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ใช้ค�ำสั่ง ม.44
ได้รถไฟฟำ้จีน

ควำมเร็วปำนกลำง
รำคำแพงกว่ำเดิม?

น�้ำผึ้ง
(มำกกว่ำ)

หยดเดียว

คัดค้ำน
แก้เงื่อนไข

บัตรทอง 30 บำท?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เพื่อปลดล็อกปัญหำ 
ไม่ยึดหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติรัฐ 
จึงไม่ใช่แค่ “น�้าผึ้งหยดเดียว” 
แต่เป็น “น�้าผึ้งมากกว่าหยดเดียว” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ตกรางอ�านาจ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” บ่นดังๆรัฐบำลทหำร 
แก้ “กฎหมายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” 
“วัชระ เพชรทอง” เตือน “สึนามิประชาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” แฉให้ “สัมปทาน” คือโกงเงียบ 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ร�ำลึกกำรปฏิวัติ 2475 
ลมตะวันตกที่หอบควำมเปลี่ยนแปลงสู่สยำม 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4608 (1133) วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

1ประเทศ2รฐับาล

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ให้ประเทศไทยหลังการเลือกต้ัง
จะได้รฐับาล 2 ชดุ หรอืรฐับาล
ซ้อนรัฐบาล หน่ึงคือรัฐบาลมา
จากการเลือกต้ังมีหน้าที่เป็นผู้
ปฏบิตั ิ สองคือรัฐบาลทีอ่ยูใ่นรูป
ของคณะกรรมการยทุธศาสตร์มี 
หน้าทีก่�าหนดทศิทางและก�ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานของรัฐบาล
เลือกต้ังอกีชัน้หนึง่

การวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และมีคณะกรรมการคอยตรวจ
สอบการท�างานของรัฐบาลหลัง
การเลอืกตัง้ว่าเดนิตามแผนทีก่�า 
หนดไว้หรอืไม่ พรรคการเมอืงไม่
ต้องเสยีสมองคดินโยบาย เพราะ
ถ้าไม่สอดคล้องกเ็อามาใช้ปฏบัิติ
ไม่ได้ รฐับาลทหารคสช.ไม่ต้อง
เหนือ่ยหาเสยีง เพราะนโยบายใน
รปูยทุธศาสตร์ชาตทิีไ่ข่ทิง้ไว้ ท�า 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

รัฐบาลทหารคสช. ไม่ต้องเหนื่อยหาเสียง
เพราะนโยบายในรปูยทุธศาสตร์ชาตทิีไ่ข่ทิง้ไว้

จะมีคนเอาไปฟักให้เกิดเป็นตัวแน่นอน

เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะจะมีราย 
งานท่ีผ่านการศึกษาของ สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท่ีพ้น
สภาพไปตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างแรกถูกคว�่า และผลการศึก-
ษาของ สภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ (สปท.) ทีจ่ะหมดสภาพ
ไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
 แต่การศึกษาเพือ่จดัวางแนว 
ทางยทุธศาสตร์แต่ละด้านทีผ่่าน
มาทั้งของ สปช.และสปท.นั้น 
ประชาชนมส่ีวนร่วมน้อยมาก และ
มีโอกาสรบัรูเ้นือ้หาทีเ่ป็นผลการ
ศึกษาน้อยมาก ทั้งที่รัฐกุมสื่อไว้
ในมือจ�านวนมาก
 ประชาชนและพรรคการเมอืง

1ประเทศ2รัฐบาล
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ศาลรฐัธรรมนญู ถงึขัน้ตดิคกุตดิ
ตะราง ต้องถอดถอนกัน”
 เป็นค�ากล่าวของมือกฎ-
หมายรัฐบาลอย่าง นายวิษณุ 
เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี
 สรุปคือรัฐบาลนี้เป็นผู้คิดท�า
ยทุธศาสตร์เอง และตัง้คณะกรรม 
การท่ีจะมีอายกุารท�างานต่อไปอีก 
5 ปีเพื่อติดตามเฝ้าดูว่ารัฐบาล
หน้าจะเดินตามทิศทางที่วางไว้
หรอืไม่ หากไม่ท�ากจ็ะด�าเนนิการ
ฟ้องร้องมโีทษถงึตดิคกุหรือถอด 
ถอนออกจากต�าแหน่งห้ามยุ ่ง
เกี่ยวกับการเมือง
 พรรคการเมือง ไม่ต้องเสีย
สมองคดินโยบายเพราะถ้าไม่สอด 
คล้องก็เอามาใช้ปฏิบัติไม่ได้
 รัฐบาลทหารคสช. ไม่ต้อง
เหนื่อยหาเสียง เพราะนโยบาย   
ในรูปยุทธศาสตร์ชาติที่ไข่ทิ้งไว้
จะมีคนเอาไปฟักให้เกิดเป็นตัว
แน่นอน แถมไม่ต้องเปลอืงตวักบั
ค�าครหาต่างๆทีจ่ะตามมาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ    
 สภาพบ้านเมอืงหลงัเลอืกตัง้
จึงเหมือนมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาล 
หนึ่งคือรัฐบาลมาจากการเลือก
ตั้งมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ สองคือ
รฐับาลทีอ่ยู่ในรปูของคณะกรรม 
การยุทธศาสตร์มีหน้าที่ก�าหนด
นโยบายและก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ของรัฐบาลเลือกตั้งอีกชั้นหนึ่ง
 1 รฐั 2 รฐับาล ไม่ต่างจาก
อ�านาจเหนืออ�านาจที่ยกให้
มาตรา 44 ใหญ่กว่ารฐัธรรม 
นญูทัง้ฉบบัในปัจจบุนันัน่เอง

แม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะบัง 
คับใช้มากกว่าสองเดือนแล้ว แต่
ยงัคงมสีภาพบงัคับใช้ได้ไม่เตม็ที่ 
จึงท�าให้บรรยากาศบ้านเมือง
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกอย่าง
ด�าเนินไปประดุจเมื่อการรัฐประ 
หารเพิง่เกดิขึน้เมือ่วานทีผ่่านมา
 วันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมาเป็น
วันครบรอบเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบรูณายา
สิทธิราชมาเป็นระบอบประชา 
ธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรง
เป็นประมุขเป็นปีที่ 85 ก่อนถึง
วันครบรอบฝ่ายความมั่นคงทั้ง
ทหารต�ารวจเกาะตดินกักจิกรรม
ทางการเมืองเพื่อไม่ให้มีการ
เคลื่อนไหวใดๆ ที่คิดว่าจะส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
บาลทหารคสช.
 85 ปีที่ผ่านจึงถือว่าเสีย
เปล่า เสียของ ประเทศไทย
ยังไม่เดินเฉียดเข้าใกล้ความ
เป็นประชาธปิไตยแม้แต่น้อย
 หลังพ.ร.บ.แผนและขั้นตอน
การด�าเนนิการปฏริปูประเทศ และ 
พ.ร.บ.การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
ผ่านความเหน็ชอบจากสภานติ-ิ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย
เสียงเอกฉนัท์ ประเทศจะต้องเดนิ
ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลทหาร
คสช.ไข่ทิ้งไว้ไปอีก 20 ปี
 ความน่าสนใจของการจัดท�า
ยุทธศาสตร์อยู่ที่ ประชาชนจะ    
มส่ีวนร่วมมากน้อยแค่ไหน หรอื
ว่าจะให้สทิธแิค่กรรมการปิดประ 
ตูมโนวาดภาพฝันกันไปเองว่า
อยากเห็นประเทศเป็นอย่างไร
ในอีก 20 ปีข้างหน้า
 แน่นอนว่าการท�างานของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ไม่ได้

