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สิทธิความเป็นคน

TISCODS
จ่ายปันผล25สต. 
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สั่งห้าม
ซื้อขายหิ่งห้อย

ต่างประเทศ 6

เศรษฐกิจ 4

“เดอ บัวร์”
เช็กทีมก่อนช็อป

กีฬา 5

“ค้าทราย”
ท่ามกลางเสียงต้าน

ต่างประเทศ 7

ทุกวันนี้กองทัพก็มี
การปฏิรูปตัวเองอยู่แล้ว

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ปฏิรูปกองทัพ” ให้เป็น “ทหารอาชีพ” 
ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในยุค “รัฐบาลทหาร” 
บ้านเมืองจึงต้องอยู่กับรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ 
แตกต่างสิ้นเชิงกับละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ชุด “ภารกิจรัก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม “รัฐบาลทหาร” 
ซื้ออาวุธมากมายท�าไมและจะไปรบกับใคร? 
“ไพจิต ศรีวรขาน” ยันประชาชนคือเจ้าของประเทศ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ใช้อ�านาจยังไม่รอบคอบ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” จะมีความเชื่อถือได้แค่ไหน? 
“โสภณ พรโชคชัย” ถาม “เบคแฮม” ซื้อบ้านที่สมุย 
มีการตรวจสอบและถือเป็นการ “ขายชาติ” หรือไม่? 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4623 (1148) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

ไมเ่สยีของ?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

คับใช้เฉพาะแต่นกัการเมอืง ไม่
รวมข้าราชการและภาคเอกชนที่
ทจุรติด้วย ไล่บีก้นัขนาดนีถ้้าไม่มี
นริโทษกรรม อดตีนายกฯไม่มวีนั
ได้กลับแผ่นดินเกดิ การรฐัประ 
หารครัง้นีถื้อว่าประสบความส�า 
เรจ็ ไม่เสยีของ เพราะถ้าไม่ออก
กฎหมายก่อนลงจากอ�านาจ คดี
ของดร.ทักษิณก็มีแต่นับถอย
หลังรอวนัหมดอายคุวาม

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่
ผ่าน สนช.ถกูโฟกสัไปท่ีคดีความ
ค้างเก่าของดร.ทกัษณิ ชนิวตัร ที่
จะสามารถเดนิหน้าต่อไปจนตดั 
สนิคดไีด้โดยไม่ต้องน�าตวัมาขึน้
ศาล และจะไม่มีวันหมดอายุ
ความ หลกัการกฎหมายนีแ้ม้จะ
ดแีต่กม็คี�าถามว่าท�าไมเลือกบัง 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

สบายใจได้ว่าไม่มีโอกาสกลับประเทศ
มาสร้างความหนักอกหนักใจ
ให้ขั้วการเมืองตรงกันข้าม

คบัใช้คดคีวามทีด่ร.ทกัษณิตกเป็น
จ�าเลยและหยดุชะงกัมานานจะเริม่
เดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไป
ตามล่าตวัดร.ทกัษณิมาขึน้ศาล
	 สาเหตุท่ีท�าให้กฎหมายที่เพิ่ง
ออกมาบังคับใช้สามารถใช้ย้อน
หลังไปถึงคดีความของดร.ทักษิณ
ได้เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองของวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�า-
แหน่งทางการเมอืง	ซึง่เป็นข้อก�า-
หนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการพจิารณา
คดไีม่เกีย่วกบับทลงโทษจงึสามารถ
บงัคบัใช้ย้อนหลงัได้
	 เมือ่เป็นอย่างนีท้�าให้คดคีวาม
ของดร.ทกัษณิ	ทีค้่างการพจิารณา
อยูใ่นชัน้ศาล	5	คดจีะสามารถเริม่
เดนิหน้าต่อไปได้ประกอบด้วย
	 1.คดที�าความผดิกรณใีช้อ�านาจ
หน้าทีท่างการเมอืงขณะด�ารงต�า-
แหน่งนายกรฐัมนตรเีอือ้ประโยชน์

ไม่เสียของ?
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ส่ังจ�าคุกจ�าเลยร่วมคนละ	18	 ปี	
(จ�าหน่ายคดใีนส่วนของดร.ทกัษณิ
เนือ่งจากไม่มาศาล)
	 อย่างไรกต็าม	กฎหมายนีจ้ะบงั	
คบัใช้เฉพาะกบันกัการเมอืงเท่านัน้	
ส่วนข้าราชการ	นกัธรุกจิเอกชนที่
กระท�าทุจริตจะใช้วิธีพิจารณาคดี
ความกนัตามปรกต	ิโดยอ้างว่านกั	
การเมอืงโกงท�าให้ชาตเิสยีหายมาก	
กว่าจึงต้องเดด็ขาดกว่าและตดัสนิ
คดใีห้เรว็
 เม่ือกฎหมายเลือกบังคับใช้
เฉพาะกบัการเมอืง ท�าให้มหีลาย
คนมองว่าจะเป็นการไล่เชก็บลิอดตี
นายกฯทกัษณิหรอืไม่ ทัง้นี ้ เพือ่
ตอกย�า้ไม่ให้ประชาชนหลงลมืว่ามี
คดคีวามอะไรตดิตวัอยู่บ้าง แม้จะ
เอาตัวมาติดคุกไม่ได้ แต่หากคดี
เดนิต่อไปถงึทีส่ดุแล้วมคี�าพพิาก-
ษาให้จ�าคกุเป็นชนกัตดิหลงัเอาไว้
กส็บายใจได้ว่าไม่มโีอกาสกลบัประ 
เทศมาสร้างความหนกัอกหนกัใจ
ให้ขัว้การเมืองตรงกนัข้าม แถมผล
การพิพากษาคดีท่ีเกี่ยวกับทุจริต   
จะจ�ากัดไม่ให้เคลื่อนไหวได้อิสระ
อย่างทีเ่ป็นอยูด้่วยต้องโลว์โปรไฟล์
อยูอ่ย่างเงยีบๆ
        ไล่บีก้นัขนาดนี ้ ถ้าไม่มี
นริโทษกรรม อดตีนายกฯไม่มี
วนัได้กลบัเมอืงไทย การรฐัประ 
หารครั้งนี้ถือว่าประสบความ
ส�าเรจ็ตามเป้าไม่เสยีของ เพราะ
ถ้าไม่ออกกฎหมายในช่วงน้ี คดี
ของดร.ทักษิณก็มีแต่นับถอย
หลงัรอวนัหมดอายคุวาม ซึง่จะ
สามารถเดนิทางกลบัประเทศได้

หลงัสภานติบัิญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) 
มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ 
ธรรมนญูว่าด้วยวิธพีจิารณาคดอีา 
ญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืงท�าให้หลายคนตืน่เต้นว่านีค่อื
การปฏิวัติครั้งใหญ่ที่จะส่งผลสะ 
เทอืนทางการเมอืงเป็นอย่างมาก
	 สาระส�าคญัของกฎหมายนีค้อื
สามารถส่งฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่
ต้องน�าตวัจ�าเลยไปแสดงได้	 หลงั
ศาลรบัฟ้องภายใน	3	เดอืน	หาก
ไม่สามารถน�าตวัจ�าเลยมาขึน้ศาล
ได้	ศาลสามารถพจิารณาพจิารณา
คดีลับหลังจ�าเลยได้	 เมื่อศาลรับ
ฟ้อง	 คดจีะไม่มกีารนบัอายคุวาม	
เช่นเดียวกบักรณหีากศาลตดัสนิจ�า
คกุแต่ผูต้้องหาหลบหนกีจ็ะไม่นบั
อายคุวาม
 ประเภทหนไีปให้หมดอายุ
ความแล้วกลับมาเสวยสุขจะ
ไม่มอีกีแล้ว
	 ทีม่องกนัว่ากฎหมายนีจ้ะส่งผล
สะเทือนทางการเมืองอย่างใหญ่
หลวง	เพราะหลายฝ่ายจบัจ้องไปที่
คดีความของ	ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี	 ท่ีมีคดีความ
ค้างการพจิารณาอยู่ในศาลหลายคดี
	 หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างยืน	
ยนัตรงกนัว่าเมือ่กฎหมายมผีลบงั	

