใจ  เพราะ
เป็นอ�านาจจากปลายกระบอกปืน  
 แม้ “สมชัย ณ หอเอนปิซา” 
บอกว่ากกต.ไม่รู้สึกน้อยใจและจะท�า
หน้าที่จนกว่าจะมอบงานให้กับกกต.
ชุดใหม่ที่จะมารับงานแทน แต่ก็ค้าง
คาใจถึงเหตุผลของ “สภาแต่งตั้ง” 
ที่อ้างอ�านาจกกต.ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่มากขึ้น จึงมีความจ�าเป็น
ต้องปฏิรูป กกต.ใหม่
 ข้ออ้างเรือ่ง “อ�านาจ” ภายใต้ “ระ 
บอบพิสดาร” จงึไม่ได้แตกต่างจากค�า
พูดทีต่อกย�า้ตลอดเวลาว่า “กฎหมาย
เป็นกฎหมาย” แต่ “กฎหมาย” วัน
นี้อาจไม่ได้มีความหมายอย่างอารย 
ประเทศ 
 แม้เป็น “Rule” เหมอืนกนั  แต่
เป็น “Rule by the Outlaw” ไม่ใช่ 
“Rule of Law”!

เซตซีโร่!
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บาท

 ขาย 20,450.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บาท

 ขาย   20,450.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,260.29  ขาย 1,260.73
ลอนดอน ซื้อ 1,260.30 ขาย 1,260.80

ภาวะหุ้น 2 มิถุนายน 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) 

34.46

39.05125

45.85

4.5013

0.31883

24.98825

+4.49  1,567.60  
  36,052.01
+6.66  2,234.11  
  24,836.48
+2.43  990.22  
  19,394.10
+0.42  569.83  
  2,194.32

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,676.23  +2.72

2,393.83  +11.18

2,500.78  +6.91

1,840.08  +4.49

2,420.96  +10.45

2,919.61  +9.51

1,249.94  +5.76

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

โปรแกรมออมหุน้อตัโนมตัิ

 นายวนิ  อดุมรชัตวนชิย์ ประ 
ธานกรรมการบรหิาร บรษิทัหลกั
ทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
หรอื KTBST เปิดเผยว่า การออม
เงนิในปัจจบุนัเป็นเรือ่งส�าคัญและ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
มาตลอด รวมถึงมีนโยบายที่ให้
ความส�าคัญของการออมในทุก
กลุ่มช่วงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนท�างานทัว่ไปทีก่�าลงัสร้างอนา 
คตและมองหาการบรหิารจดัการ
เงนิลงทนุอย่างมีระบบ รวมถงึกลุม่
ผูม้สีนิทรพัย์มากแต่กไ็ม่ต้องการ
รับความเสี่ยง ขณะเดียวกันยัง
ต้องการให้เงนิออมเพิม่พนู ซึง่ปัจ 
จุบันนักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป
สามารถออมเงินได้ในช่องทางที่
นอกเหนอืจากการฝากเงนิทีใ่ห้ผล
ตอบแทนทีต่�า่ระบบหรอืเครือ่งมอื
ในการออมเงนินัน้ ยงัต้องมคีวาม
สะดวกรวดเรว็ง่ายต่อในการเข้าถงึ
ในยคุ 4.0 ทีส่�าคญัต้องสามารถ
สร้างผลตอบแทนทีด่ด้ีวย 
 ดงันัน้ เพือ่เป็นการตอบสนอง
ความต้องการออมเงินและมีผล
ตอบแทนอย่างสม�า่เสมอในระยะ
ยาวในภาวะการลงทนุมคีวามผนั 
ผวน บรษิทัหลกัทรพัย์ KTBST 
จึงออกเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน
ใหม่ KTBST SMART DCA โปร 

แกรมการออมหุน้อัตโนมติั ผ่าน
ระบบบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ประ 
เภท Cash Balance โดยทางบรษิทั
หลักทรัพย์ KTBST จะท�าการ
เลอืกหุน้ทีส่ามารถใช้ได้กบัระบบ 
KTBST SMART DCAได้ (ปัจ-   
จบุนัเป็นหุน้ใน SET100) เริม่ลง 
ทุนต้นขั้นต�่าเพียง 1,000 บาท 
และสามารถลงทนุผ่านระบบ KT-
BST Smart Application ได้โดย
นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะ
ออมเป็นรายเดือนหรือรายสัป-
ดาห์ 
 นอกจากนี้ ระบบยังมีเครื่อง
มือในการทดสอบผลก�าไรย้อน
หลงั (Back Test) ให้สามารถตรวจ
สอบผลการด�าเนนิงาน (Perfor-
mance) ของหุ้นที่สนใจจะเลือก
ลงทนุ นกัลงทนุสามารถติดตาม
สถานะรายการค�าสัง่การลงทนุได้
ตลอดเวลา ถอืเป็นเครือ่งมอืทีน่่า
สนใจในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความ
ผนัผวน และเหมาะส�าหรบัผูท้ีต้่อง 
การเริม่ต้นออมเงนิด้วยการลงทนุ
หุ้นอย่างสม�่าเสมอในระยะยาว
และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน
ด้วยตนเอง
 “ผมเชื่อว่าการลงทุนด้วยวิธี
การทยอยลงทนุแบบถวัเฉลีย่นต้น 
ทนุ (Dolla Cast Average : DCA)

เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่ท�าให้ 
ผูล้งทนุได้เข้าซ้ือหุน้ในระดบัราคา
ที่เหมาะสมในทุกสภาวะตลาด 
เป็นการลงทนุทีช่่วยป้องการความ
เสีย่งในภาวะทีต่ลาดผันผวนและ
มคีวามไม่แน่นอน ซึง่จากสถาน-
การณ์ของการลงทนุปัจจบุนัทีผ่ม
ประเมนิว่า ตลาดเคลือ่นไหวทรง 
ตวั (Side Way) จากปัจจยับวกที่
มีน้อยจนส่งผลให้มีความเชื่อมั่น 
(Sentiment) ต�า่ และมแีรงขายท�า
ก�าไรออกมาตลอดเวลา บวกกับ
ปัจจยัลบในต่างประเทศ ทัง้เรือ่ง
การขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารสหรฐั 
ราคาน�า้มนั ส่งผลให้การลงทนุใน
ระยะนี ้ต้องมเีครือ่งมอืการลงทนุ
วางแผนการลงทนุแบบอตัโนมตัทิี่
มีประสิทธภาพและเหมาะสม ซึง่ 
KTBST เราเน้นให้ความส�าคญักับ
นวตักรรมลงทนุใหม่ๆทีเ่ป็นประ 
โยชน์ต่อตลาดทนุและประเทศไทย 
ดงันัน้จงึเชือ่มนัว่า “โปรแกรมออม
หุ้นอัตโนมัติ KTBST SMART 
DCA” จะได้รบัการตอบรบัท่ีดจีาก
นกัลงทนุและผูท้ีต้่องการออมเงนิ
ในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ในระยะยาวครบั” นายวนิ กล่าว

KTBST เปิดผลติภณัฑ์ใหม่ KTBST SMART DCA โปรแกรม
ออมหุ้นอตัโนมติัยุค 4.0 เพือ่เลอืกออมเงนิทัง้รายเดอืนหรอื
รายสปัดาห์ และให้ผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนขัน้ต�่าเพียง 
1,000 บาท 

เปิดบ้าน : นายไรวินท์ เลขวร-
นันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั บรูพา เทคนคิอล เอน็จเินยี
ริง่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื ETE เปิด
บ้านต้อนรับสื่อมวลชน ในโอกาส
เข้าเยีย่มชม โรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย์ ก�าลังการผลิต 5 เมกะวตัต์ 
ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

3,721.16

10.32

3,413.18

9.47

307.97

-

11,883.31

32.96

10,649.81

29.54

1,233.50

-

17,199.08

47.71

17,906.32

49.67

-707.25

- 
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กีฬา

ยากที่จะคาดเดาเหลือเกินว่าเกมนัดชิงชนะเลิศ
แชมเป้ียนส์ ลกี วนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้ผลการแข่งขนั
จะออกมาในรูปแบบใด แต่ที่แน่นอน ที่สนาม     
ปรนิซ์พาลติี ้กรงุคาร์ดฟิฟ์ จะต้องเตม็ไปด้วยเรือ่ง
ราวมากมาย ไม่ว่าทมีใด หรอืผูใ้ด จะได้มโีอกาส
ชูถ้วยแชมป์รายการนี้ พวกเขาจะถูกจารึกลงใน
หน้าหนึง่ของประวตัศิาสตร์แน่นอน 
 ทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ถกูยกให้
เป็นเต็งแชมป์ปีนี้ หลังจากท่ีสร้างผลงานเข้าชิง
ชนะเลศิ 3 ใน 4 ปีหลงัสดุ และหากว่าปีนีพ้วกเขา
ท�าได้ พวกเขากจ็ะเป็นทมีแรกทีค่ว้าแชมป์รายการ
นีส้องสมยัตดิต่อกนั และจะเป็นทมีแรกทีส่ามารถ
คว้าแชมป์ลา ลกีา และแชมป์ยโุรป ในรอบ 59 ปี 
 ขณะทีท่มีคูแ่ข่งของเขา “ม้าลาย” ยเูวนตสุ ที่
ประสบความส�าเรจ็คว้าดบัเบิล้แชมป์มาครองได้
แล้ว คอืแชมป์กลัโช่ กบัโคปา อติาเลยี ซึง่หากว่า
พวกเขาคว้าแชมป์ใหญ่สดุของยโุรปมาครองได้ ก็
ถือเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ 119 ปีของสโมสร 
 จากสิง่ทีก่ล่าวมา จงึสมเหตุสมผลเหลือเกินท่ี
ความกดดนัจะอยูก่บัทัง้สองทมี ทัง้ในสนามและ
ซุม้ม้านัง่ส�ารอง ทมีราชนัชดุขาว โชว์ผลงานได้ดี
เหลอืเกนิ พวกเขาท�าไป 106 ประตจูากทกุรายการ
ในฤดกูาลนี ้โดยยงิไป 32 ประตจูาก 12 เกมกรยุ
ทางสูน่ดัชงิชนะเลศิในเกมนี ้โดย ครสิเตยีโน โร 
นลัโด ท�าไป 10 ประต ูส่งให้เขาเป็นคนท�าประตู
สงูสดุในประวตัศิาสตร์ของแชมเป้ียนส์ ลกี นอก 
จาก โรนลัโด แล้ว พวกเขายงัมนีกัเตะอย่าง อสิโก้ 
คารมิ,เบนเซมา ลกูา โมดชิ และโทนี ่ครสู ทีเ่ป็น
ส่วนผสมให้ทมีได้อย่างลงตวั แต่ทีย่งัเป็นข้อสงสยั 
กคื็อ แกเรธ็ เบล ทีใ่นฤดกูาลนีวุ้น่วายกบัอาการ
บาดเจ็บทีข้่อเท้ามาตลอด ว่าจะมโีอกาสลงเล่นใน
เกมนีห้รอืไม่ ซึง่ ซดีาน เองกย็งัไม่ยอมเปิดเผยใน