ทีจ่ะลงแข่งขนัเพือ่เป็นรฐับาลบริ 
หารประเทศในช่วงหลายปีหน้า
จึงตกอยู่ในสภาพถูกมัดมือชก
เหมือนกัน 
 เมื่อยุทธศาสตร์ชาติถูกท�า 
คลอดออกมาแล้วท้ังประชาชน
และพรรคการเมอืงมหีน้าทีอ่ย่าง
เดียวคือต้องปฏิบัติตาม
 “คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติจะติดตามหรอืมอนิเตอร์เป็น
เวลา 5 ปีว่าใครไม่ปฏิบัติตามจะ
ได้ฟ้องหรอืรายงานมา ยทุธศาสตร์ 
ชาติถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าฝ่า 
ฝืน ท�าผดิ หรอืขดัแย้ง เรือ่งจะไป
ถงึคณะกรรมการป้องกนัและปราบ 
ปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4608 (1133) วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เข้าใจชีแ้จงเรือ่งต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนใคร
จะเชือ่หรอืไม่เชือ่ ใครจะชอบหรอืไม่ชอบ ไปแล้ว
จะมกีารต้อนรบัดหีรอืไม่กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ อย่า
ไปหวงัว่าจะต้องดไีปทกุอย่างทกุเรือ่ง 
 หากโลกใบนีม้แีต่ได้ ไม่มเีสยี มแีต่บวก 
ไม่มลีบ มแีต่ชนะ ไม่มแีพ้ มแีต่สมหวงั ไม่มี
ผดิหวงั มนักค็งไม่ใช่โลกมนษุย์ เพราะมนษุย์
ต้องมทีัง้สมหวงั ผดิหวงั มแีพ้ มชีนะ คละ
เคล้ากนัไป เพราะฉะนัน้เราต้องท�าใจให้ได้ 
อย่าไปทกุข์ร้อนทรมานมนัเกนิไป  ใครทีย่ิม้
ร่าอยูใ่นขณะนีก้อ็ย่านกึว่าวนัข้างหน้าจะยิม้
ได้ตลอดไป “หลวงพ่อชา” เคยมีคนคะยัน้คะ 
ยอให้ท่านท�านายอนาคต ท่านบอกว่า อนาคต
มนับ่แน่หรอก มนัไม่มอีะไรแน่นอน
  ก็หวังว่าเราคงจะเข้าใจเร่ืองของโฉลกเรื่อง 
ของมนษุย์ว่าไม่มอีะไรทีแ่น่นอน เป็นคนจงึต้อง
ไม่ยดึตดิว่าชวีติต้องดตีลอด แม้แต่ผ้ายนัต์ท่ีว่า  
แพ้ไม่เป็นกย็งัแพ้  จงึอย่าไปคดิว่าต้องแน่นอน
อย่างนัน้อย่างนี ้ข่าวในหนงัสอืพมิพ์กท็�าให้เหน็
สจัธรรมแล้วว่า วนัก่อนหวัเราะ วนันีร้้องไห้ วนั
นีห้วัเราะ อนาคตกอ็าจร้องไห้กไ็ด้ 
 โลกเรามแีต่ความไม่เทีย่ง ความผนัแปร 
ไม่แน่นอน มนัจะเกดิวนไปเวยีนมาสลบักนั
ไป กห็วงัว่าจะเข้าใจโลกใบนีต้ามความเป็น
จรงิ ถ้าเข้าใจแล้ว ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้
เรากจ็ะรบัได้ ไม่ว่าจะดจีะร้าย เพราะเรารู้
เท่า รูท้นั รูแ้ก้ รูก้นัเสยีแล้ว
  เจรญิพร

เรือ่งอนาคตของนายกรฐัมนตรไีทยนัน้ เวลาขึน้
มามาใหม่ๆ ผูค้นกม็กัจะปลาบปลืม้อยูพ่กัหนึง่ แต่
บางท่านขึน้มากโ็ดนไล่เลย เข้าท�าเนยีบฯ เข้าสภา
ไม่ได้กม็ใีห้เหน็แล้ว เมือ่เรว็ๆ เหน็พาดหวัข่าว
ของหนงัสอืพมิพ์แนวหน้ามรีปูนายกฯคนปัจจบุนั 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ถกูโอบกอดด้วย
หญงิสาวอายมุากแล้ว นายกฯกย็ิม้แย้ม ขณะที่
เมื่อไม่กี่วันมา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เอาภาพ 
อดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร น�า้ตานอง ขึน้
หน้า 1 เป็นภาพความรนัทดทีอ่ดกลัน้ไม่ไหว น�า้ 
ตาจงึไหลนองหน้า   
 ภาพนายกฯ 2 คนตรงกนัข้ามกนัสิน้เชงิ สะ-
ท้อนให้เหน็สจัธรรมว่าโลกเราไม่มอีะไรแน่นอน 
อย่างทีบ่อกว่า “ใหม่ๆหน้าตาจุม๋จิม๋ เก่าๆเป็น
สนิม” อะไรท�านองนี ้แต่ถ้าบอกว่าสนทิทัง้หมดก็
ไม่ได้ เพราะคนที่รักที่เห็นใจก็มีไม่น้อยเหมือน  
กนั บางคนจงึออกอาการไม่พอใจฝ่ายตรงกนัข้าม
กบัอดตีนายกฯ แต่กเ็ป็นบทเรียนท่ีต้องจดจ�าว่า 
ถ้าอยากเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมอืง จะคดิการณ์
ใหญ่ กต้็องไม่กลวัเจบ็ตวั ไม่กลวัเจบ็ใจ ต้องอดทน
อดกลัน้ต่างๆท่ีจะตามมา ถ้ากลวักอ็ย่าไปเล่นไป
แย่งชงิ มันไม่ได้ท�าให้ชวิีตมคีวามสขุหรอก
  ก็ขอฝากไว้ส�าหรับเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้
แหละ เรากต้็องคดิให้รอบคอบว่า ถ้าจะเล่นการ 
เมอืงกต้็องพร้อมจะรบัสภาพทกุขลาภทีจ่ะตามมา 
ตอนได้ต�าแหน่งได้อ�านาจใหม่ๆกม็คีวามสขุ ไป
ไหนกม็แีต่คนต้อนรบั  นายกฯ คนปัจจบุนัไปต่าง
จงัหวดักบ็อกว่าไม่ได้ไปหาเสยีง แต่ไปท�าความ