ให้กบับรษิทัชนิคอร์ปผ่านการแปลง
สัญญาสัมปทานธรุกจิโทรคมนา-
คม
	 2.คดีปล่อยเงินกู้ของธนาคาร
เพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประ	
เทศไทยหรอื	เอก็ซมิแบงก์
	 3.คดปีกปิดบญัชทีรพัย์สนิหนี้
สนิอนัเป็นเทจ็	(ซกุหุน้)
	 4.คดหีวยบนดนิ
	 5.คดกีารปล่อยกูเ้งนิมชิอบให้
บมจ.กฤษดามหานครของธนาคาร
กรงุไทย
	 คดคีวามทัง้หมดนี	้บางคดศีาล
ตดัสนิไปแล้ว	 เช่น	คดหีวยบนดนิ
ที่ให้จ�าคุกจ�าเลยร่วมคนละ	2	ปี	
ปรบัคนละ	20,000	บาท	แต่โทษจ�า
คกุให้รอลงอาญา	(จ�าหน่ายคดใีน
ส่วนของดร.ทกัษณิเนือ่งจากไม่มา
ศาล)	คดธีนาคารกรงุไทยปล่อยกู้
มชิอบให้บมจ.กฤษดามหานครศาล

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4623 (1148) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ	์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4623 (1148) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 เพราะฉะนัน้กห็วงัว่าเจ้าหน้าทีร่ฐัจะควบคมุ
สถานการณ์และจบัพวกนีไ้ด้	ไม่ให้เกดิรายต่อไป	
จดัการอย่างจรงิจงั	 ไม่ปล่อยให้คนช่ัวลอยนวล	
หากยงัจดัการไม่ได้จบัไม่ได้	 ลกูหลานออกจาก
บ้านไปแล้วหายไป	 กต้็องรูว่้าไปไหน	 ต้องตาม
สืบสวนสอบสวนให้ได้ว่า	 อยู่ที่ไหน	 บ้านใคร	
เพราะญาตใิครโดนอย่างน้ีจะรูสึ้กยงัไง	รบัได้ม้ัย	
บ้านเขา	ตระกลูเขา	คนในครอบครวัโดนอย่างนี	้		
	 พวกสตัว์นรกท�าอย่างนี	้ มนัอยูร่่วมโลกกนั
ยาก	 จึงต้องจัดการไม่ให้คนพวกนี้ก�าเริบเสิบ
สานไปกระท�ารนุแรงกบัใคร	สร้างความทกุข์ความ
เดอืดร้อนให้ใครได้อกี	เป็นพวกอปุสรรคขัดขวาง
ความเจรญิของบ้านเมอืง	หากจบัไม่ได้	เจ้าหน้า	
ทีต่�ารวจกจ็ะเสยีเครดติ		
 ประเทศไทยตอนนีถ้กูจดัอนัดบัว่ากินเหล้า
มากเป็นอนัดบั 5 ของโลกและยงัฆ่ากนัตายเป็น
อนัดบัต้นๆของเอเชยีอกีด้วย แสดงว่าเป็นแชมป์
ในทางไม่ด ี เป็นแชมป์ชัว่ เพราะฉะนัน้ต้องจดั 
การให้เดด็ขาด ให้พวกนีม้จีติส�านกึ อย่างสมยั
ก่อนจะได้ลงโทษหนกัถงึขัน้ประหารชวีติ ทกุวนั
นีเ้พราะกฎหมายบางทกีด็กีบัคนชัว่เกินไป คง
ถงึเวลาแล้วทีต้่องจัดการเดด็ขาดกบัใครกต็ามที่
พกพาอาวธุ  
 การฆ่ายกครัวอย่างน้ีจึงต้องสืบสวน
สอบสวนให้รูว่้ามเีรือ่งอะไรแอบแฝงหรอื
ไม่ ต้องดใูห้ถ้วนถีล่กึซึง้ ฆ่าเพือ่อะไร มผีล
ประโยชน์อะไร ต้องจดัการให้กระจ่างแจ้ง
	 เจรญิพร

ฆ่าล้างครอบครวัตัง้	8	ศพ	รณรงค์กนัแทบตาย
ไม่ให้ใช้ความรนุแรง	ยงัเกดิพฤตกิรรมโหดเช่น
นี	้ทีส่�าคญัมเีดก็และผูห้ญงิเป็นเหยือ่ด้วย	 เป็น
เรือ่งน่าสลดหดหู่ในความโหดเห้ียมของมนษุย์
กลุ่มนี	้แก๊งทมฬิหนิชาตมิากนั	5-6	คน	แล้วยงั
ท�าช่วงเข้าพรรษาอกี	 ในพรรษามแีต่จะงดบาป	
แต่คนกลุม่นีไ้ม่มพีรรษา	 ไม่มศีาสนา	 ไม่มศีลี
ธรรม	จติใจจงึเป็นซาตาน	พญามาร	ไม่กลวัเกรง
อะไรทัง้สิน้	 ไม่อายชัว่	 ไม่กลวับาป	 ไม่กลวัตก
นรกหมกไหม้		
	 พวกสตัว์นรกจงึมจีติใจร้อนรุม่	 โกรธกลุม้
อาฆาตมาดร้าย	 ฆ่าได้แม้กระทัง่เดก็ไร้เดยีงสา	
พวกนีจ้งึไม่ใช่มนษุย์ธรรมดา	แต่เป็นมนษุย์สตัว์
นรก	ถ้าภาษาของสมเดจ็พระญาณสงัวรจะบอก
ว่า	เป็นพวกไม่รกัษาจิตนคร	สตปัิญญา	หิรโิอตปั
ปะ	 เลยท�าให้เสียนครแห่งจิตใจไปให้กับสัตว์
นรกทีม่าครอบจติใจ	
	 ช่วงเข้าพรรษาปรกตคินทัว่ไปจะมีจิตใจงด	
งาม	เพือ่แข่งขนักนัท�าความด	ีแต่พวกนีก้ลับท�า
อัปรีย์	 ไม่มีกาลเทศะ	 ไม่มีความเกรงกลัวกฎ	
หมายบ้านเมอืง	 กฎหมายบ้านเมอืงจงึต้องจดั	
การคนพวกนีแ้ก๊งนีอ้ย่างเดด็ขาด	เพือ่ไม่ให้ประ	
ชาชนอยูก่นัอย่างหวาดผวา	เพราะการฆ่ายกครวั
มนัเป็นภาพทีป่ระชาชนเหน็แล้วรบัไม่ได้	หาก
ยงัจบัไม่ได้กต้็องอยูก่นัอย่างความระแวงหวาด
กลวัว่าวนัหนึง่วนัใดใครจะมาท�ารนุแรงอะไรก็	
ได้	ท�าให้กนิไม่ได้นอนไม่หลบั	ชีวิตกเ็จบ็ป่วยทาง
จติกนัหนกั		

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

พวกสัตว์นรก!