เรือ่งนี้ 
  ทมียเูวนตสุ ฤดกูาลนี ้พวกเขาครบเครือ่งทัง้
เกมรกุและรบั โดยเฉพาะในเกมรบั พวกเขาม ีจิ
อนัลยุจ ิบฟุฟอน นายทวารวยั 39 ปี ยนืเป็นด่าน
สดุท้ายให้กบัทมี จอิอร์จโิอ เชยีรนิี ่กองหลงัของ
ทมี กล่าวถงึนายทวารกปัตนัทมีผูน้ีว่้า “ทกุอย่าง
ดเูป็นเร่ืองธรรมดามาก เมือ่มเีขายนือยูข้่างหลงั
คณุ”     
  ขณะที ่ มสัซมิเิลยีโน อลัเลกร ี โค้ชใหญ่ของ
ทมี กล่าวถงึเกมวนัเสาร์ว่า “เราจะเข้าสูเ่กมด้วย
ความสงบและนิง่ทีส่ดุ ด้วยความรูแ้ละประสบ-
การณ์ที่เราเคยประสบมาเมื่อ 2 ฤดูกาลท่ีแล้ว 
พวกเขา (เรอลั มาดรดิ) คอืตวัเตง็ แต่เราจะไม่
ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอน”

โลกกีฬา ‘อัลเลกรี’ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

‘เมอร์เร่ย์’ฟอร์มเริม่เข้าทีเ่ข้าทาง
แอนดี ้เมอร์เร่ย์ มอื 1 ของโลก พลกิสถานการณ์
จากทีเ่ป็นรอง เอาชนะ มาร์ตนิ คลซีาน มอืไร้อนั
ดบัจากสโลวาเกยี ไปได้ 6-7 (3-7), 6-2, 6-2, 
7-6 (7-3) ผ่านเข้ารอบสามไปพบกบั ฮวน มาร์
ตนิ เดล ปอร์โต้ เป็นชยัชนะนดัที ่18 ของเมอร์เรย์ 
ในฤดูกาลนี้ หลังจากที่เขามีอาการป่วยและ
อาการบาดเจบ็เข้ามาแทรกตลอดช่วงทีผ่่านมา 
 ไคล์ เอด็มนุด์ มอืสองจากสหราชอาณาจกัร 
กส็ามารถผ่านไปเล่นรอบสามได้อกีคนหนึง่ เมือ่
เอาชนะ เรนโซ โอลโิว 7-3, 6-3, 6-1 รอบต่อ
ไป หนุม่วยั 22 ปีจากยอร์กเชยีร์ จะเข้าไปพบกบั 
เควนิ แอนเดอร์สนั จากแอฟรกิาใต้ ทีเ่อาชนะ 

นคิ คร์ีจอิอส จากออสเตรเลยี ไป 5-7, 6-4, 
6-1, 6-2 
 “ผมก�าลงัเล่นในเส้นทางทีด่ขีึน้มากกว่าเมือ่
สองสปัดาห์ทีแ่ล้ว และแมตช์วนันีแ้สดงให้เหน็ว่า
ผมท�าได้ดีขึ้นมาก” เมอร์เรย์ กล่าว “สภาพ
ร่างกายผมดขีึน้มาก ผมมคีวามมัน่ใจมากขึน้ ผม
ตีบอลได้หนักขึ้นวันนี้ และดีกว่าเกมรอบแรก
มาก” 
 “ฟอร์มทีส่ม�า่เสมอคอืสิง่ทีผ่มต้องท�าเวลาน้ี 
ผมรูส้กึว่าผมสามารถยนืระยะในเกมได้มากขึน้ 
รวมไปถึงผมสามารถเปลี่ยนแปลงแทคติกบาง
อย่างระหว่างการแข่งขนัได้แล้ว” 

‘เฟลตเชอร์’ย้ายซบ‘สโต๊ค’ 

‘กรซีมนัน์’ยงัไม่ย้ายเข้ารงัผี

‘ซามเปาล’ีย้ายคมุอาร์เจนฯ 

ดาร์เรน เฟลตเชอร์ ตดัสนิใจย้ายจากทมี
เวสต์บรอมวชิ ไปอยูก่บัทมีสโต๊ค ซติี ้ ด้วย
สญัญาเป็นเวลา 2 ปี โดยอดตีกองกลางทมี
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ จะย้ายเข้าสูท่มีช่างป้ัน
หม้อทันที เมื่อจบสัญญาสิ้นเดือนนี้ “ทุก
อย่างเป็นไปอย่างรวดเรว็ แต่ผมดใีจทีไ่ด้จบ
ลงทีน่ี ่สโมสรแห่งนี ้เป็นสโมสรทีว่เิศษ กบัผู้
จดัการทีมท่ียอดเยีย่ม กลุม่นกัเตะทีย่ิ่งใหญ่ 
ผมก�าลงัมองไปถงึโอกาสทีร่ออยู่ตรงหน้า ผม
รกัทกุๆนาทีท่ีอยูก่บัเวสต์บรอมวชิ อัลเบีย้น 
เหมือนกับผมรักทุกๆนาทีที่แมนเชสเตอร์ 
ยูไนเตด็ แต่ผมก�าลงัมคีวามท้ายทายใหม่อกี
ครั้ง และผมคิดว่าผมจะตอบสนองได้ดีกับ
ความท้าทายใหม่ครัง้นี”้ 