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

อนาคตไม่แน่นอน

ทรรศนะ

หากโลกใบนี้มีแต่ได้ ไม่มีเสีย มี
แต่บวก ไม่มีลบ มีแต่ชนะ ไม่มีแพ้ 
มีแต่สมหวัง ไม่มีผิดหวัง มันก็คง
ไม่ใช่โลกมนุษย์

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต�ารวจและทหารใน
ยคุ “รฏัฐาธปัิตย์” จะอ้าง “ค�าสัง่หวั
หน้าคสช.ที ่13/2559” หรอือ�านาจ
ตาม “มาตรา 44” บกุรกุ ตรวจค้น หรอื
ควบคุมใครก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ไม่มหีมายศาล ถอืว่าการใช้อ�านาจของ
เจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและให้เป็นที่สุด  
 แม้จะมี “ตุลาการ” บางคนแถลง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่ยอมรบัอ�านาจ 
“รัฏฐาธิปัตย์” ว่าชอบด้วยกฎหมาย
ก็ตาม!
 ยุค “รัฏฐาธิปัตย์” ประชาชน
จึงได้แต่ก้มหัวยอมรับใช้อ�านาจ
เป็น “ความชอบธรรม” อย่าง “อภ-ิ
สทิธิ ์เวชชาชีวะ” บอกว่าไม่เคยเหน็
ใช้ “มาตรา 44” ช่วยชาวบ้าน เหน็
แต่ช่วยรัฐกันเอง
 อ�านาจ “รัฏฐาธิปัตย์” จึงใหญ่  
คับบ้านคับแผ่นดิน เพราะอยู่เหนือ
อ�านาจบรหิาร นิตบิญัญตั ิและตลุาการ 
แม้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อ�า-
นาจ “รัฏฐาธิปัตย์” ก็ยังถูกยัดเยียด
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นสถาปนา “ร่างทรง” ทั้งสภาลาก
ตั้ง หรือองค์กรอิสระ  
 โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี” ที่เกิดจาก “คณะลากตั้ง” ไม่กี่คน 
“ฝันเฟื่อง” ว่าจะท�าให้ประเทศชาติ
มั่นคงและมั่งคั่ง ทั้งท่ี “คณะรัฏฐา-
ธิปัตย์” มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรที่เป็นรูป
ธรรมเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกจิ 
หรอืการเมอืง แต่กลบับงัคบัให้รฐับาล
ทีม่าจากประชาชนต้องท�าตาม “ยทุธ-
ศาสตร์ชาติ” ไม่ปฏิบัติตามก็ต้องถูก
ถอดถอนหรือติดคุก!
 ปลดล็อก “วิกฤตประเทศ” จึง
ต้องปลดล็อก “อ�านาจเผด็จการ” 
ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก!

ปลดล็อกวิกฤต!
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,251.98  ขาย 1,252.41
ลอนดอน ซื้อ 1,251.95 ขาย 1,252.40

ภาวะหุ้น 23 มถุินายน 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) 

34.24

38.5675

45.885

4.4688

0.31758

24.742

+1.45  1,582.36  
  39,211.62
+2.52  2,251.44  
  28,410.35
+1.30  996.26  
  22,403.39
-0.16  576.92  
  2,130.99

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,682.90  +1.38

2,440.74  +0.66

2,560.22  +4.24

1,856.56  +1.34

2,470.27  +1.30

2,968.13  +6.96

1,249.72  +1.04

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

แอปเช็กเงินสำารองเลี้ยงชีพ  

 นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รอง
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า เปิด
ตวัแอปพลเิคชนั K-My PVD (กอง 
ทนุส�ารองเลีย้งชพีกสกิรไทยบนมอื
ถอื) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบั
ลกูค้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีกสกิร
ไทยเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ ผ่านโมบายแอปพลิ
เคชนัที่ครอบคลมุตัง้แต่การตรวจ
สอบยอดเงนิกองทุนในปัจจบุนัดผูล
ตอบแทนกองทนุย้อนหลงั แสดง
รายงานใบแจ้งยอดสมาชกิ รวมถงึ
โปรแกรมค�านวณแผนเกษียณซึ่ง
จะช่วยในการวางแผนเกษยีณอายุ 
นายเกษตร กล่าวว่า ขัน้ตอนการ
ใช้งานถกูออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
ดายและเชก็ข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่ 
โมง โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะ
การลงทนุในปัจจุบัน ได้แก่ ยอด
เงนิลงทนุรวม สดัส่วนการลงทนุซึง่
แยกตามประเภทสินทรัพย์ต่างๆ 
อาท ิหุน้ ตราสารหนี ้และสนิทรพัย์
ทางเลอืก รวมถงึการแสดงสดัส่วน
เงินลงทุนในส่วนที่เป็นเงินสะสม
และเงนิสมทบ โดยแสดงในรปูแบบ
กราฟิคทีช่ดัเจนและเข้าใจง่าย ทัง้
ยังสามารถติดตามผลการด�าเนิน
งานของกองทนุและดูผลตอบแทน

สะสมย้อนหลงัได้ตามช่วงเวลาต่างๆ 
เปรยีบเทยีบผลตอบแทนตามนโย-
บายอย่างง่ายๆ ในรปูแบบของกราฟ 
และ Fund Fact Sheet และสา-
มารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดสมา-
ชกิผ่านแอปพลเิคชนัได้ทนัที 
 ส�าหรบัลกูค้าทัว่ไปทีไ่ม่ได้เป็น
สมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีกส-ิ
กรไทย สามารถใช้งานผ่านแอปพลิ
เคชนั K-My PVD ได้ แต่จะใช้งาน
ได้เฉพาะการอ่านข้อมลูความรู้ทัว่ 
ไปเกีย่วกบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี
และสทิธปิระโยชน์ทางภาษต่ีางๆ 
กบัโปรแกรมค�านวณแผนเกษยีณ 
ส�าหรบัลูกค้าทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุฯ 
โปรแกรมจะเชือ่มโยงข้อมลูให้โดย
อัตโนมัติเพ่ือค�านวณผลลัพธ์เป็น
แนวทางหรือช่วยในการวางแผน
การออมในวยัเกษยีณ นอกจากนี้ 
โปรแกรมยังมีค�าแนะน�าเพ่ิมเติม
ให้ลกูค้าเลอืกปรบัรปูแบบการออม
ทีเ่หมาะสมอกีด้วย
 นายเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 
บลจ.กสกิรไทยถือเป็นรายแรกใน
ธรุกจิกองทนุส�ารองเลีย้งชีพทีเ่ปิด
ให้บริการข้อมูลสมาชิกกองทุนฯ 
ผ่านแอปพลเิคชนับนมอืถอื ซึง่หวงั
ว่าลูกค้าจะให้ความสนใจและใช้
บริการจ�านวนมาก เนื่องจากขั้น
ตอนและวิธีการง่าย สะดวกและ