ทรรศนะ

ประเทศไทยตอนนีถ้กูจดัอนัดบัเป็น
แชมป์ชัว่ กนิเหล้ามากเป็นอนัดบั 5 
ของโลกและยังฆ่ากันตายเป็นอัน
ดับต้นๆของเอเชีย   

ประเดน็แก้ไข	 “กฎหมายบตัรทอง” 
ยงัไม่ยตุ	ิไม่ใช่แค่สดัส่วนบอร์ด	สปสช.
ทั้งบอร์ดบริหารและบอร์ดควบคุมคุณ	
ภาพมาตรฐานการบรกิารทีเ่พิม่	“ผูใ้ห้
บรกิาร”	บอร์ดละ	2	คนแล้วยงัไม่ล้ม
เลกิแนวคดิระบบ “ร่วมจ่าย”  
 ขณะที่	 “โสภณ เมฆธน”	 ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	 ไม่เห็นด้วยรวม
เงนิเดอืนในงบเหมาจ่ายแล้วไปหกัออก
จากเงนิท่ีจดัสรรให้โรงพยาบาล	อ้างว่า
ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่และ
ไม่มีผลในการกระจายบุคลากร	 เนื่อง	
จากขนาดโรงพยาบาลทีเ่ท่ากนั	มบีคุลา	
กรเท่ากนั	แต่อาวุโสและอายงุานต่างกนั	
จะถูกหักเงินเดือนไม่เท่ากัน	 จึงเหลือ
เงนิจดับรกิารไม่เท่ากนั	
 “นมิติร์ เทยีนอดุม” ผู้อ�านวยการ
มูลนธิเิข้าถงึเอดส์และอดตีบอร์ดสปสช.
จึงตัง้ค�าถามอย่างน่าสนใจว่า	หากมปัีญ	
หาด้านการจดัสรรงบประมาณ	ท�าไมไม่น�า 
งบประมาณสขุภาพ	2	แสนล้านบาทของ
ทัง้	3	กลุม่คอื	สทิธิข้์าราชการ	สทิธิบ์ตัร
ทอง	และสทิธิป์ระกนัสงัคมมาเฉลีย่กนั
อย่างเหมาะสม?
 การพยายามจะแก้ไขเพื่อลดสิทธิ 
“บตัรทอง” จงึไม่ต่างกบัการ “ฆ่าคนไทย
ทางอ้อม” เพราะนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าท�าให้ประชาชนมีศักดิ์ 
ศรี ไม่ถูกปฏิบัติแบบ “คนไข้อนาถา” 
หรือเป็นคนชั้นสองอย่างการท�า “บัตร
คนจน” ขณะนี้ที่เหมือนกลับสู่ระบบสัง 
คมสงเคราะห์อย่างในอดีต
 “บตัรทอง” จงึไม่ใช่เรือ่งการ-
เมอืงเพือ่ล้ม “ระบอบทกัษณิ” เท่า 
น้ัน แต่ยงัเกีย่วข้องโดยตรงกบัสทิธิ
และศกัดิศ์ร ี“ความเป็นคน” ทีเ่ท่า
เทยีมกนั

สิทธิความเป็นคน
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,500.00 บาท

	 ขาย 19,600.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 18,147.00  บาท

	 ขาย   19,600.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,216.66  ขาย	1,217.09
ลอนดอน ซื้อ 1,216.74 ขาย	1,217.04

ภาวะหุน้ 14 กรกฎาคม 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) 

34.16

39.34625

45.65625

4.4525

0.3112

24.94575

-1.62		 1,577.79		
		 34,740.29
-0.90		 2,246.70		
		 27,058.81
-0.05		 999.30		
		 22,128.04
+1.15		 566.88		
		 2,275.40

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,697.75  -0.62

2,384.53  -7.04

2,492.38  -4.99

1,853.45  -2.08

2,411.79  -6.70

2,941.29  -3.18

1,242.12  +2.20

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

TISCODSจ่ายปันผล25สต. 

ไทยโดยภาพรวมแม้ว่าจะยงัคงปรบั
ตวัแคบๆ	แบบไร้ทศิทาง	แต่ตลาด
หุ้นไทยก็เป็นตลาดหนึง่ท่ีให้ผลตอบ	
แทนเงินปันผลในอัตราที่สูงเฉลี่ย
มากกว่า	 3%	ถอืเป็นอกีทางเลอืก
หนึง่ในยคุดอกเบีย้ต�า่	โดยกองทนุ
นี้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้น
ฐานที่แข็งแกร่ง	 มีการจ่ายปันผล
สม�า่เสมอ	และมอีตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาด	 ซึ่งเชื่อว่ากองทุนนี้จะเป็น		
กองทุนอีกกองหนึ่งที่ให้ผลตอบ-
แทนทีด่กีบัผูล้งทนุ
	 ทัง้นี	้TISCODS	มคีวามเสีย่ง
ระดบั	6	(ความเสีย่งสงู)	นบัตัง้แต่
เริ่มจัดตั้งกองทุน	 (30	 กันยายน	
2559)	 ย้อนหลงั	6	 เดอืน	และ	3	
เดอืนย้อนหลงั	ตามข้อมลูของ	บลจ.
ทสิโก้	ณ	วนัที	่30	มถินุายน	2560	
มผีลตอบแทนอยู่ที	่9.67%,	5.61%	
และ	0.04%	ตามล�าดบั	ขณะทีด่ชั-
นผีลตอบแทนรวม	SET	High	Di-
vidend	 30	 (SETHD	TRI)	 มผีล
ตอบแทนอยู่ที	่7.98%,	8.21%	และ	
-1.64%	ในช่วงเวลาเดยีวกนั	
	 อนึง่	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ		
เทศไทย	 (ตลท.)	 จดักจิกรรมทีน่่า
สนใจไม่เสยีค่าใช้จ่าย	คอื	วันจนัทร์
ที	่17	กรกฎาคม	เวลา	18.00-21.00 
น.	ตวิเข้มเตรียมแข่งขนั	TFEX	Tra	
ding	Challenge	:	TFEX	ครึง่ปีหลงั
ฟร	ีทีช่ัน้	6	อาคาร	ตลท.โดย	บมจ.
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(ประ-

เทศไทย)	และ	บล.เมย์แบงก์	กมิ-
เอง็	(ประเทศไทย)		
	 วันพธุที	่19	กรกฎาคม	สมัมนา	
เวลา	13.30-15.30	น.	“ปพูืน้ฐาน
การใช้งานโปรแกรมเดด็	eFin	Stock 
Pick	Up	กบัวทิยากรมอือาชพีจาก	
eFin	School”	ทีช่ัน้	15	บล.โนมรูะฯ 
โดยตลท.และ	 บล.โนมรูะ	 พฒันะ
สนิ	
	 วนัเสาร์ที	่22	กรกฎาคม	สมัม-
นา	 “ร่วมเจาะลึกกลยุทธ์การลง				
ทนุไทยในครึง่ปีหลงั	 กบักรููทิสโก้”	
เวลา	08.00-12.30	น.	ทีโ่กลเด้น	
ซติี	้ระยอง	โดยตลาดหลกัทรพัย์-	
แห่งประเทศไทย	และบล.ทสิโก้เวลา 
09.00-12.00	น.	สมัมนา	“รบัมอื
ค่าเงินผันผวนอย่างมั่นใจได้ด้วย	
USD	Futures”	ทีอ่าคาร	คลท.โดย	
บมจ.	ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฯ	
และธนาคารแห่งประเทศไทย
 วนัอาทติย์ที	่23	กรกฎาคม	เวลา 
13.00-17.30	 น.	 ทีอ่าคาร	 คลท.	
สัมมนา	 “จับเข่าคุยเศรษฐกิจโลก	
พร้อมรบัมอื	Gold-D”	โดย	บมจ.
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(ประ	
เทศไทย)	และสมาคมค้าทองค�า

บลจ.ทิสโก้ประกาศจ่ายเงินปันผล TISCODS ในอัตรา 0.25 
บาทต่อหน่วย เหมาะสมกบันกัลงทนุทีร่บัความเสีย่งได้และ
ต้องการผลตอบแทนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่มีการ
จ่ายปันผลดีและสม�่าเสมอในยุคดอกเบี้ยต�่า

โรดโชว์	: นายทักษิณ ตันติไพ-
จิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ไฟร์เทรดเอน็จเินยีริง่ จ�ากัด (มหา 
ชน) พร้อมด้วคณะผู้บริหาร ร่วม
น�าเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น 
IPO แก่นกัลงทนุ จ.สงขลา ณ โรง 
แรมลี การ์เด้น สงขลา โดยมีนัก
ลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็น
จ�านวนมาก