อนาคตของ อองตวน กรซีมันน์ อยู่ในความ
ไม่แน่นอนอกีครัง้ หลงัจากทีท่มีแอตเลตโิก 
มาดริด ทีมต้นสังกัดของเขา ถูกปฏิเสธข้อ
เรยีกร้องจากศาลกฬีาในเรือ่งของการย้ายทมี 
ส่งให้ช่วงซัมเมอร์นี ้พวกเขาไม่มโีอกาสซือ้นกั
เตะเข้ามาร่วมทมี ขณะเดยีวกนัทมีแมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ เอง กก็�าลงัมองหาทางเลอืก
ใหม่เช่นกนั ท้ังๆท่ีก่อนหน้านี ้กรซีมนัน์ เคย
โพสต์ว่า โอกาสที่เขาจะย้ายสู ่ทีมแมนฯ 
ยูไนเตด็ ประมาณ 60 เปอร์เซน็ต์แล้ว แต่
ล่าสดุ เขาโพสต์ ในทวติเตอร์อกีครัง้ว่า เราจะ
ไปด้วยกนัแอตเลตโิก พร้อมกบัรปูทีเ่ขาฉลอง
กบัเพือ่นๆในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี ด้วย พร้อม
กบับอกว่าทุกอย่างยงัเป็นแค่ข่าวลอื

สโมสรเซบีญ่า ในสเปน ออกมายืนยันว่า       
ฮอร์เก้ ซามเปาลี โค้ชของทมี ตดัสนิใจไป
คมุทมีชาตอิาร์เจนตน่ิา หลงัจากทีเ่จรจาใน
ข้อสญัญาของทัง้สองฝ่ายยตุลิง ซึง่ทางทมีลกี
จากสเปน ออกมายอมรบัว่า ทางทมีได้ตกลง
เรือ่งสญัญาหลกัๆกบัทางสโมสรฟตุบอลอาร์
เจนติน่าแล้ว โดยวางไว้ว่าวนัที ่ 1 มถินุายน 
เป็นวนัสิน้สดุสญัญา และข้อตกลงทกุอย่าง
ต้องอยูบ่นกระดาษ “ฮอร์เก้ ซามเปาล ีหวงั
ว่า ซามเปาล ีจะประสบความส�าเรจ็ในอาชพี
โค้ชของเขา และเราขอขอบคุณต่อผลงานของ
เขาในฤดกูาล 2016/17 ทีผ่่านมา” ข้อความ
จากทางทมีเซบญ่ีา   
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 จ้าว หวงเสนิ คณุตาวยั 68 ปี 
อาศัยอยู่ตัวคนเดียวและเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงมานานหลายปี 
คุณหมอหม่ามกัจะไปเยีย่มคณุตาที่
บ้านและมอบยาให้แก่เขา
 คลินิกของคุณหมอหม่า เป็น  
กระท่อม 2 ชัน้เล็กๆท่ีสร้างบนหน้า 
ผา มเีสียงลมทีเ่หนบ็หนาวพดัเข้า
มาอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าจะเลก็และ
หนาวเย็นแต่คุณหมอก็ดูแลรักษา
ความสะอาด มีการจัดการกับยา
ต่างๆอย่างเป็นระบบระเบยีบ
 คลนิกิแห่งนีส้ร้างขึน้เมือ่ 16 ปี
ก่อนโดยตัวคุณหมอหม่าเองร่วมกบั
ชาวบ้านคนอืน่ๆด้วยการใช้หนิ หนิ 
ชนวน ไม้ และโคลน ปัจจบัุนคลนิกิ
แห่งนีม้ชีือ่เสยีงในหมูช่าวบ้าน และ
คุณหมอหม่ากลายเป็นสัญลักษณ์
แห่งความหวงัของชาวบ้านทีเ่จบ็ไข้

หม่า ลี ่คณุหมอวัย 35 ปี เปิดคลิ    
นกิเลก็ๆในหมูบ้่านหลวัจวี ้หมูบ้่าน
ห่างไกลในเขตปกครองตนเองพิ-
เศษอี ๋มณฑลซือ่ชวน ซึง่เธอท�างาน
ทีค่ลนิกิแห่งนีม้านานกว่า 16 ปีแล้ว
 หลังจากส�าเร็จการศึกษามา
จากโรงเรียนแพทย์ในเมืองเมื่อปี 
ค.ศ. 2001 คณุหมอหม่าตดัสนิใจ
อาสามาท�างานในหมูบ้่านเลก็ๆ โดย
คณุหมอพยายามเข้าไปคลุกคลีและ
คอยช่วยเหลอืชาวบ้านตลอดมา
 หมู่บ้านหลวัจวี ้เป็นหมูบ้่านอนั
ห่างไกล ตัง้อยูบ่นเขา ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยากจนและล้าหลงั เป็นหมู-่
บ้านที่การตายของหมอหรือเจ้า
หน้าท่ีสาธารณสขุเป็นเรือ่งปรกติ
 หน้าที่หลักของคุณหมอหม่า     
ก็คือ การจ่ายยาให้ชาวบ้านที่เจ็บ
ป่วย โดยเริ่มเปิดคลินิกตั้งแต่เช้า
เรือ่ยไปจนถงึดกึ ปรกตแิล้วเธอมคีน 
ไข้มารกัษาประมาณวนัละ 10-40 
คน นอกจากนี ้คณุหมอยงัไปเยีย่ม
คนไข้ท่ีบ้าน และเม่ือเธอเป็นหมอ
คนเดียวของหมู่บ้านเธอย่อมมีแต่
คนใช้บรกิาร
 ส�าหรบัคนไข้ของคณุหมอส่วน
ใหญ่ยากจนมาก คุณหมอหม่าจึง
มักจะตรวจรักษาและให้ยาโดยไม่
คดิค่าใช้จ่ายตลอด 
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ต่างประเทศ