ตอบโจทย์กับพฤติกรรมในยุคดิ-  
จทิลั โดยภายในปีนีค้าดจะมสีมา 
ชกิกองทนุฯ ทีด่าวน์โหลดและลง
ทะเบยีนใช้งานประมาณ 35,000 
ราย นอกจากนี ้ในอนาคตบรษิทั
ยงัมโีครงการพฒันาแอปพลเิคชนั 
K-My PVD ให้ใช้งานใหม่ๆ เพือ่
รองรบัการท�าธรุกรรมทีต่อบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 
อาท ิการเปิดให้สบัเปลีย่นนโยบาย
การลงทนุเพ่ือปรับเปลีย่นสดัส่วน
การลงทนุในสนิทรพัย์ต่างๆ หรอื
บรกิารอืน่ๆ ช่วงต้นปี 2561
 ส�าหรับลูกค้ากองทุนส�ารอง
เลีย้งชีพกสกิรไทยทีส่นใจ สามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K-My 
PVD พร้อมลงทะเบยีนใช้งานได้
ผ่าน App Store ในระบบ iOS และ 
Play Store ในระบบ Android โดย
ไม่เสยีค่าบรกิารใดๆ หรอืสอบถาม
ข้อมลูเพ่ิมเติมได้ทีฝ่่ายกองทนุส�า-
รองเลีย้งชพี บลจ.กสกิรไทย โทร. 
0-2673-3888

บลจ.กสกิรไทยเปิดแอปพลิเคชนั K-My PVD ส�าหรบัลูกค้า
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีกสิกรไทยเป็นรายแรกในไทย เพือ่ดยูอด
เงนิสะสม เงนิสมทบและผลประโยชน์ได้ทนัที  

เยี่ยมตัวแทนจ�าหน่าย : นาง
สาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้
จดัการฝ่าย (อาวุโส) บรษิทั ผลติ 
ภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 
เข้าเยี่ยมตัวแทนจ�าหน่ายสิน-  
ค้าวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ 
Diamond รายใหญ่ในเมือง
เวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ    
คู่ค้า 

5,568.89

14.20

4,337.70

11.06

1,231.19

-

11,944.70

30.46

12,919.84

32.95

-975.14

-

17,746.63

45.26

18,099.71

46.16

-353.08

-

เกษตร ชยัวนัเพญ็
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กีฬา

ลูอิส ฮามิลตัน กล่าวยอมรับว่า เขาและทีม      
เมอร์ซเิดส จะต้องมคีวามคงเส้นคงวาให้มากทีส่ดุ 
หากต้องการที่จะเอาชนะทีมเฟอร์รารี่ ในการ    
ชงิแชมป์โลกในปีนีใ้ห้ได้ โดยสถานการณ์ล่าสดุ 
ฮามลิตนั ตามหลงั เซบาสเตยีน เวตเตล ของ
เฟอร์รารี ่อยูใ่น 12 แต้ม ก่อนทีจ่ะลงท�าศกึราย 
การอาเซอร์ไบจนี กรงัด์ปรซ์ี ช่วงสปัดาห์นี้ 
 ฮามลิตนั กล่าวว่า “ความคงเส้นคงวา เป็น
หวัใจหลกัทีจ่ะท�าให้เราคว้าแชมป์โลกมาได้ และ
ต้องยอมรบัว่า ช่วงทีผ่่านมา เซบาสเตยีน มคีวาม
สม�า่เสมอมากในการช่วงชงิต�าแหน่งแชมป์ เรา
จะต้องพฒันา หากว่าเราต้องการทีจ่ะคว้าแชมป์
โลก” 
 ฮามิลตัน คว้าแชมป์มาครองได้ในสนาม
ล่าสดุ แคนาเดยีน กรงัด์ปรซ์ี แต่กลบัมาผลงาน
ทีไ่ม่น่าพอใจมากนกั จาก 2 ใน 3 สนามล่าสดุ
เมือ่เขาจบในอนัดบัที ่4 ทีร่สัเซยี และอนัดบัที ่7 
ทีโ่มนาโก  
 ก่อนแคนาดา กรงัด์ปรซ์ี เขามคีะแนนตาม
หลงั เวตเตล ถงึ 24 คะแนน แต่จากผลงานทีด่ี

ขึน้ในสนามล่าสดุ ขณะทีเ่วตเตล ประสบปัญ-   
หากบัรถ ท�าให้จบการแข่งขนัด้วยอนัดบัที ่4 ท�า 
ให้ฮามลิตนั สามารถลดช่องว่างของคะแนนมา
ครึง่หนึง่   
  “สนามล่าสดุมคีวามส�าคญัส�าหรบัทมี และ
โดยเฉพาะตวัผมเองในการต่อสูเ้พือ่แชมป์” เขา
กล่าว “หลงัจากทีท่กุอย่างผ่านไปในสนามล่าสดุ 
เราเร่ิมลิ้มรสของความยิ่งใหญ่ ที่เราต้องการ
สัมผัสทุกๆสัปดาห์ เพราะมันจะผลักดันให้เรา
ก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมัน่คง” 
 ฮามิลตัน ไม่ปิดบังว่า เขามีความตั้งใจที่       
จะคว้าแชมป์ที่บากู ในสุดสัปดาห์นี้ หลังจาก       
ทีเ่ขาพบกบัความยุง่ยากมาแล้วช่วงปีทีแ่ล้ว ใน
เวลานี้ 
 “ผมต้องการมาคว้าชัยชนะที่บากู ซึ่งเป็น
สนามเดยีวทีผ่มยงัไม่เคยเกบ็ชยัชนะได้เลย เมือ่
ปีทีแ่ล้ว มสีญัญาณหลายอย่างทีด่สี�าหรบัทมีของ
เรา แต่ผมไม่สามารถพลกิสถานการณ์ได้ ผมหวงั
ว่าในสปัดาห์นี ้ เราจะท�ามนัได้” ฮามลิตนั ทิง้
ท้าย 

โลกกีฬา ‘ฮามิลตัน’คงเส้นคงวา

‘แมค็ลาเรน’โดนปรบัจดุสตาร์ต 

‘ซาลาห์’โวขอทุม่เตม็ทีใ่ห้หงส์

เอฟเวอร์ตนัซวิกองหน้ามาลาก้า

เฟอร์นานโด อลอนโซ่ กบั สตอฟเฟล ฟาน-    
ดอร์เน่ 2 นัดแข่งของ ทมีแมค็ลาเรน จะเริม่
ต้นการแข่งขนัอาเซอร์ไบจนั กรงัด์ปรซ์ี จาก
แถวหลงั เนือ่งจากโดนลงโทษในเรือ่งเครือ่ง 
ยนต์ ซึง่การลงโทษในครัง้นี ้ เกดิขึน้หลงัจาก
ทางฮอนด้า พยายามอปัเกรดเครือ่งยนต์แต่เกดิ
ปัญหาระหว่างการแข่งขนั ซึง่เกีย่วกบัเรือ่งนี้   
อลอนโซ่ กล่าวว่า “เราพยายามหาทางแก้ไขใน
แนวทางทีจ่ะท�าได้ให้ดทีีส่ดุ แต่กม็บีางอย่างที่
อยูน่อกเหนอืการควบคมุของเรา แน่นอนการ
ลงโทษในครัง้นี ้สร้างความยากล�าบากให้กบั
เรา แต่เราไม่สามารถท�าอะไรได้ดกีว่านี้ 