4,434.99

12.77

4,926.87

14.18

-491.88

-

12,544.78

36.11

12,158.34

35.00

386.44

-

13,937.03

40.12

14,300.35

41.16

-363.32

-	

	 นายสาห์รชั	 ชฏัสวุรรณ	ผูอ้�า-
นวยการสายการตลาด	บริษทัหลกั
ทรพัย์จดัการกองทนุ	ทสิโก้	กล่าว
ว่า	บลจ.ทสิโก้ประกาศจ่ายเงนิปัน	
ผล	“กองทนุเปิด	ทสิโก้	ดวิเิดนด์	ซี
เล็ค	 อิควิตี้”	 (TISCO	 Dividend	
Select	Equity	Fund-TISCODS)	
ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงานตั้ง	
แต่วนัที	่30	กนัยายน	2559-วนัที	่
30	มถินุายน	2560	ในอตัรา	0.25	
บาทต่อหน่วยลงทุน	 โดยก�าหนด
จ่ายให้กบัผูล้งทนุในวนัที	่20	กรก-
ฎาคมนี	้ซึง่เป็นการจ่ายปันผลครัง้
แรกหลังจากจดัตัง้กองทนุมายงัไม่
ครบ	1	ปี
	 กองทนุเปิด	TISCODS	มนีโย
บายลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน
ดีและมีการจ่ายปันผลที่ดีและสม�่า	
เสมอ	 รวมถึงหุ้นท่ีมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจซ่ึงส่งผลให้
เงนิปันผลมแีนวโน้มเตบิโตในอนา	
คต	 โดยที่ผ่านมากองทุน	 TIS-
CODS	 ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
นักลงทุนเป็นอย่างมาก	 ท�าให้ใน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้องเพ่ิมทุนจด
ทะเบยีนอกี	1,000	ล้านบาท	รวม
เป็นจ�านวนเงินลงทุนในโครงการ
ทัง้สิน้	2,000	ล้านบาท
	 นายสาห์รชั	ยงักล่าวว่า	กองทนุ
เปิด	TISCODS	ถอืเป็นทางเลอืก
ให้กับผู ้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้
และต้องการเน้นผลตอบแทนทีม่ัน่	
คงจากเงินปันผล	 ท้ังนี้ตลาดหุ้น

สาห์รชั ชฏัสวุรรณ
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กีฬา

แฟรงค์ เดอ บวัร์ ผูจ้ดัการทมี	“ปราสาทเรอืน	
แก้ว”	คริสตัล	พาเลซ	ขอดูความสามารถนัก
เตะในทมีก่อนทีจ่ะตดัสนิซือ้นกัเตะเข้ามาเสรมิ
ความแข็งแกร่งทีม
	 มรีายงานข่าวออกมาแล้วว่า	รเูบน	ลอฟตสั	
ชีก	กองหลังวัย	21	ปี	จากทีมเชลซี	คือนักเตะ
คนแรกหลังจากที่เดอ	บัวร์	เข้ามาคุมทีม	และ
คาดกันว่า	ไจโร่	ไรด์วัลด์	กองหลังจากทีมอา
แจ๊กซ์	กจ็ะมุง่หน้าสูเ่ซลเฮร์ิท	ปาร์ค	ด้วยค่าตวั
ราคา	7.5	ล้านปอนด์
	 แจสเปอร์	ซลีเลสเซ่น	นายทวารดตัช์	กเ็ป็น
อีก	 1	 เป้าหมายท่ีอาจจะถูกยืมตัวมาจากทีม
บาร์เซโลน่า	ที่ไม่สามารถแย่งต�าแหน่งตัวจริง
ในทีมได้	
	 “หากคณุต้องการซ้ือนกัเตะเข้าทมี	ส่ิงแรก

คณุควรจะกลบัไปดใูนครวัของคณุเสยีก่อน	ซึง่
เรากเ็ป็นทมีทีม่นีกัเตะฝีเท้าดีๆ หลายคน”	เดอ	
บัวร์	กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของทีม		
	 “ผูค้นทีพ่าเลซ	ดมีากๆ	ช่วยเหลอืกันอย่าง
ดี	 เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีม	 นักเตะ
เองกท็ุม่เทเตม็	100	เปอร์เซน็ต์ในทกุๆการฝึก
ซ้อม	 ผมไม่มีอะไรท่ีจะบ่นเลยเวลานี้	 ตอนนี้
เป็นช่วงที่เราต้องเรียกความฟิตให้กับนักเตะ	
และสัปดาห์หน้า	 เราก็จะลงเล่นในเกม	 เพื่อ
เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ	 และจากสิ่งที่
เราท�าในเวลานี้	ก็เพื่อที่จะท�าให้ระบบของทีม
ดีขึ้นอีก”	
	 ลอฟตสั	ชกี	เป็นหนึง่ใน	25	ขนุพลของทมี	
ในที่จะออกเดินทางไปฮ่องกง	 เพื่อลงท�าการ
แข่งขันรายการ	พรีเมียร์ลีก	เอเชีย	โทรฟี่	ช่วง
สัปดาห์หน้า	ซึ่งรายการดังกล่าวมีทีมลิเวอร์-
พูล,	 เลสเตอร์	 และเวสต์บรอมวิช	 ลงแข่งขัน
ด้วย	
	 คริสเตียน	เบนเตเก้	เป็นดาวซัลโวประจ�า
ทมีเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว	พอใจกบัสถานการณ์ของ
ทีมที่หนีรอดการตกชั้นได้ส�าเร็จ	 เมื่อเอาชนะ
ทีมอย่างเชลซี,	อาร์เซนอล	และลิเวอร์พูล	ได้	
ก่อนที่ถล่มฮัลล์	ซิตี้	4-0	เกมสุดท้ายในบ้าน
ของตัวเอง	ส่งทีมฮัลล์	ร่วงตกชั้น	ซึ่งเบนเตเก้	
หวังว่า	 เขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้แท็คติกต่างๆ	
ภายใต้การคมุทมีเดอ	บวัร์	และเมือ่ถกูถามว่า	
มีความเป็นไปได้หรอืไม่	ที่เดอ	บวัร	์จะน�าเอา	
การเล่นสไตล์	Total	Football	มาใช้กับทมีเบน
เตเก้	ตอบว่า	“แน่นอน	เพราะนีค่อื	DNA	ของ
พวกเขา	 ไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าโค้ชฮอล-
แลนด์	พวกเขามีความเชื่อเรื่องนี้มาเสมอ”		

โลกกีฬา ‘เดอ บวัร’์เชก็ทมีกอ่นชอ็ป

เตอืน‘เมอร์เรย์’รกัษาตวัก่อน
บอริส เบกเกอร์	นกัเทนนสิรุน่พี	่อดตีแชมป์
วมิเบลิดนัสามสมยัออกปากเตอืน	แอนดี ้เมอร์-
เรย์	ควรมุง่มัน่กบัการเรยีกความฟิตมากกว่า
ทีจ่ะเร่งรดัเพือ่ทีจ่ะลงท�าศกึยเูอส	โอเพ่น	หลงั
จากที	่ เมอร์เรย์	หมายเลขหนึง่ของโลก	 พ่าย
ต่อ	 แซม	 เควอร์รย์ี	 ในรอบก่อนรองชนะเลศิ	
วมิเบิลดนั	 	“ผมอยากจะบอกว่า	 เขาอย่าเพิง่
กงัวลถงึยเูอส	โอเพ่น	เพราะหากว่าเขาเคลือ่น	
ไหวเหมอืนในวมิเบลิดนั	เขาก็ไม่สามารถทีจ่ะ
ชนะรายการใดได้	และอนัดบัโลกของเขากไ็ม่
ดด้ีวย	เขาจะมผีลงานทีด่ขีึน้ไม่ได้เลย	หากว่า
สุขภาพของเขายังไม่สมบูรณ์	 ผมเคยอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนีเ้หมอืนกนั”	เบกเกอร์	กล่าว	
ยเูอส	โอเพ่น	แกรนด์สแลมสดุท้ายของปี	จะมี
ข้ึนในวนัที	่28	สงิหาคมทีจ่ะถงึนี	้	