ได้ป่วย
 คุณหมอหม่าเล่าให้ฟังว่า คร้ัง
แรกทีเ่ธอมาถงึ ความยากจนของที่
นีเ่ป็นสิง่เหนอืความคาดหมายของ
เธอ ขนาดว่าหญงิคลอดลกูยงันอน
คลอดบนเสือ่ฟางบนพืน้ และสถาน
แวดล้อมดนู่ากลวัส�าหรบัเธอมาก
 หลงัจากคุณหมอเรียนรู้ว่า ปรกติ
แล้วจะมหีญงิคลอดลกูเสยีชวีติประ 
มาณ 1-2 คนต่อปี คณุหมอเลยตดั 
สินใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ความ
สามารถของเธออย่างเตม็ทีใ่นการ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์น่าเศร้าที่อาจ
เกดิขึน้ และท�าทกุวถิทีางทีจ่ะพฒั-
นาความเป็นอยูข่องชาวบ้านให้ดขีึน้
 คณุหมอดแูลคนไข้ของเธอด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ เธอพยายาม
เกบ็ประสบการณ์จากคลนิกิและศกึ 
ษาโรคใหม่ๆอยูเ่สมอ หากเจอคนไข้

คุณหมอผู้เสียสละ

 

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “เกา 
ซาน หลวิ สุย่” หรอื “เขาสงูน�า้
ไหล”
 ในสมัยชุนชิว มีชายผู้หนึ่ง
นามว่า หยโูป๋หย่า เป็นผูมี้ความ
สามารถทางดนตรีและการดีด
พณิอย่างมาก
 ครั้งหนึ่ง หยูโป๋หย่ารู้สึกว่า

ก�าลงับรรเลงเพลงอยู ่จงึเชญิเขาไปบรร    
เลงบนเรอืของเขา ซึง่พอหยโูป๋หย่า 
ได้ฟังเพลงชายตดัไม้เล่น เขากล่าว 
ว่า “บทเพลงของท่าน ช่างหนกัแน่น
เหมอืนดัง่เขาไท่ซานทีส่งูเทยีมเมฆ”
 ต่อมากถ็งึควิของหยโูป๋หย่า เมือ่
เขาบรรเลงเสรจ็ ชายตดัไม้คนนัน้ก็
ชมว่า “บทเพลงของท่านช่างพริว้ไหว 
ราวกับสายน�้าที่ไหลอยู่ในทะเลที่
ไม่มทีีส่ิน้สดุ” หยโูป๋หย่าได้ยนิดงันัน้
จงึกล่าวว่า “ท่านรูค้วามหมายของ
บทเพลงของข้า” 
 ชายตดัไม้คนนัน้คอืจงจือ่ช ีและ
นับแต่น้ันมา ท้ังสองก็กลายเป็น
เพือ่นรกักนั
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 เขาสงูน�า้ไหล หมายถงึ การ
รูจ้กัตนเอง หรอืการรูซ้ึง้ถงึความ
ปรารถนาของเพือ่น นอกจากนี้
หมายถงึ บทเพลงทีม่คีวามไพ-
เราะเป็นอย่างยิง่  

ตนเองยังไม่สามารถดื่มด�่าไปกับ
ดนตรทีีต่นเองเล่นเล่นได้ อาจารย์
ของเขาจึงพาเขาขึ้นเรือล่องไปตาม
ทะเลสาบตงไห่ ระหว่างทาง เขาได้
พบกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้ยิน
เสียงคลืน่ เสียงสัตว์ เสียงต้นไม้ใบ
หญ้า ท�าให้เขาดื่มด�่ากับความสวย 
งามของธรรมชาตแิละสามารถบรร-
เลงเพลงออกมาได้อย่างไพเราะ
 ต่อมาในคืนหนึ่ง เขาได้น่ังเรือ
ออกไปชมธรรมชาติ ทันใดนัน้กไ็ด้
ยนิเสยีงพณิทีไ่พเราะแว่วมา เขาจงึ
ตดัสนิใจเดนิขึน้จากเรอืและไปตาม
เสียงพณิท่ีได้ยนิ
 เม่ือมาถงึ เขาพบคนตดัไม้คนหนึง่