โมฮมัเหมด็ ซาลาห์ ปีกทีมชาติอยีปิต์ วยั 
25 ปีค่าตวั 30 ล้านปอนด์ ยอมรบัมีความสุข
มากกบัการย้ายมาสูท่มีลเิวอร์พลู และพร้อม
แล้วส�าหรับทมีใหม่ของเขา “ผมรูสึ้กตืน่เต้น
มากๆทีเ่ดนิทางมาถงึทีน่ี ่ผมมีความสุขมาก” 
ซาลาห์ กล่าว “ผมจะทุม่เท 100 เปอร์เซน็ต์
ให้กับสโมสรแห่งนี้ ผมต้องการที่จะประสบ
ความส�าเรจ็ไปกบัสโมสร” การมาของซาลาห์ 
จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในเกมรุกให้
กบัทมีร่วมกบั ซาดโิอ มาเน่, โรแบร์โต้ เฟอร์
มโิน่, ดวิอค โอรกิ,ี ฟิลปิเป้ คูตินโญ่ และ แด
เนยีล สเตอร์รดิจ์ แม้ว่าในส่วนของสเตอร์รดิจ์ 
จะมข่ีาวออกมาเนอืงๆว่า อาจจะต้องย้ายออก
จากถิน่แอนฟิลด์ในช่วงซมัเมอร์น้ี กต็ามที  

ทมี “ทอ็ฟฟ่ีสนี�า้เงิน” เอฟเวอร์ตนั ตกลงเซน็
สญัญาคว้าตวั ซานโดร รามเิรซ กองหน้าดาว
รุง่จากทีมมาลาก้า ลีกในสเปน เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว ในราคาค่าตวั 5.2 ล้านปอนด์ กองหน้า
วยั 21 ปี ท�าได้ 14 ประตูในลา ลกีา เมือ่ฤดกูาล
ทีแ่ล้ว หลงัจากทีเ่ขาย้ายมาจากทมีบาร์เซโล-
น่า เมือ่กรกฎาคม 2016 และในขณะนี ้เขาลง
เล่นให้กบัทมีชาตสิเปน ในรายการชงิแชมป์
ยโุรป ทีโ่ปแลนด์ อยูใ่นขณะนี ้ซึง่ซานโดร ผ่าน
การตรวจสอบร่างกายกับเอฟเวอร์ตัน แล้ว
ก่อนทีจ่ะลงท�าศกึยโูร และก่อนหน้านี ้เอฟเวอร์
ตนั เพิง่จะคว้าตัว จอร์แดน พคิฟอร์ด นาย
ทวารจากทมีซนัเดอร์แลนด์ ในราคา 25 ล้าน
ปอนด์ และ ดาว ีคลาสเซ่น จากอาแจ๊กซ์ ใน
ราคา 23.6 ล้านปอนด์มาแล้ว

“ปราสาทเรอืนแก้ว” ครสิตลั พาเลซ เตรยีมตวั
แต่งตัง้ แฟรงค์ เดอ บวัร์ เป็นผูจ้ดัการทมีคน
ใหม่ โดย เดอ บวัร์ จะเป็นผูจ้ดัการทมีคนที ่8 
ในรอบ 7 ปี หลงัจากที ่แซม อลัลาร์ไดร์ซ ลา
ออกอย่างกระทนัหัน ทัง้ทีเ่ขาสามารถช่วยทมีให้
อยู่ในพรเีมียร์ลกีได้ต่อไป ก่อนหน้านี ้ มหีลาย
คนทีอ่ยูใ่นรายชือ่ทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าที ่อาท ิมาร์
โก ซลิวา ครสิโตเฟอร์ กลัเทยีร์ เมารซิโิอ เปล
เลกรโีน่ และ ฌอน ไดช์ นายใหญ่ของเบร์ินลย์ี 
แต่สือ่ของฮอลแลนด์ รายงานข่าวว่า เดอ บวัร์ 

‘เดอร์ บวัร์’เต็งนายใหญ่พาเลซ
มโีอกาสมากทีส่ดุ อย่างไรกต็าม ทางทมีครสิตลั 
พาเลซ ก็ยงัไม่แสดงความคดิเหน็อะไรกบัข่าว   
ทีอ่อกมา เนือ่งจากทาง สตฟี พารชิ ประธาน
สโมสร เข้าใจดว่ีาช่วงนีเ้ป็นช่วงพกัผ่อน กอ็าจจะ
ท�าให้การประกาศล่าช้าออกไป เพยีงแต่ว่า ทมี
ครสิตลั พาเลซ ต้องการทีจ่ะได้กุนซอืคนใหม่ 
ก่อนทีจ่ะเดนิทางออกทวัร์ทีป่ระเทศฮ่องกง ช่วง
กลางเดอืนกรกฎาคม ในรายการ พรีเมียร์ลกี 
เอเชีย โทรฟี่ ซึ่งมีโปรแกรมพบกับทีมเวสต์-     
บรอมวชิ, ลเิวอร์พลู และเลสเตอร์ ซติี้ 
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การขอร้องให้มีการเพิ่มข้อสอบ
อักษรเบรลล์ในการสอบ CET-4 
ซึ่งเป็นการสอบที่เธอจ�าเป็นต้อง
สอบ เนื่องจากต้องยื่นผลสอบใน
การเรียนต่อระดับปริญญาโท ใน
สาขาวิชาจิตวิทยา
 ซึ่งค�าขอของเธอไม่ได้รับการ
ตอบสนองใดๆ
 ต่อมาในเดอืนมนีาคม เธอยืน่
หนังสือไปยังส�านักงานการศึกษา
ท้องถิน่อกีครัง้เพือ่ขอให้มกีารเพิม่
การใช้อกัษรเบรลล์ในข้อสอบ ขณะ
เดียวกันเธอก็ส่งหนังสือไปยังกระ 
ทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ทางกระ
ทรวงฯ เปิดเผยนโยบายทีช่่วยเหลอื
นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาทาง

ทางรัฐบาลจีนได้มีการบรรจุให้มี
ข้อสอบที่ใช้อักษรเบรลล์ส�าหรับ
การสอบวัดความรู้ทางภาษาอัง-
กฤษระดบัอดุมศกึษาแห่งชาตทิีก่�า 
ลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้า หลังจาก
ทีท่างกระทรวงศกึษาธกิารของจนี
ถกูฟ้องโดยนักศึกษาหญงิคนหนึง่
 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทาง
หน่วยงานผู้จัดการสอบวัดความ   
รู้ภาษาอังกฤษได้ออกมาเปิดเผย
ว่า การสอบวัดความรู้ภาษาอัง-
กฤษส�าหรับนักศึกษามหาวิทยา-
ลัยระดับ 4 หรือ CET-4 ที่ก�าลัง
จะจัดขึ้นในเดือนหน้า ได้มีการ
เพิ่มข้อสอบที่เป็นอักษรเบรลล์ให้
แก่นกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทาง
สายตา
 การเคลือ่นไหวดงักล่าวเกดิขึน้
หลงัจากทีม่สี�านกังานทนายความ
ที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง ได้เป็นตัว-
แทนของนกัศกึษาสาวทีม่คีวามบก 
พร่องทางสายตา ฟ้องร้องทางหน่วย
งานการจดัการสอบฯ โดยนกัศกึ-
ษาสาวรายนี ้ก�าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
ปีที ่4 มหาวทิยาลยัฉางชนุ มณฑล
จี๋หลิน
 เมือ่เดอืนกันยายนปีทีแ่ล้ว นกั 
ศึกษาสาวรายนีไ้ด้ส่งหนงัสอืไปยัง
ส�านักงานการศึกษาท้องถิ่น ใน
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ต่างประเทศ