‘ฮามลิตนั’สนามนีต้้องแชมป์ 
ลอูสิ ฮามลิตนั	นกัขบัจากทมีเมอร์ซเิดส	ประ	
กาศลัน่เขาจะต้องคว้าแชมป์บรติชิ	 กรงัด์ปรซ์ี	
สนามบ้านของเขาสถานเดยีวเท่านัน้	“แชมป์
สนามน้ี	เป็นส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุ	เพราะนีค่อืสนาม
ที่ลงแข่งในบ้านของคุณเองด้วย	 ผมต้องการ
ชนะในบริติช	กรงัด์ปรซ์ี	ผมไม่ชนะมา	2	สนาม
ก่อนหน้าน้ีแล้ว	 การคว้าแชมป์เป็นความรูส้กึ
ทีด่เีสมอ	 และน่ีคอืเหตผุลทีผ่มต้องชนะให้ได้
สถานเดยีว”	สถานการณ์ปัจจบุนั	ฮามลิตนั	มี
คะแนนตามหลัง	เซบาสเตียน	เวตเตล	20	แต้ม	
หลังจากจบอนัดบัที	่ 4	 ในออสเตรยีน	 กรงัด์
ปรซ์ี	 เมือ่เขาโดนท�าโทษ	ให้ไปเริม่สตาร์ตใน
อนัดบัที	่8	

‘เรอืใบ’ใกล้ได้ตวักองหลงั‘ไก่’ 
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี	้ใกล้ทีจ่ะ
ได้ตวั	ไคย์ล	วอล์คเกอร์	แบก็ขวาจากทมี	“ไก่
เดอืยทอง”	ทอ็ตแนม	ฮอต	สเปอร์ส	วยั	27	ปี
โดยค่าตวัประมาณ	50	ล้านปอนด์บวกเง่ือนไข
พิเศษ	 วอล์คเกอร์	 ย้ายมาจากทีมเชฟฟิลด	์
ยไูนเตด็	ในปี	2009	ไม่ได้ร่วมลงซ้อมกบัเพือ่น
ร่วมทมีสเปอร์ส	แต่มโีปรแกรมทีจ่ะเดนิทางไป
กบัทมีแมนฯ	ซต้ีิ	ในวนัจนัทร์เพือ่ออกทวัร์ประ	
เทศสหรฐัอเมรกิา	มรีายงานข่าวเข้ามาว่า	ทมี
จะได้	เบนจามนิ	เมนดี	้แบก็ซ้ายจากทมีโม-
นาโก	ราคา	40	ล้านปอนด์	ก่อนเดนิทางด้วย	

โยฮนัน่า คอนต้า	มอื	1	ของสหราชอาณาจกัร	
กล่าวว่า	 ไม่มีเหตุผลใดที่เธอไม่สามารถคว้า
แชมป์วิมเบิลดันได้ในอนาคต	 หลังจากที่เธอ
พ่ายต่อวีนัส	วิลเลี่ยมส์	รอบรองชนะเลิศ	ปีนี้
ด้วยสกอร์	6-4,	6-2	
	 คอนต้า	 ต้องการที่จะเป็นนักเทนนิสหญิง
คนแรกของสหราชอาณาจกัร	ทีผ่่านเข้ารอบชงิ
ชนะเลิศ	นับตั้งแต่เวอร์จิเนีย	วาเด้	ท�าได้ในปี	
1977	
	 “ฉันไม่พอใจที่ฉันมาหยุดอยู่ตรงนี้”	 เธอ
กล่าว	“ฉนัต้องการทีจ่ะผลกัดนัตวัเองให้ดทีีส่ดุ

‘คอนต้า’ลัน่‘ต้องเป็นวนัของฉนั’
เท่าที่ฉันท�าได้	ฉันขอย�้าว่า	ฉันมีการพัฒนาที่
ดขีึน้มาก	เป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เต้นส�าหรบัฉนัและ
ทมีอย่างมาก	ฉนัขอจดจ�าผลงานในวมิเบลิดนั
ปีนีอ้ยูใ่นความทรงจ�าทีด่ขีองฉนัตลอดไป	เป็น
เรือ่งทีว่เิศษมากทีไ่ด้เล่นบนคอร์ตทีย่อดเย่ียม	
และได้รับการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่”	
	 “ฉันมีความรู้สึกว่า	ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉัน
จะไม่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้สักวัน
หนึง่	การก้าวมาเป็นทอ็ปไฟร์	เป็นความส�าเรจ็
ที่ดี	 และฉันก�าลังมองไปไกลกว่านี้”	 คอนต้า	
กล่าว	
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เริ่มปฏิเสธการให้บริการรับส่ง
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับแมลงที่ใกล้
สูญพันธุ์	ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นความ
หวงัทีจ่ะเห็นการได้รับการปกป้อง	
ของหิ่งห้อย
	 เหตุผลของ	 Taobao	 ท่ีประ	
กาศนัน้	คอืไม่ว่าจะมเีอกสารอ้าง
องิใดๆว่าแมลงเหล่านัน้เป็นแมลง
ที่เพาะพันธุ์โดยมนุษย์	 แต่ไม่ใช่
หน้าทีข่องทางเวบ็ไซต์ทีจ่ะไปสืบ	
หาข้อเท็จจริง	 ดังนั้น	 แมลงทุก
ชนิดจึงจัดว่าเป็นสัตว์ป่าและสั่ง
ห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด
 จากข้อมูลของ	รศ.ฝ	ูพบว่า	ประ	
มาณ	 95	 เปอร์เซ็นต์ของเด็กใน
เมอืงไม่เคยเหน็หิง่ห้อย	และมาก	
กว่า	99	เปอร์เซน็ต์ของประชากร
ในชนบทเคยท�าร้ายแมลงใกล้สญู
พันธุ์ชนิดนี้
 เยว่กล่าวว่า	หิง่ห้อย	เป็นแมลง

เยว่	หัว	สมาชิกกองทุนสัตว์ใกล้
สญูพนัธ์ุได้ออกมาเปิดเผยว่าดใีจ
มากทีท่างเวบ็ไซต์	Taobao.com	
เวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ชือ่
ดังของจีนได้สั่งห้ามการซื้อขาย
ห่ิงห้อยซึง่ก�าลงัใกล้สญูพนัธุท์าง
เวบ็ไซต์ดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤษ	
ภาคมที่ผ่านมา
	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 เยว่
และเพื่อนร่วมงานของเขาพยา-
ยามทีจ่ะสบืหาแหล่งหลบซ่อนของ
บรรดากลุ่มธุรกิจซื้อขายหิ่งห้อย
ผดิกฎหมาย	จนกระทัง่เวบ็ไซต์	Tao 
bao	ได้ออกมาเป็นแกนน�าในการ
สั่งห้าม
	 รศ.ฝ	ูซนิหวั	แห่งส�านกัเทค-
โนโลยพีฤกษาศาสตร์	มหาวทิยา	
ลัยเกษตรศาสตร์หัวจงและเป็น
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และป้องกันหิ่งห้อยของประเทศ
จนีได้ออกมาเตอืนว่า	จ�านวนหิง่	
ห้อยในประเทศจีนก�าลังลดจ�า-
นวนลงอย่างรวดเร็ว	ในบางสาย
พนัธุแ์ทบจะเรียกได้ว่าอยูใ่นส่วน
ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว
	 2	 สัปดาห์หลังจากส่ังห้าม	
บรรดาบรษิทัรบัส่งสนิค้าต่างๆก็
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ต่างประเทศ