เขาสูงน�้าไหล 

รายใดที่ป่วยหนักหรือจ�าเป็นต้อง  
ใช้เครือ่งมอื เธอกจ็ะพาคนไข้ไปยงั
โรงพยาบาลใกล้เคยีงเพือ่การรกัษา
ทีด่ขีึน้
 คณุหมอช่วยท�าคลอดเด็กอย่าง
ปลอดภยัจ�านวน 476 คน แต่หน้า
เศร้า ขณะที่เธอรักษาชีวิตเด็กคน
อืน่ๆในหมู่บ้าน หากแต่เธอกลบัแท้ง
ลกูของเธอเอง ขณะทีเ่ธอตัง้ครรภ์
และออกไปรกัษาชาวบ้านตอนกลาง
คนื เธอพลาดตกหน้าผาท�าให้เธอ
แท้งและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นท�า 
ให้เธอไม่สามารถมลีกูได้อกี
 เธอเล่าว่า ตอนนัน้เธอไม่สา-
มารถท�าใจได้และตัดสินใจจะย้าย
ออกไป หากแต่เร่ืองนีแ้พร่ไปถงึหู
ชาวบ้าน ทุกคนมุ่งหน้ามาหาเธอ 
ร�า่ร้องขอร้องไม่ให้เธอจากไป มเีดก็
คนหนึง่ร้องไห้และกอดขาเธอเอาไว้ 
คุณหมอหม่าจ�าได้ว่า เด็กคนนีค้อื
เดก็ทีเ่ธอเคยท�าคลอด เธอจงึตดัสนิ
ใจว่าจะไม่จากไปไหนอกี
 ปัจจบัุน เธอมคีวามสขุกบัชาว
บ้านและเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่น    
คณุหมอเป็นคนทีช่าวบ้านนบัถอืละ
เช่ือมั่นจนสุดหัวใจ คุณหมอเป็น
เพือ่น เป็นคนมพีระคณุและเป็นผูท่ี้
เมือ่ชาวบ้านต้องการเธอกจ็ะไปยนื
อยูท่ีน่ัน่    



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4593 (1118) วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com โดยมองว่า 
ผูน้�าใหม่เกาหลใีต้มปัีญหาทีเ่ป็นความท้าทายส�าคญัหลายอย่าง 
รอพิสูจน์ความสามารถอยู่ข้างหน้า

ต่างประเทศ

สิงคโปร์ระดมบุคลากรส่วน
ใหญ่ จากต่างประเทศ มีการ
ลงทุนด้านการศึกษาและฝึก
อบรม และมีการผลิตนวัต-
กรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 หมวด Technology Envi-
ronment ประกอบด้วยการออก
กฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้ง
การเสนอเงินทุน ที่เอื้อต่อการ
พฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี
 และหมวด Future Readi-
ness ประกอบด้วยการปรบัทศัน-
คตจิากพื้นฐานเดิมสู่การยอมรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลการตื่นตัวต่อ
เทคโนโลยดีจิทัิล และการน�าเทค 
โนโลยดีจิทิลัไปใช้พฒันาเศรษฐกจิ
 ปัจจบุนั สงิคโปร์ทุม่งบ ระดม
บคุลากร และส่งเสรมิภาคเอกชน 
พฒันาเทคโนโลยีส�าคญั 4 สาขา 
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศสูส่งัคมด-ิ
จทัิลเตม็รปูแบบ ประกอบด้วยสาขา 
Artificial Intelligence (AI) and 
Data Science, Cybersecurity, 
Immersive Media และ Internet 
of Things (IoT) and Future 
Communications Infrastruc-
ture
 ด้วยความจริงจังของสิงค 
โปร์ดงักล่าว จงึไม่แปลกที ่IMD 
ยกให้เป็นประเทศอนัดบั 1 ของ
โลก ด้านความสามารถการแข่ง 
ขนัในระบบดิจทิลั

 
 

In Brief : ย่อความ

สถาบัน IMD ยกสิงค-
โปร์เป็นประเทศมีความ
สามารถด้านการแข่งขัน
ในระบบดิจิทัลอันดับ 1 
ของโลก 2 ปีซ้อน เป็น
ผลจากความจริงจังของ
สงิคโปร์ ในการขบัเคล่ือน
ประเทศสู ่สังคมดิจิทัล
เตม็รปูแบบ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สงิคโปร์เป็นชาตมิภีาพลักษณ์ 
“เล็กทรงพลัง” มานาน และมี
การเพ่ิมมาตรฐานด้านความสา-
มารถต่อเนื่อง กระทั่งกลายเป็น
หนึ่งในจ�านวนประเทศมีพัฒนา 
การเด่นหลายอย่าง ที่หลายประ 

บบดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก 
แซงประเทศยกัษ์ใหญ่ไฮเทค
เรยีบ ไม่ว่าจะเป็นสหรฐั ญีปุ่น่ 
เยอรมนี และอื่น ๆ 
 สงิคโปร์ครองอนัดบั 1 โลก ใน
ท�าเนยีบ World Digital Compe-
titiveness Ranking(DCR)ของ 
IMD ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ปีติดต่อกัน 
ตามด้วยสวีเดน สหรัฐ ฟิน-
แลนด์ และเดนมาร์ก
 ส่วนประเทศไทย ตามสิงค-
โปร์อยูห่่างๆ ในอนัดบัที ่41 โดย
หลุดจากอันดับที่ 39 ในปีที่แล้ว
 ท�าเนยีบ DCR เป็นการประ 
เมินความก้าวหน้าด้านดิจิทัล  
โดยเฉพาะเป็นสาขาย่อยส่วน-
หนึ่งของการจัดอันดับขีดความ
สามารถด้านการแข่งขนัประจ�าปี 
หรือ World Competitiveness 
Ranking ของสถาบนัเดยีวกัน 
 คะแนนทีน่�ามาจดัอนัดบั DCR 
รวบรวมจากการประเมนิองค์ประ 
กอบ 50 อย่าง ซึ่งรวมเป็นหมวด
ใหญ่ 3 หมวด คือหมวด Know-
ledge, Technology Environ-
ment และ Future Readiness
 หมวด Knowledge ประ 
กอบด้วยการมบีคุลากรความ
สามารถด้านเทคโนโลยสีงู ซึง่