สายตา
 อีกครั้งที่เสียงของเธอไร้การ
ตอบกลับใดๆ
 ดังนั้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
เธอจึงตัดสินใจให้ทางส�านักงาน
ทนายความเข้าฟ้องร้องต่อกระ-
ทรวงศกึษาธกิาร เพือ่บงัคบัให้ทาง
กระทรวงเปิดเผยนโยบายที่ช่วย
เหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหา
ทางการมองเหน็ให้สามารถเข้าสอบ 
CET-4 ได้
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนหนึ่ง
ในหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัด 
การสอบของกระทรวงศกึษาธกิาร
กล่าวว่า อันที่จริงแล้ว ทางกระ-
ทรวงได้มีการช่วยเหลือนักศึกษา

ข้อสอบอักษรเบรลล์
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ม้าแก่รู้ทาง

ทีม่ปัีญหาด้านร่างกายหรอืมคีวาม
พิการมานานหลายปีแล้ว ยกตัว 
อย่างเช่น เมือ่เดอืนธันวาคม 2016 
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการมอง
เห็นจ�านวน 18 คน ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ข้อสอบที่มีตัวอักษรขนาด
ใหญ่ในการสอบ CET-4 และการ
สอบ CET-6
 จากกฎหมายทีบั่ญญตัไิว้เมือ่ปี 
2008 กล่าวไว้ว่า การสอบระดับ
ชาติควรมีการจัดข้อสอบอักษร
เบรลล์ ข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และ
การช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญส�า-
หรับผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น
 นอกจากนี้ ข้อบังคับดังกล่าว  
ที่มีการประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม ได้มีการเน้นย�้าว่า ผู้
พิการมีสิทธิในการได้รับการอ�า 
นวยความสะดวกในการเข้ารบัการ
สอบในระดับชาติและในศูนย์การ
สอบ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน ก็จะ
ต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
 ในปี ค.ศ. 2014 การสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิท-
ยาลัย ก็ได้มีการจัดให้มีข้อสอบ
อักษรเบรลล์และเปิดสาขาวิชาส�า 
หรับผู้พิการทางสายตาเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งในปีหน้า ได้มีนักเรียนยื่น
ขอข้อสอบอักษรเบรลล์เข้ามาแล้ว 
8 ราย 

เช่นกันที่มีสัญชาตญาณกลับบ้าน
 ดังน้ัน เขาจึงกล่าวแก่ฉีหวน
หวางว่า “ข้าพระองค์ทราบว่าม้า
แก่จะมีสัญชาตญาณการหาทาง
กลบับ้าน จงึน่าจะน�ามาใช้น�าทาง
เพื่อหาทางออกจากหุบเขาแห่งนี้
ได้” ฉีหวนหวางเห็นด้วย และอนุ 
ญาตให้เขาท�าได้
 กว่านจงจงึน�าม้าแก่มาสองสาม
ตัว ปลดเชือกและอานม้า ปล่อย
ให้เป็นอิสระ ส่วนกองทัพก็เดิน
ตามม้าไปเรื่อยๆ น่าแปลกที่ม้า
ทกุตวัมุง่หน้าไปทางเดยีวกนั และ
สุดท้ายก็สามารถหลุดออกจาก
หุบเขาและไปพบกับถนนใหญ่ได้

ส�าเร็จ
 ม้าแก่รูท้าง หมายถงึ คนที่
มีประสบการณ์ จะสามารถแก้
ปัญหากับเรื่องต่างๆได้ดีกว่า

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว ่า 
“เหลา หม่า ซื่อ ถู” หรือ “ม้า
แก่รู้ทาง”
 ฉีหวนหวางแห่งแคว้นฉี 
ต้องการยึดครองแคว้นเยียน 
จึงยกกองทัพไปตีแคว้นเยียน 
โดยมีเสนาบดีกว่านจงและแม่ 
ทัพซีเผิงเดินทางไปด้วย

 กองทัพแคว้นฉี ยกกองทัพไป
ในฤดูใบไม้ผลิและได้รับชัยชนะ
ในฤดหูนาว ต้นไม้ใบหญ้าร่วงหล่น
จนหมด จนกระทั่งกองทัพยกมา
ถึงหุบเขาแห่งหน่ึงท่ีวกวน ท�าให้
สดุท้ายกองทพัเกดิหลงทางขึน้มา 
หาทางออกไม่เจอ แม้ว่าจะพยา-
ยามส�ารวจพืน้ทีเ่ท่าใดกต็าม กลบั
ไม่รู้ทิศทางที่จะออกไปได้
 ยิง่เดนิกองทพัยิง่อ่อนล้า สถาน 
การณ์เริ่มอันตราย เมื่อทหารเริ่ม
หมดแรง เสนาบดีกว่านจงจึงคิด
วิธีการขึ้นมาได้ว่า สุนัขนั้น หาก
หลงทางออกจากบ้านก็จะสามา-
รถเดินทางกลับบ้านได้ ม้าแก่ก็



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4608 (1133) วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปาเรษ นาธ ตั้งชื่อภาพนี้ใน caglecartoons.com ว่า “Israeli 
occupation 50 years” สะท้อนอสิราเอลยดึดนิแดนปาเลสไตน์
มา 50 ปี (อยู่จนรากงอก) ยากที่จะท�าตามข้อเรียกร้องยูเอ็น 

ต่างประเทศ

ค้ารายใหญ่อนัดับ 4 ของสหรฐั 
รองจากแคนาดา เมก็ซโิก และ
จีน โดยสหรัฐส่งออกสินค้าสู่
อาเซียนปีที่แล้ว กล่าวเฉพาะ
สินค้าเกษตรอย่างเดียว รวม
มลูค่า 11,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขณะมลูค่าการซ้ือขายสนิค้าระ 
หว่างกนัในปีทีแ่ล้ว อยูท่ี ่234,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ
 ด้านการจ้างงาน จากสถิติปี 
2015 (เป็นปีที่มีการส�ารวจข้อมูล
ล่าสุด) มบีรษิทัสหรฐัเกอืบ 42,000 
บริษัท กระจายอยู่ทั่วประเทศท้ัง 
50 รัฐ ส่งออกสินค้าและบริการสู่
อาเซียน ท�าให้อาเซียนมีส่วนช่วย
สร้างต�าแหน่งงานให้ชาวอเมริกัน
ในปีดงักล่าวเกอืบ 550,000 อตัรา
 มกีว่า 10,000 อตัรา ใน 18 รฐั 
ทีท่�างานผลติสนิค้าส่งออกอาเซยีน
อย่างเดียว
 ส่วนด้านการลงทุน อาเซียน
เข้าไปลงทนุในสหรฐัปี 2015 มาก 
กว่านักลงทุนจีนและอินเดีย รวม
มูลค่าเงินลงทุน 26,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐั ขณะอาเซียนเป็นภูมิ 
ภาคที่บริษัทสหรัฐเข้ามาลงทุน
มากทีส่ดุในเอเชยี รวมมลูค่าเกอืบ 
274,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
 จากข้อมูลที่ระบุ สะท้อนให้
เห็นว่า อาเซียน “ไม่ธรรมดา” ส�า 
หรับสหรัฐ
 ส่วนรัฐบาลสหรัฐ ภายใต้
การน�าของประธานาธิบดีโด-
นัลด์ ทรัมป์ จะให้ความส�าคัญ
กบัอาเซยีนมากน้อยแค่ไหนนัน้ 
ตอนนี้ยังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน
 