ท่ีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ของสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบันพบเห็น
ได้ยากมาก	จะเหน็ได้กต้็องไปตาม
ป่าภูเขาที่ห่างไกลจริงๆ
	 ปัจจุบัน	 หิ่งห้อยก�าลังกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประ-
เภทงานเฉลิมฉลอง	 โดยใช้แสง
หิ่งห้อยในงานที่ต้องการแสดง
ความสขุ	ความฝัน	โดยเฉพาะตาม
สวนสนุก	ซึ่งการกระท�าดังกล่าว	
ไม่ได้ช่วยหิ่งห้อยเลย	 กลับเป็น	
การเร่งให้หิ่งห้อยตายไวขึ้น	 ซึ่ง
หากไม่หยุดธุรกิจนี้	 หิ่งห้อยน่า
จะสูญพันธุ์
	 รศ.ฝู	ได้ออกรายงานเมื่อปีที่
แล้วว่า	หิง่ห้อยจ�านวนมากถกูจบั
ท่ีเมอืงกันโจว	มณฑลเจียงซ	ีเมอืง
ทนุชาง	มณฑลไห่หนนั	และเมอืง
สิบสองปันนา	มณฑลหยุนหนัน	
และเมอืงทีใ่ช้การเฉลมิฉลองโดย

ส่ังห้ามซ้ือขายห่ิงห้อย
หิ่งห้อยมากที่สุดในรอบปี	 ค.ศ.	
2014-2016	 คือมณฑลกว่างตง
และมณฑลเจ้อเจียง
	 ซึง่การจับหิง่ห้อยทีก่�าลงักระ
พรบิไฟเป็นการท�าลายวงจรการ
สืบพันธุ์ของหิ่งห้อยเลยทีเดียว
	 ส�าหรบัชาวบ้านทีจ่บัหิง่ห้อย
นั้น	 จะขายหิ่งห้อยที่ราคาตัวละ
ประมาณ	0.5-1	หยวน	(ประมาณ	
2.50-5	บาท)	จากนัน้กจ็ะเอาไป
ใส่ในขวดน�้าพลาสติกประมาณ
ขวดละ	 50-100	 ตัวแล้วน�าไป
ขายกบัพวกนายหน้า	แต่เดมินัน้	
หิง่ห้อยซือ้ขายใน	Taobao	จะอยู่
ที่ราคา	 3-5	 หยวน	 (ประมาณ	
15-25	บาท)	
	 อตัราการตายระหว่างการส่ง
หิง่ห้อย	จะอยู่ที	่22.52	เปอร์เซน็ต์
โดยเฉลีย่	และมากสดุ	75.8	เปอร์	
เซ็นต์	
 อย่างไรกต็าม	การตดัเส้นทาง	
การซือ้ขายหิง่ห้อยและแมลงใกล้
สูญพันธุ์จะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การปกป้องแมลงเหล่านี้	 หากที่	
ทางผูท้ีเ่กีย่วข้องได้พยายามเรยีก
ร้องให้ทางการจีนออกกฎหมาย
เพือ่ปกป้องแมลงเหล่านีอ้ย่างเป็น
รปูธรรม	เพือ่ให้หิง่ห้อยยงัคงอยู่
คู่กับแผ่นดินจีนและโลกนี้ต่อไป
อย่างปลอดภัย
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สามคนกลายเป็นเสือ 

คนหนึง่คนกล่าวว่า	 บนถนนมเีสอื	
พระองค์จะทรงเชือ่หรอืไม่”
	 กษัตริย์แคว้นเว่ยตอบว่า	 “ไม่
เชือ่”	 เขาถามต่อว่า	 “หากถ้ามสีอง
คนกล่าวว่ามเีสอือยูบ่นถนน	พระ-
องค์จะเชือ่หรอืไม่”	พระองค์ตอบว่า	
“เชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่”
	 เขาถามอกีว่า	“แล้วถ้ามสีามคน
บอกว่ามเีสอื	พระองค์จะทรงเชือ่หรอื
ไม่”	พระองค์ตอบกลบัว่า	 “ข้าต้อง
เชือ่อย่างแน่นอน”
	 เขาจงึกล่าวว่า	“บนถนนไม่มเีสอื
นัน้เป็นเร่ืองจริง	แต่เมือ่มคีนสามคน

ยืนยันเหมือนกัน	 ท�าให้คนอื่น
เชือ่ว่ามเีสอืจรงิ	 บดันีแ้คว้นจ้าว
อยูห่่างจากแคว้นเว่ยของพวกเรา
มากกว่าถนนในเมอืง	แน่นอนว่า
ย่อมมคี�าว่าร้ายนนิทาข้าพระองค์	
ข้าพระองค์ขอเพียงพระองค์ตรวจ
สอบเรือ่งราวให้ดก่ีอนเชือ่”	กษตัรย์ิ
แคว้นเว่ยยนืยนัว่าพระองค์จะปฏิ	
บตัติาม	แต่สดุท้าย	กษตัรย์ิแคว้น
เว่ย	 กเ็ชือ่เรือ่งค�าว่าร้าย	 และไม่
เรยีกใช้ผงัชงอกีต่อไป
 สามคนกลายเป็นเสอื หมาย
ถงึ การเชือ่ในเรือ่งทีไ่ม่จรงิ

ฉบบันีข้อเสนอด้วยสภุาษติทีว่่า	
“ซาน	เหรนิ	เฉงิ	หู”่	หรอื	“สาม
คนกลายเป็นเสอื”
	 ในสมยัจ้านกว๋อ	แต่ละแคว้น
จะมีการส่งตวัประกันแก่กนั	เพือ่
เป็นการการันตีความภกัดขีองแต่	
ละแว่นแคว้น

	 แคว้นเว่ย	มขีนุนางใหญ่คนหนึง่
นามว่า	 ผงัชง	 ได้รบัมอบหมายให้
เดินทางไปเป็นเพื่อนองค์ชายเพื่อ
เป็นตวัประกนัให้แก่แคว้นจ้าว	ก่อน
ทีจ่ะออกเดนิทาง	เขาได้ไปกราบทลู
กษตัรย์ิแคว้นเว่ยว่า	 “หากตอนนีม้ี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4623 (1148) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ล	ีช	ีชวิ	แห่ง	straitstimes.com	สะท้อนปัญหาหนึง่ในสงิคโปร์คอื
อนัตรายบนบาทวถิ	ี(สามแีนะให้อยูห่่างหมปู่าไว้แล้วจะปลอดภยั
เอง	แต่ภรรยาบอกว่า	กลวัรถบนบาทวถีิ	ไม่ใช่กลวัหมปู่า)

ต่างประเทศ

โครงการใหญ่	เริม่มาต้ังแต่ปี	1822	
ขณะยงัเป็นอาณานคิมขององักฤษ	
และด�าเนนิการเรือ่ยมาจน	ถงึปัจ-		
จบุนั	 รวม	195	 ปี	ขยายพืน้ทีข่อง
ประเทศได้แล้ว	 141	 ตารางกโิล-
เมตร	 เทยีบเท่ากบัความกว้างของ
สนามฟุตบอลมาตรฐานรวมกัน
ประมาณ	1,880	สนาม 
 สิงคโปร์ตั้งเป้าไว้ว่า ในระ 
ยะ 13 ปี นบัจากปีนีถ้งึปี 2030 
จะถมทะเลเพ่ิมพ้ืนที่ให้ได้อีก 
52 ตารางกโิลเมตร ท�าให้ต้อง
น�าเข้าทรายจ�านวนมากต่อไป
 ก่อนหน้าน้ี	 มกีลุ่มอาเซยีน	 6	
ประเทศ	ทีข่ายทรายให้สงิคโปร์	ประ	
กอบด้วยมาเลเซีย	อนิโดนเีซยี	กมั-
พชูา	ฟิลปิปินส์	เวยีดนาม	และพม่า	
	 แต่มาเลเซยี	 อนิโดนีเซยี	 และ
กัมพูชา	 ได้ยกเลิกสัญญาในเวลา			
ต่อมา	เนือ่งจากถกูคดัค้านต่อเนือ่ง	
โดยกลุม่ต่อต้านระบวุ่า	การท�าเหมอืง
ทรายเชงิพาณชิย์	 ท�าให้ธรรมชาติ
และระบบนเิวศน์เสียหายในวงกว้าง
 ขณะฟิลปิปินส์	เวยีดนาม	และ
พม่า	ถกูกดดนัเช่นกัน	แต่ยงัคงขาย
ทรายให้สงิคโปร์ต่อไป	
 ท�าให้สงิคโปร์ยงัพอหาทราย
ได้ใกล้บ้าน ท่ามกลางกระแสต่อ
ต้านทีแ่รงขึน้ตามล�าดบั