เทศน�าไปใช้เป็นต้นแบบ
 แผนผลักดันประเทศสู่สังคม
ดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งโครงการก้าว 
หน้าของสิงคโปร์ ซึ่งจากการลง 
มอืพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัอย่าง
เป็นรูปธรรม ท�าให้ศูนย์ World 
Competitiveness Center ของ
สถาบัน International Institute 
for Management Development 
(IMD) แห่งสวิตเซอร์แลนด์
 ยกให้เป็นประเทศมคีวาม
สามารถด้านการแข่งขนัในระ 

สิงคโปร์ผู้นำาโลกดิจิทัล

ข้อมูลภาพ : straitstimes.com
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บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได
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ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4593 (1118) วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  
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MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน
LONDRI-OM-260517-01

โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เทศไทย J 10.30 น. รศ.นพ.      
สรนติ ศลิธรรม ปลดักระทรวงวทิ 
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว 
“TISTR’s From Local to Global 
International Forum” ที่อาคาร
พระจอมเกล้า กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีJ 13.00 น. ดร. 
ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมา
พนัธ์เอสเอม็อไีทย แถลงข่าวความ
ร่วมมอืระหว่างธนาคารไทยพาณชิย์
และสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย เพือ่เสริม

ข่าวความร่วมมอืสร้างสรรค์กจิกรรม
ระดมทนุ เพือ่จดัหารายได้มอบให้
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชนิ ีทีส่ถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติ
มหาราชนิ ีJ 10.10 น. ดร.ชาญ-
กฤช เดชวทิกัษ์ รองประธานกรรม 
การบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จ�ากดั (มหา 
ชน) น�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิ
งานของบรษิทั ในไตรมาส 1 ปี 2560 
ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

J 10.00 น. ก่อกจิ ด่านชยัวจิติร 
รองเลขาธิการสายงานกิจการโทร 
คมนาคม กสทช. และ นพ.สมเกยีรติ 
ลลติวงศา ผู้อ�านวยการ สถาบนัสขุ 
ภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ี แถลง

ศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ไทย และพธิเีปิดงาน SCB SME 
Fest : Fashion Health and Beau 
ty ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านัก 
งานใหญ่ J 14.00 น. สมร เทดิ-
ธรรมพิบูล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั แถลง
ข่าวเปิดตัวนิทรรศการแสตมป์นิ-
ทรรศน์ สายน�า้ “หลาก” ชวีติ ที่
พพิธิภณัฑ์ตราไปรษณยีากร สาม-
เสนใน

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั น�า
โดย ดร.ณัฐกติติ ์ตัง้พลูสนิธนา ผู้
ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานการตลาด จบัมอื นพดล ภาค-
พรต จากการท่องเที่ยวแห่งประ 
เทศไทย, มร.โดนลัด์ ออง จากมาส 
เตอร์การ์ด และ ศภุนวีรรณ จตูระ-
กลู จากธนาคารกสกิรไทย ร่วมจดั
งานเปิดแคมเปญครั้งใหญ่แห่งปี
ใน “งาน AROI THAI” ภายใต้คอน
เซป็ต์ “Amazing Thai Taste”
 โดยไฮไลท์ของงานได้นางเอก
สาวสวย คมิ-คมิเบอร์ล่ี เทยีมศริิ 
มาชวนชิมเมนูจานโปรด พร้อม
ชวน “แต่งชดุไทย” ร่วมกจิกรรม 
“วันศุกร์ทานฟรี” พร้อมด้วยเซ
เลบสาวนกัชมิอาท ิภดาร ีบนุนาค, 
พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 
ศรณัย์ภคั เพญ็ชาต ิ และ พรศรี 
ประจวบเหมาะ ร่วมเปิดประสบ-
การณ์อาหารไทย 
 ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา 
ผูบ้รหิารหนุม่หล่อแห่ง ซพีเีอน็ เผย
ว่า แคมเปญ “อร่อยไทย” ครัง้นี้
จดัขึน้ระหว่างวนันี-้15 สิงหาคม 
2560 ชวนลูกค้าศูนย์การค้าทั้ง    
11 สาขาในเครอืร่วมอิม่อร่อยไป
กับเมนูอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่ว
โลกและได้รับการยกย่องให้เป็น 
Amazing Thai Taste ทีม่ทีัง้อา 
หารคาวและของหวาน อนัได้แก่ 
เมนยูอดฮติอย่างผดักะเพรา, มสั-
มั่น, ต้มย�ากุ้ง, ส้มต�า, ผัดไทย, 
ต้มข่าไก่ และแกงเขยีวหวาน ตลอด
จนผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ มะ-
ม่วง, มะพร้าว, ทเุรยีน ฯลฯ และ