 
 

In Brief : ย่อความ

ผู้เช่ียวชาญเปิดเผยข้อมลู 
สะท้อนให้เหน็ความส�าคญั
ของอาเซียนที่มีต่อสหรัฐ
หลายด้าน เฉพาะด้านการ
สร้างงาน อาเซยีนช่วยให้
ชาวอเมริกันมีงานท�าในปี 
2015 เกอืบ 550,000 อตัรา 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

มติกิารติดต่อสัมพนัธ์กนัในด้าน
ต่างๆ ระหว่างกลุ่มประเทศอา-
เซียนกับสหรัฐ ส่วนใหญ่จะออก
แนว “สหรัฐเป็นต่อ อาเซียนเป็น
รอง” ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติ เนื่อง 

Council (USABC) ชี้ว่า กลุ่ม
ประเทศอาเซยีนมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่งต่อสหรัฐ 
 EWC และ USABC น�าเสนอข้อ 
มูลรองรบัมุมมองของตน โดยจดัท�า
เป็นรายงานในหวัข้อ “ASEAN Mat-
ters for America/America Mat-
ters for ASEAN” ซ่ึงมีสถาบัน 
ISEAS-Yusof Ishak Institute ที่
เปลี่ยนชื่อจาก Institute of Sou-
theast Asian Studies มีส�านัก 
งานอยู่ที่สิงคโปร์ ร่วมมือรวบรวม
ข้อมูลด้วย  
 จากข้อมูลที่ประมวลเป็น
รายงาน ยืนยันถึงความส�าคัญ
ของอาเซียนที่มีต่อสหรัฐทั้ง
ด้านความมัน่คง การค้า การลง 
ทุน และการจ้างงาน 
 ด้านความมัน่คง สหรฐัต้องพึง่ 
พาอาเซียนช่วยคุ้มครองเรือขนส่ง
สินค้า เน่ืองจากเป็นภมูภิาคมเีส้น
ทางสญัจรทางทะเลทีส่�าคญั ผูป้ระ 
กอบการสหรัฐขนส่งสินค้าผ่าน
เส้นทางนี ้รวมมลูค่าปีละ 1.2 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ท�าให้สหรฐัต้องสนบัสนนุแผน
สร้างความมัน่คงของอาเซียนหลาย
โครงการ รวมทั้งโครงการฝึกซ้อม
ร่วมทางทหาร
 ด้านการค้า อาเซียนเป็นคู่

จากสหรฐัเป็นพ่ีใหญ่โลก มทีัง้อ�า-
นาจและเงินทุน 
 ด้วยมติดิงักล่าว ท�าให้เกดิความ
คุ้นชนิว่า สหรฐัมีความส�าคญัสงูต่อ
อาเซียน ในทางกลับกัน อาเซียน
ดูเหมือนจะเป็นเพียง “ออพชั่น” 
ที่สหรัฐจะคบด้วยหรือไม่ก็ได้
 แต่นักวิชาการและผู้เชี่ยว 
ชาญแห่งศนูย์ East-West Cen 
ter (EWC) กรงุวอชงิตนั สหรฐั 
และ U.S.-ASEAN Business 

ความสำาคัญอาเซียนต่อสหรัฐ

ข้อมลูภาพ : asiarisingtv.com
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VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

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
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ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

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

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

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)

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
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ

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

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹
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ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

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

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

พฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพา-
ณชิย์ J 10.30 น. ธรรมยศ ศร-ี
ช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน
และ มร.ครสิโตเฟอร์ ฮดัสนั ประ-
ธานบริษทั ดเีอ็มจ ี อีเว้นท์ โกล-
บอลล์ เอนเนอร์ยี ่จดัพธิลีงนามบนั 
ทกึความเข้าใจ พร้อมแถลงเปิดตวั
งานแสดงเทคโนโลยฟิีวเจอร์ เอน
เนอร์ยี ่เอเชยี 2018 ทีโ่รงแรม เชอ-
ราตัน แกรนด์ สขุุมวิท J 13.30 น. 
ชาล ีสขุสวสัดิ ์รองประธานกรรม-

ใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้า 
SME และผูบ้รหิารสงูสดุลกูค้าธรุ-
กจิขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณชิย์ 
เปิดงาน SCB-FTI Factory Outlet 
ครัง้ที ่14 ทีห่อประชมุมหศิร ธนา-
คารไทยพาณชิย์ ส�านกังานใหญ่ J 
10.00 น. บรรจงจติต์ องัศสุงิห์ 
อธิบดีกรมพฒันาธุรกจิการค้า แถลง
ข่าว การจดักจิกรรมสร้างเครอืข่าย 
และสมาคมการค้าที่มีการบริหาร
จดัการทีด่ ีทีห้่องประชมุชัน้ 12 กรม

J 09.00 น. สมคดิ จาตศุรพี-ิ
ทกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประ 
ธานเปิดการสมัมนาแผนยทุธศาสตร์ 
รฐัวสิาหกจิรายสาขา ทีโ่รงแรมรา-
มาการ์เด้นส์ กรงุเทพฯ J 09.30 
น. พิกลุ ศรมีหนัต์ รองผูจ้ดัการ

การ บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�า 
กดั (มหาชน) แถลงกลยทุธ์การเปลีย่น
ผ่านสูโ่ฮลดิง้คอมพาน ีและแนวโน้ม
ทิศทางการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปี
หลงั 2560 โรงแรม S31 J 14.00 น. 
พงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ ปลดักระ 
ทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา แถลง
ข่าวกจิกรรมจดัการแข่งวิง่มาราธอน 
กฟัออฟไทยแลนด์แชมเป้ียนชพิ จงั 
หวดัสรุาษฎร์ธาน ีทีส่�านกังานปลัด
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