 
 

In Brief : ย่อความ

การค้าขายทราย เป็นธรุกจิ
หนึ่งที่ท�ารายได้ดี ท�าให้
หลายชาติ ยังคงใช้เป็น
ส่วนหารายได้เข้าประเทศ 
ท่ามกลางกระแสต่อต้าน
ทีแ่รงขึน้ตามล�าดับ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

มคีวามเคลือ่นไหวหนึง่ ในแวด 
วงการค้าระดบันานาชาต	ิซึง่ไม่ค่อย
ปรากฏเป็นข่าวมากนกั	แต่มคีวาม
น่าสนใจในตวั	นัน่คอื	ธรุกจิซือ้ขาย
ทราย	

ช่วงทีท่รายแพงกว่าน�า้มนั 
	 เวบ็ไซต์ประมวลข้อมลู	Obse-
vatory	of	Economic	Complexity	
แห่งสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซต
ส์	 (Massachusetts	 Institute	 of	
Technology)	สหรฐั	เผยแพร่สถติิ
ล่าสดุของธรุกจิค้าทราย	ซึง่เป็นข้อ	
มลูในรอบปี	2015		
 โดยระบวุ่า	ประเทศส่งออกทราย
มากสดุในโลก	3	อนัดบัแรก	ประ	
กอบด้วย	 (1)	 สหรฐั	 รวมมลูค่าส่ง
ออก	385.6	ล้านเหรยีญสหรฐั	(2)	
เนเธอร์แลนด์	 182.7	 ล้านเหรยีญ
สหรฐั	และ	(3)	เยอรมน	ี126	ล้าน
เหรยีญสหรฐั
	 ส่วนประเทศน�าเข้าทรายมาก
สดุในโลก	3	อนัดบัแรก	ประกอบ
ด้วย	(1)	สงิคโปร์	น�าเข้า	13%	ของ
ยอดขายทรายทัว่โลก	(2)	แคนาดา	
11%	และ	(3)	เบลเยยีมรวมกบัลกั
เซมเบร์ิก	9%
 ส�าหรับสิงคโปร์ นอกจากน�า
เข้ามากทีส่ดุในโลกแล้ว ยงัเป็น
ผู้ซ้ือรายใหญ่ทีต่ระเวนกว้านซ้ือ
ทราย จากประเทศเพือ่นบ้านอา-
เซยีน 
 สาเหตทุีส่งิคโปร์ต้องการทราย
จ�านวนมาก	เน่ืองจากมโีครงการถม
ทะเลเพ่ือขยายพ้ืนท่ีประเทศ	 เป็น

	 ทรายทีว่่า	คือ	ทรายส�าหรบัถม
ทีด่นิ	และใช้เป็นส่วนผสมซีเมนต์ใน
การก่อสร้าง	
 ปัจจบุนั	งานก่อสร้างอาคาร	ถนน 
และอกีหลายอย่าง	ขยายตวัในหลาย
ประเทศ	ขณะทีท่รายหายากข้ึน	ท�า	
ให้ราคาสนิค้าประเภทนีค่้อนข้างสงู	
 บางช่วงเคาะกนั 1 ตนั แพง
กว่าราคาน�า้มนัดบิ 1 บาร์เรล 
อธบิายความง่ายๆ กค็อื เป็น

‘ค้าทราย’ท่ามกลางเสียงต้าน

ข้อมูลภาพ : scroll.in
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TONXX-p1-120717-01

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

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

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

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ
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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)
TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ

TONXX-p1-120717-01

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
PATTANA-P1-140717=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1.	 ช่างซ่อมบำารุง

2.	 แม่ครัว/พ่อครัว	

3.	 ผู้ช่วยแม่ครัว

4.	 พนักงานเสิร์ฟ	

5.	 แม่บ้าน	(ทำาความสะอาด)

6.	 คนสวน

8456-OM-130717-02

สนใจติดตอ โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

รานอาหารใหเชา
คอนโดดุริยาพาวิลเลี่ยนชั้น 1
ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอย 6 เลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค

หลังบิ๊กซีลาดพราว ทำเลดี มีอพารตเมนตเยอะ
เนื้อที่ 60 ตารางเมตร

มีอุปกรณทำครัว โตะ, เกาอี้, ทีวี ใหครบสามารถทำไดเลย
ใหเชาเดือนละ  8,000  บาท



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4623 (1148) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

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 10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)
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J	16.30	น.	จ�าเรญิ ทพิญพงศ์-
ธาดา	ผูว่้าราชการจงัหวดันครศร-ี
ธรรมราช	แถลงข่าว	โครงการนคร
ศรดีีด๊นีครศรดีกีว่าเดมิสูเ่มอืงกรงุ	
ท่ีช้ัน	 3	 ลานอีเดน	 ศูนย์การค้า	
เซน็ทรลัเวลิด์	J	18.00	น.	สวุฒัน์ 
พรมสวุรรณ	ผูว่้าราชการจงัหวดั
ล�าปาง	 เปิดโครงการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	กจิกรรม	:	
งานสืบสานต�านานเจ้าพ่อทพิย์ช้าง	
วรีบรุษุเขลางค์นคร	 ทีว่ดัพระธาตุ

13.30	น.	สราวุธ เล้าประเสรฐิ 
ประธานชมรมเทคโนโลยคีลงัสิน-
ค้าและระบบจดัการ	แถลงข่าวการ
จดังาน	“Intelligent	Warehouse	
2017”	ยคุประเทศไทย	4.0	ทีโ่รง	
แรมแลนด์มาร์ค	J	 14.00	 น.	
อานนัท์ ปันยารชนุ	 อดตีนายก
รฐัมนตร	ีเปิดงานเสวนาพเิศษ	“พนั	
เอก	(พเิศษ)	ดร.ถนดั	คอมนัตร์	กบั
จดุเริม่ต้นของสมาคมอาเซยีน”	 ที่
โรงแรมแกรนด์	 ไฮแอท	 เอราวณั	

J	10.00	น.	ทกัษณิ ตนัตไิพจติร 
กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไฟร์เทรด
เอน็จเินยีร่ิง	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 จดั
งานน�าเสนอข้อมูลแนะน�าบริษัท	
พร้อมท้ังรายละเอยีดเบือ้งต้นของ
การเสนอขายหุ้นไอพีโอ	 ท่ีตลาด	
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	J 

ล�าปางหลวง	อ�าเภอเกาะคา	จงัหวดั
ล�าปาง	J ดาเรน ไวท์	 หวัเรอื
ใหญ่แห่งจเีอฟเอ	ทุม่สดุๆ	คนืก�า-
ไรผู้บริโภคคร้ังใหญ่	ในโอกาสฉลอง
ครบรอบ	20	ปี	คอฟฟ่ีเวลิด์	เพยีง
ซือ้สนิค้าครบทกุ	150	บาท	รบัค-ู
ปองชงิโชค	ลุน้รางวลัมากมายกว่า	
120	รางวัล	คอกาแฟอย่ารอช้า	ลุน้
โชคได้ตัง้แต่วันนีถึ้งสิงหาคม	2560	
ศกนี	้จดัเตม็	จดัใหญ่ขนาดนี	้ห้าม
พลาดจ้า

