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6 ล้านไล้ค์

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การไล่บี้ตระกูล “ชินวัตร” ให้สะเด็ดน�้า 
ทั้ง “กฎพิสดาร” และ “อภินิหารทางกฎหมาย” 
หลักนิติรัฐ-นิติธรรมกลายเป็น “นิติลัด-นิติท�า” 
“Pegasus” ให้จับตาจุดเปลี่ยนหลังคดี “ยิ่งลักษณ์” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ข้าวเสื่อม” 
พิสูจน์ความซื่อสัตย์สุจริต “รัฐบาลทหาร” 
“โลกในกะลา” วิพากษ์ 10 ข้อร่างสัญญาปรองดอง 
“ธนพร ศรียากูล” ชี้ “คสช.” ยังต้องอาศัย “กปปส.” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะ “แก้จนให้ถูกวิธี” 
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17th Anniversary

โชคดขีองคสช.

โลกวันนี้มีประเด็น 2

น�าบ้านเมืองกลับสู่ความขัดแย้ง
ครัง้ใหญ่อกีครัง้ แม้จะมัน่ใจว่า คมุ 
ได้ เอาอยู ่แต่กเ็ตรยีมรบัมอืไว้พร้อม
แล้ว และหากประคองสถานการณ์
ผ่านเดอืนอนัตรายสงิหาคมไปได้
กไ็ด้หายใจกนัโล่งๆยาวๆ เพราะ
จะมพิีธสี�าคญัในบ้านเมอืงมาช่วย
ลดความร้อนแรงของสถานการณ์ 
ถือว่าเป็นความโชคดีของรัฐบาล
ทหารคสช.

สถานการณ์ร้อนทีส่ดุของการเมอืง
ไทยเดินทางมาถึงแล้ว เมื่อศาล
ฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�า 
แหน่งทางการเมืองนัดอ่านค�าพิ 
พากษาคดจี�าน�าข้าว ทีม่ ี น.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ชนิวัตร เป็นจ�าเลยในวนัที่ 
25 สิงหาคมน้ี ที่ผ่านมามีการวิ 
เคราะห์และประเมินกันมาตลอด
ว่าผลคดจี�าน�าข้าวจะเป็นจดุพคีที่ 
สดุของการเมอืงในยคุคสช. ทีอ่าจ



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่เชือ่ว่าจะมคีนจ�านวนมาก
เอาอนาคตตวัเองมาแลกเพือ่ปกป้องอดตีนายกฯ
ด้วยการออกมาชมุนมุเพือ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ร่วมลงนามบ้าง แต่ท่ีแน่ๆ พรรค
เพื่อไทยประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่
รบัร่างสญัญาปรองดองฉบบันี ้เนือ่ง 
จากไม่เชื่อว่าจะถูกน�าไปใช้ให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
ร่างสัญญาที่เกิดจากฝ่ายการเมือง
กบักองทพั ไม่ได้ท�าโดยคณะกรรม 
การอิสระที่มีความเป็นกลางทาง 
การเมอืง
 ประเดน็ต่อมาท่ีต้องตดิตามใน
สัปดาห์นี้คือกรณีที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) จะส่งศาลรฐั-
ธรรมนูญตีความพ.ร.บ.ประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยกกต.ว่าขดัหรือ
แย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืไม่ ขณะนี้
กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็น
ชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) แล้ว อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการ 
น�าขึน้ทลูเกล้าฯ
 อย่างไรก็ตาม การยื่นตีความ  

โชคดีของคสช.
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การณ์บ้านเมอืง
 ประเดน็ทีห่ลายคนเป็นห่วงคอื
ผลการตดัสนิคดจี�าน�าข้าว ทีม่อีดตี
นายกรัฐมนตรี ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
ตกเป็นจ�าเลย ซึ่งผ่านการไต่สวน
พยานนดัสดุท้ายไปแล้วเมือ่สดุสปั-
ดาห์ทีผ่่านมา และศาลฎกีาแผนก
คดอีาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง-
การเมืองนัดฟังค�าตัดสินคดีในวัน
ที ่25 สงิหาคมนี้
 แม้จะมกีารประเมนิกนัว่าไม่ว่า
ผลการตดัสนิคดจีะออกมาอย่างไร
กไ็ม่น่าส่งผลกระทบต่อการเมอืง ยัง
มัน่ใจว่า “เอาอยู”่ เพราะไม่เชือ่ว่า
จะมีคนจ�านวนมากเอาอนาคตตัว
เองมาแลกเพือ่ปกป้องอดีตนายกฯ
ด้วยการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว
เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางการ
เมอืง
 แต่เพือ่ความไม่ประมาท ทัง้ศาล
และฝ่ายความมัน่คงจะประชมุหารอื
ร่วมกันเพื่อวางแผนรับมือสถาน-
การณ์วันนัดอ่านค�าพิพากษาอีก
คร้ัง ขณะทีพ้ื่นทีท่ัว่ประเทศจะประ-
กาศใช้แผนกรกฎควบคมุความสงบ
เรยีบร้อย
 สาระส�าคญัของแผนกรกฎม ี4 
ข้ันตอนคือ เตรียมรับมือก่อนเกดิเหตุ 
เผชญิหน้า โดยไล่จากเบาไปหาหนกั 
ใช้ก�าลงัเข้าคลีค่ลายสลายการ และ
ฟ้ืนฟหูลงัคมุสถานการณ์ได้
 หากผ่านเดอืนอนัตรายสงิ-
หาคมไปได้ รฐับาลทหารคสช.
ก็ได้หายใจกันโล่งๆยาวๆ เพราะ
จะมีพิธีส�าคัญในบ้านเมืองมา
ช่วยลดความร้อนแรงของสถาน 
การณ์ในช่วงเดอืนตลุาคม ถอื
เป็นความโชคดีของรฐับาลทหาร
คสช.