แตง่ชดุไทยกนิฟรทีกุศกุร์

สังคม

เมนขูนมไทยกบัเมนรูบัร้อนอย่าง 
ข้าวเหนยีวมะม่วง, ข้าวเหนียวทุ-
เรยีน เป็นต้น
 โดยทาง ซีพีเอ็น ได้ร่วมกับ
พนัธมติรใจดมีอบสทิธพิเิศษและ
โปรโมชัน่มากมาย เช่น ลูกค้าท่ัว 
ไป “ทกุวันศกุร์” รบัเมนูอาหารไทย
ฟร ีหรอืรบัส่วนลดจากร้านอาหาร
ทีร่่วมรายการเพยีงลกูค้าแต่งชดุที่

มีความเป็นไทยมารับประทานอา 
หารทีศ่นูย์การค้าฯ, นอกจากนีล้กู 
ค้าบตัรมาสเตอร์การ์ดรบัส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษจากร้านอาหารที่
ร่วมรายการ และรบัเครดติเงนิคนื 
100 บาท เม่ือรับประทานอาหาร
ทุกๆ 1,000 บาท/ เซลส์สลิป ส�า- 
หรับลูกค้าบัตรเครดิตมาสเตอร์
การ์ดกสกิรไทย รับฟรี “จานรอง

แก้วเหรียญบาท” เมื่อใช้จ่ายใน
หมวดร้านอาหารครบทุก 1,500 
บาท (ส�าหรับลูกค้าบัตรมาสเตอร์
การ์ด) หรือทุก 2,000 บาท (ส�า-
หรบัลูกค้าท่ัวไป) เฉพาะที ่4 สาขา 
ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล
เฟสติวัล เชยีงใหม่ เซน็ทรลัเฟส-
ติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัลเฟสติ-   
วัล สมุย
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สังคม

ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีรบัมอบกระเช้าผลติภณัฑ์ทปิโก้ 
จาก พรพศิ ตนัมธสุรชยั Commercial Director บรษิทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บี 
จ�ากดั ในโอกาสเยีย่มบูธ๊ภายในงาน  THAIFEX-World of Food Asia 2017 
ชาเลนเจอร์เมอืงทองธานี
 

มนญู วฒุ ิผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมเซน็ทาราหาดใหญ่ และ สรุยิา ป่ินรตัน์ ผู้จดัการ
ทัว่ไป ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั หาดใหญ่ มอบอนิทผาลมั แก่ส�านักงาน
คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัสงขลา โดยได้รบัเกยีรตจิาก อาศิส พิทกัษ์
คมุพล จฬุาราชมนตรปีระจ�าประเทศไทย เป็นประธานในการรบัมอบ 

มร.เอด็มนัด์ ปนู ผูอ้�านวยการฝ่ายขาย ประจ�าภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้  บจก.โซเดยีล อนิเตอร์เนชัน่แนล ร่วมกบั มร.หลยุส์ ลนิ CEO of Food 
Service Asia Pacific and Middle East และ มร.ซวิ ปง เลงิ กรรมการผู้
จดัการ บจก.สยามฟดู เซอร์วสิ จดังาน Candia Grand Launching

วิจยั วิสทุธิไกรสห์ี ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอเซยีตคิ อตุสาหกรรม
เกษตร จ�ากัด และคณะผู้บริหาร ขนทัพสินค้าร่วมงานมหกรรมอาหารที่      
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย “THAIFEX-World of Food Asia 2017” พร้อม
เปิดตวัแอปพลเิคชนั “กะทอิมัพวา ครวัในขวด” 

นุสรา (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยสมุทรประกนั
ชีวติ จ�ากดั (มหาชน)  คณะผูบ้รหิาร พร้อมด้วยทมี OCEAN LIFE ไทยสมทุร
จิตอาสา ร่วมกจิกรรมLove is Giving “ระบายสสีนับนก�าแพง” พร้อมมอบ
ข้าวสาร ให้กบัน้องๆ ศนูย์เดก็เลก็ อนบุาลดวงประทปี (คลองเตย) 

กญัจมา ศรอีรณุ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์ 
กรุงศรี คอนซมูเมอร์ พาคณะส่ือมวลชนร่วมสนกุกบักจิกรรม “เวร์ิคชอ็ปเค้ก
นึง่สไตล์ญีปุ่น่” เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสือ่มวลชน ทีร้่านพอใจ 
โฮม คาเฟ่ วิภาวดฯี 16

ธญัรกัษ์ ณ วงัขนาย ผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กลุม่วงัขนาย ร่วมแสดง
ความยนิดกีบั 10 เยาวชนตวัแทนประเทศไทย ซึง่ทางกลุม่วงัขนายให้การ
สนับสนนุ หลงัจากไปคว้าแชมป์ FC BAYERN YOUTH CUP WORLD 
FINAL 2017 มาจาก ประเทศเยอรมนมีาครอง 

บริษัท เดอร์มาลงิค์ จ�ากดั เข้าร่วมงานสัมมนาเชงิวิชาการ ADAC 2017 ซ่ึง
จดัโดยสมาคมเวชส�าอางแห่งประเทศไทย ร่วมกบัโรงพยาบาลศริริาช โดยน�า
นวัตกรรมฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้า SELPHYL® (PRFM) และ
ผลติภณัฑ์สมานแผล รีจวีูเนก็ซ์ ครีม ไปร่วมจดัแสดง 