กลุ่มมิตรผลจัด “ค่ายศิลปะกลุ่ม
มติรผล ปีที ่4” ภายใต้แนวคดิ “สขุ
จากส่ิงทีพ่่อท�า” เพือ่น้อมร�าลกึใน
พระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่ 9 ทีท่รงทุม่ 
เทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
และหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
อนัน�ามาซึง่ความสขุ โดยปลกูฝังให้
เยาวชนได้เรียนรู้ปรัชญาดังกล่าว
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
สือ่ให้เห็นถงึความสุขจากการยดึหลกั
ค�าสอนของพระองค์ในด้านต่างๆ
 นายคมกรชิ นาคะลักษณ์ ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการสายงานองค์กร
สมัพันธ์และบรหิารองค์กรเพือ่ความ
ยัง่ยนื กลุม่มติรผล กล่าวว่า “การ
บ่มเพาะเยาวชนให้เข้าใจถงึหลกัการ
ด�าเนนิชีวติในอนาคตต้องใช้วธิโีน้ม
น้าวให้เกดิความมส่ีวนร่วมและพร้อม
เปิดใจเรยีนรู ้ซึง่การเรยีนรูผ่้านงาน
ศลิปะเป็นรปูแบบหนึง่ท่ีเยาวชนชืน่
ชอบ “ค่ายศลิปะกลุม่มติรผล ปีที่ 
4” จงึจดัข้ึนภายใต้แนวคดิ “สขุจาก
สิง่ทีพ่่อท�า” เพือ่ปลกูฝังให้เดก็ๆรู้ 

ค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผลปีที่4 

สังคม

จักความสุขที่ยั่งยืนจากการใช้ชีวิต
อย่างพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล
ที ่ 9 โดยปีนีไ้ด้น�าเยาวชนลงพืน้ที่
เพือ่สมัผสัประสบการณ์สขุอย่างพอ
เพยีงและเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์งานศลิปะให้แก่เยาว 
ชน เช่น ชมวถิชีวีติแบบพอเพยีง ณ 
แปลงเกษตรผสมผสาน หมูบ้่านนา 
หว้า-นาค�า อ�าเภอหนองเรอื จงัหวดั
ขอนแก่น ชมโครงการอโุมงผนัน�า้ล�า 
พะยงัภมูพิฒัน์อนัเนือ่งมาจากพระ
ราชด�ารอิ�าเภอเขาวงจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
เป็นต้น พร้อมๆกับการซมึซบัแนวคดิ 
“ร่วมอยู ่ ร่วมเจรญิ” ของกลุม่มติร

ผลทีส่่งเสรมิให้ชมุชนเตบิโตไปด้วย
กนัแบบยัง่ยนื ด้วยการพัฒนา 5 ด้าน 
คอื ด้านเศรษฐกจิ รูจ้กัใช้จ่ายพอประ 
มาณ รูจ้กัออมเงนิด้านสงัคมเรยีนรู้
จากต้นแบบที่ดี รู้จักแบ่งปันการ
เรยีนรู ้ ด้านสขุภาวะรูจ้กัดแูลสร้าง
เสรมิสขุภาพทีด่ ีด้านทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมรู้จักการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมและพทิกัษ์สิง่แวด-
ล้อม และด้านจติใจรูจ้กัรกัและช่วย
เหลอืกนัในครอบครวัและชมุชน”
 ค่ายศลิปะกลุม่มติรผลปีที ่ 4 มี
เยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน ซึง่เป็น
นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถงึระดบัช้ันมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนทีต่ัง้อยูใ่น
พืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโรงงานน�า้ตาลมติร 
ผลอนัประกอบด้วย โรงงานน�า้ตาล
มติรผลด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุี 
โรงงานน�า้ตาลมติรผลภูเวยีง จงัหวดั
ขอนแก่น โรงงานน�า้ตาลมิตรผลภู 
เขยีว จงัหวดัชยัภมู ิ โรงงานน�า้ตาล
มติรผลภหูลวง จงัหวดัเลย และโรง 
งานน�า้ตาลมติรผลกาฬสินธุจ์งัหวดั
กาฬสนิธุ ์โดยทมีทีช่นะเลศิอนัดบั 1 
จะได้รบัทนุการศกึษาเป็นเงนิ 10,000 
บาท ทมีรองชนะเลศิอนัดบั 1 จะได้
รบัทนุการศกึษาเป็นเงนิ 8,000 บาท 
และทมีรองชนะเลศิอนัดบั 2 จะได้
รบัทนุการศกึษาเป็นเงนิ 5,000 บาท 
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สังคม

อารยา ภูพ่านชิ รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสูงสุดกจิกรรมเพือ่สงัคม 
ภาพลกัษณ์และสือ่สารองค์กร ธนาคารไทยพาณชิย์ ร่วมแสดงความยนิดกีบั 
ถกลเกยีรต ิวรีวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซเีนรโิอ จ�ากดั พร้อมด้วย
ศลิปินผูแ้สดงน�าละครเวทีแห่งกรงุรตันโกสินทร์ “ส่ีแผ่นดนิ เดอะมวิสคิลั”  

ดร.ทวลีาภ ฤทธาภริมย์ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุหลกั ร่วมให้การต้อนรบั มร.เยนส์ 
วอยท์ นกัป่ันจกัรยานมอือาชพีชาวเยอรมนั พร้อมเหล่าดาราเซเลบนกัป่ัน
จกัรยาน ในงานแถลงข่าว ‘Bangkok Bank CycleFest 2017’ 

มณสีดุา ศลิาอ่อน ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
รบัมอบรางวลั Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 
(AREA) เป็นปีที่ 2 รางวัลระดับเอเชีย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเภท Social Empowerment จากโครงการ S&P Kitchen for Kids 

อนนัต์ อศัวโภคนิ ผูก่้อตัง้หลกัสตูร The NEXT Real รศ.ดร.บญุสม     
เลศิหริญัวงศ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัชนิวตัร, บรสิทุธิ ์กาสนิพลิา กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากดั และผูอ้�านวยการหลกัสตูร 
The NEXT Real แถลงข่าวเปิดตวัหลกัสตูร The NEXT Real 4 

อารดา จรญูเอก ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พ-     
เพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) มอบเงินบรจิาคจ�านวน 40,000 บาท ลอืกฤต 
เพชรบด ีนายกเทศมนตรตี�าบลส�าโรงเหนอื เพือ่สนบัสนนุค่าอาหารกลาง
วนัของโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่เดก็และเยาวชน 

ธรีวตั อมรธาตร ี กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั ให้การ
ต้อนรบั คณะอาจารย์และนกัศกึษาจาก SOJO UNIVERSITY (ประเทศ
ญีปุ่น่) น�าโดย Mr.RyojiKitada (Assoc.Prof. of Mechanical Engi-
neering), ในโอกาสเดนิทางมาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน 

อนิทิรา นาคสกลุ ผูจ้ดัการส่วนลกูค้าสมัพนัธ์บตัรสมาชกิ His & Her Plus 
Point และผูจ้ดัการส่วนการตลาดผลติภณัฑ์วาโก้ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนช่ันแนล จ�ากดั (มหาชน) จดัโครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณธิาน
เพือ่การศกึษาเดก็ไทย” ทีโ่รงเรยีน บ้านบงึตาต้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  

ชยัวฒัน์ ชืน่โกสมุ ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ ีให้เกยีรตเิยีย่มชมการตดิตัง้
เครือ่งตะบนัน�า้ในกจิกรรม “ค่ายตะบนัน�า้ใจ  ตามรอยพ่อ” โดยม ีอนุรักษ์ 
สทุธศร ีผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตติะวนัตก บรษิทั 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบั 