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	
(องค์การมหาชน)	 จัดกิจกรรมเวที
เสวนาการพฒันาการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน	อพท.	ประจ�าปี	2560	Com-
munity-based	Tourism	Forum	:	
ตอน“รวมพลค้นค�าตอบ	เทีย่วนี…้
เพือ่ใคร”	 เพือ่เปิดพืน้ทีพ่ดูคยุแลก
เปล่ียนเรยีนรูแ้นวทางการพฒันา-
การท่องเทีย่วของประเทศไทยให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุกบัชมุชนท้องถิน่	
 พนัเอก ดร.นาฬิกอตภิคั แสง-
สนทิ	ผูอ้�านวยการ	อพท.	กล่าวว่า	
“การท่องเทีย่วโดยชมุชนกลายเป็น
เครือ่งมอืทีส่�าคญัในการพฒันาชมุ	
ชนให้เข้มแข็งตามนโยบายการพฒั-
นาเศรษฐกจิฐานราก	ซึง่	อพท.	มุง่
เน้นให้ความส�าคญักบัการพฒันา-
การท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื	 ซึง่จ�าเป็นจะ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
ท้องถิน่	 ดงันัน้เราจงึมรีปูแบบการ

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พฒันาการท่องเทีย่วทีเ่รยีกว่า	 การ
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน	
ซึง่มุง่เน้นการพฒันาให้คนในชมุชน
มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และเลง็เหน็ถงึ
โอกาสในการเชือ่มโยงทรพัยากรท้อง
ถิน่กบัการท่องเทีย่ว	เพราะการท่อง
เทีย่วทีย่ัง่ยนื	ต้องเป็นการท่องเทีย่ว
ที่ตอบสนองความต้องการของคน	
ในชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้าน
เศรษฐกจิ	สงัคม	หรอื	สิง่แวดล้อม
ก็ตาม	 นอกจากน้ัน	 อพท.	 ยังได้
พฒันาเครือ่งมอืการบรหิารจดัการ
ผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วโดย
ชมุชน	 ทีเ่รยีกว่า	 “เราได้...เรากระ	
จาย”	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืง่ายๆให้
ชมุชนสามารถเกบ็ข้อมลูรายได้จาก
การท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง	 ทั้งยัง
สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ารายได้	
ทีเ่ข้ามานัน้ถกูกระจายไปสร้างประ	
โยชน์ในเรือ่งใดในชมุชนบ้าง
	 โดยในกจิกรรมดงักล่าวได้มกีาร

เสวนา	“เทีย่วชมุชน…เทีย่วอย่างไร	
ได้ทัง้ใจ	 ได้ทัง้เงนิ”	 โดย	 ผศ.ดร.	
จฑุามาศ	วศิาลสงิห์	นกัวชิาการด้าน
ท่องเทีย่ว,	มณฑล	กสานตกิลุ	 เจ้า	
ของเพจ	I	Roam	Alone,	ปณต	ประ-
ครองทรพัย์	ผูจ้ดัการประจ�าภมูภิาค
เอเชีย	 Planeterra	 Foundation,	
ธนาวฒุ	ิ ศภุางคะรตัน์	 กรรมการผู้
จดัการ	 ธรุกจิ	 SiamRise	 Travel,	
สพุรรณ	อนิทะชยั	ชมรมส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง	
ทีม่าร่วมพดูคยุแบง่ปนัความรูแ้ละ
ประสบการณ์การส่งเสรมิให้เกดิการ
พฒันาการท่องเทีย่วทีก่่อให้เกดิประ	
โยชน์ต่อคนในท้องถิน่อย่างแท้จรงิ	
การสร้างงาน	สร้างรายได้	ทีส่่งผล
ให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สังคม	 เกิดความตระหนักในการ
ร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศให้เกดิความยัง่ยนื
	 นอกจากนี	้ยงัมกีารประกวดผล

งานนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
ประโยชน์ต่อคนในชมุชน	 “Think	
Tourism	Think	Experience	De-
sign”	และมกีารเปิดตวักจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	15	กจิกรรม	
ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่คูณุค่าของทรัพ-
ยากรชมุชนอย่างแท้จรงิ	
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อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการ
ฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุ ของการขนส่งสาธารณะ 
ระบบราง โดยม ีดร.อาณตั ิอาภาภริม ประธานกรรมการทีป่รกึษารถไฟฟ้า                
บทีเีอส ร่วมในงาน ทีส่�านกังานใหญ่รถไฟฟ้าบทีเีอส 

ศตวรรษ หลกัแหลม ผูช่้วยรองกรรมการผูอ้�านวยการสายปฏบิตักิาร บรษิทั เอม็ 
บ ีเค จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ ศศิชา นยิมสนัต ิประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทมุวนั 
เปิดงาน ‘เอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ ส�าราญ มาร์เกต็ เชญิชวนนกัท่องเทีย่วร่วมเพลดิเพลนิ
ไปกบัตลาดนดัทีม่กีลิน่อายของความย้อนยคุและคลาสสกิในแบบไทยๆ 

โอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั พร้อมคณะผูบ้รหิาร มอบแทรกเตอร์ จ�านวน 1 คนั เครือ่งยนต์
พร้อมรถไถเดนิตาม 1 คนั รวมถงึเครือ่งยนต์ดเีซลคโูบต้า จ�านวน 5 เครือ่ง แก่
คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนส�าหรบันสิติ 

อนนัต์ อศัวโภคิน ผู้ก่อตัง้หลกัสูตร The NEXT Real, รศ.ดร.บญุสม เลศิ-
หรัิญวงศ์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัชนิวัตรและ บริสุทธิ ์กาสินพลิา กรรมการผู้
จดัการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จ�ากดั และผูอ้�านวยการหลกัสูตร The NEXT 
Real ร่วมแถลงข่าวเปิดตวัหลกัสูตร The NEXT Real 4 

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่
เพือ่การค้า กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ และ วนัจกัร 
โชตชิยัชรินทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสด้านปฏบิตักิาร และการบรหิาร
สนิค้า รบัเบอร์แลนด์เปิดตวัโครงการประกวด “รบัเบอร์แลนด์ ดไีซน์ คอนเทสต์” 

ชยากร กาญจนวนาววิฒัน์ ผู้ก่อตัง้ กรรมการบรหิารสงูสดุ The Sis Clinic 
และ สนัต ิเวฬบุบั ผูก่้อตัง้ กรรมการบรหิารฝ่ายการตลาด เปิดสาขาใหม่ ที่
ศนูย์การค้า แพชชัน่ จ.ระยอง โดยม ีเบลล่า ราณ ีแคมเปน และ ศรราม 
เทพพทิกัษ์ ทีม่าเปิดมนิคิอนเสร์ิตและร่วมแสดงความยนิดี 

ณฐัพล วสิทุธไิกรสห์ี กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เอเซยีตคิ อตุสาหกรรมเกษตร
จ�ากดั ร่วมออกบูธ๊งาน SummerFancy Foods USA2017 ” โดยน�าผลติภณัฑ์ 
อาท ิน�า้มะพร้าวแท้ 100% ตราโคโค่แมก็ (Cocomax), นมมะพร้าวพร้อมดืม่
ตรา Milky Coco ฯลฯ ไปจดัแสดง

 มณสุีดา ศลิาอ่อน ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดเิคท 
จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรับ แพนเค้ก-เขมนจิ จามกิรณ์ นกัแสดงชือ่ดงั
ร่วมกจิกรรมแต่งหน้าคพัเค้ก เนือ่งในวาระครบรอบ 1 ปี ของ S&P สาขา
สมเดจ็ปาน ประเทศกมัพชูา พร้อมพาเยีย่มชม S&P สาขาออิอน มอลล์ 