สถานการณ์บ้านเมอืงสปัดาห์ส่งท้าย
เดือนกรกฎาคมมีหลายเรือ่งให้ตดิ 
ตาม และเป็นเรือ่งทีอ่าจส่งผลกระ
ทบต่อไปในอนาคตอยูพ่อสมควร
 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่าง
สัญญาปรองดองทีน่�าออกเผยแพร่
กบัประชาชนครบ 4 ภมูภิาคแล้ว ข้ัน
ตอนจากนั้นจะน�าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงร่าง ก่อนส่งเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่น
ดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศยทุธ 
ศาสตร์ชาตแิละการสร้างความปรอง 
ดอง (ป.ย.ป.) ทีม่ ีพล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวั 
หน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เป็นประธานเพือ่พิจารณา
เหน็ชอบ
 ขัน้ตอนหลงัจากนัน้ต้องตามลุน้
กนัต่อว่า หาก ป.ย.ป.เหน็ชอบแล้ว
จะน�าร่างปรองดองไปใช้ท�าอะไรต่อ 
แค่เหน็ชอบให้รูว่้ามร่ีางสญัญาปรอง 
ดอง หรอืว่าจะเรยีกพรรค การเมอืง 
กลุ่มการเมือง และองค์กรต่างๆที่
เคยเข้าร่วมให้ความเห็นก่อนท�าร่าง
ปรองดองมาร่วมกนัลงนามว่าจะประ 
พฤตปิฏบิตัติามกรอบในร่างสัญญา
นี้
 ถ้าเรียกมาลงนามจะมีใครมา

ของกกต.จะไม่มผีลให้กฎหมายสะ-
ดดุการน�าขึน้ทลูเกล้าฯ ยงัสามารถ
ท�าได้ตามขัน้ตอนภายใต้กรอบเวลา
ทีก่ฎหมายก�าหนด ส่วนถ้าศาลรฐั-
ธรรมนญูรบัตคีวามแล้วผลออกมา
ว่าขดักจ็ะท�าให้กฎหมายไม่มผีลบัง 
คบัใช้ ถ้าไม่ขดักบ็งัคบัใช้ได้ต่อไป 
หรือกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับตี 
ความเร่ืองก็จบ กฎหมายสามารถบงั 
คับใช้ได้ต่อไปหลังจากประกาศลง
ราชกจิจานเุบกษาแล้ว
 ทัง้นี ้มคี�ายนืยนัจากรองนายก
รฐัมนตร ีวษิณ ุเครอืงาม ว่าการ
ย่ืนตีความกฎหมายกกต.จะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อโรดแมพ็เลอืกตัง้อย่าง
ทีต่ัง้ข้อสงัเกตกนั
 ทัง้เรือ่งร่างสญัญาปรองดอง
และเรือ่งตคีวามกฎหมายกกต.
จึงกลายเป็นเรื่องผ่านมาแล้ว
ผ่านไป ไม่ส่งผลอะไรกบัสถาน-

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4628 (1153) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4628 (1153) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) เนือ่ง 
จากข่าวว่าอาจเกีย่วข้องกบัเรือ่งเงนิทอนวดั แต่
บางคนกย็งัไม่ค่อยพอใจ ไม่อยากให้แค่ย้ายไป
ทีอ่ืน่ เพราะโกงศาสนา โกงบ้านโกงเมอืงอย่าง
นี ้ต้องไม่เอาไว้เลย  
 เอาล่ะถ้าท่านนายกฯ มัน่ใจว่าจะท�างานรบั
สนองตามทีส่มเดจ็พระสงัฆราชประทานพร ก็
หวังใจว่าจะน�าไปบอกให้คณะรัฐมนตรีท�างาน
อย่างซือ่สตัย์สจุรติด้วย ไม่มคี�าว่าเงนิทอน เงนิ
ทจุรติต่างๆเกดิขึน้ในองค์กรในสถาบนัต่างๆ 
 กถ็อืว่าเมอืงไทยเราดอีย่างหนึง่ ปีหนึง่ผูน้�า
ประเทศก็จะได้รบัพรจากสมเดจ็พระสงัฆราช ซึง่
อาตมาสังเกตว่า ท่านไม่ค่อยได้ให้พระเครื่อง
เหมอืนองค์อืน่ๆ หรอืให้พระพทุธรปูปางนัน้ปาง
นี ้ท่านให้พรเป็นธรรมพร เชือ่ว่าพระเครือ่งกบั
พระธรรม ผูน้�าประเทศน่าจะเอาพระธรรมไปใช้
พฒันาประเทศได้ดกีว่าพระเครือ่ง ถ้าเป็นอย่าง
นีก้จ็ะท�าให้บ้านเมอืงเราน่าจะดขีึน้กว่าเดมิ  ถ้า
ท�ากนัจรงิจงั จนเกดิผลให้พลกิผนัอนัดบัปราบ
โกงประเทศจะได้ดขีึน้  
 เพราะมอดปลวกที่กัดกินบ้านเมืองท่ี
ร้ายกาจที่สุดและแก้ไขยากที่สุดคือเรื่อง
ทจุริตคอร์รัปชัน ก็หวงัว่าโอวาทของสมเดจ็
พระสงัฆราชทีม่ต่ีอผูน้�าประเทศทีเ่ป็นชาว
พทุธแท้ครัง้นี ้จะน�าไปปฏบิตันิ�าไปใช้ให้เกดิ
ผลประโยชน์ให้มากที่สุดต่อประเทศชาติ
ต่อไป
  เจรญิพร

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
พร้อมภรยิาและรฐัมนตร ีเฝ้าถวายเครือ่งสกัการะ
เทยีนพรรษา ผ้าไตร เครือ่งไทยธรรม แด่สมเดจ็
พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราชสกล
มหาสงัฆปรณิายก เนือ่งในเทศกาลเข้าพรรษา  
 ข่าวระบวุ่า สมเดจ็พระสงัฆราชประทานพร
ว่า “สิง่หนึง่สิง่ใดทีน่ายกฯ มุง่หวงัและปรารถนา
อนัเป็นไปโดยชอบธรรมเพือ่ชาตบ้ิานเมอืง ขอ
ให้สิง่นัน้จงประสบความส�าเรจ็ด้วยเทอญ...มคี�า
บาลทีีต่ดิใจมาตัง้แต่บวชเป็นเณรตอนเดก็ และ
มคี�าสอนว่า เวลาหงุข้าวให้ใช้นิว้ชีล้งไปวดั ถ้า
เม่ือน�านิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวก็จะไม่มีข้าวติดมือ    
แต่ถ้าใช้มอืลงไปแล้วควักข้ึนมาก็จะมข้ีาวตดิข้ึน
มาด้วย ฉันใดกฉ็นันัน้ ถ้าคนเราท�าอะไรแล้วก็
ให้ท�าต่อไป ท�าวนันีก้ท็�าไป ไม่เป็นไร ท่านนายก
รฐัมนตรที�าไปเถอะ เรือ่งนีอ้าตมาจ�าได้แม่น จ�า
มาตั้งแต่เป็นเณรที่เรียนหนังสือมา ซื่อกินไม่
หมด คดกนิไม่นาน”
  พล.อ.ประยทุธ์ บอกกบัผูส้ือ่ข่าวว่า สมเดจ็
พระสงัฆราชประทานพรท�างานให้ส�าเรจ็และให้
ทกุคนทีเ่ป็นคนไทยเป็นสขุ  
 สิง่ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่มเดจ็พระ
สงัฆราชยกสภุาษติ “ซือ่กนิไม่หมด คดกนิไม่
นาน” มาให้เป็นข้อคดิทีไ่ม่ม ี“ตกยคุ” เป็นอมตะ
วาจาให้นายกรัฐมนตรียึดมั่นในความซื่อสัตย์
สจุรติ ถ้าน�าไปใช้ไปปฏบัิต ิ โดยเฉพาะช่วงนีท้ี่
สัง่ย้าย น.ส.ประนอม คงพกิลุ รองผูอ้�านวยการ

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

 
In Brief : ย่อความ

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ทรรศนะ

มอดปลวกท่ีกัดกินบ้านเมืองที่ร้าย
กาจที่สุดและรอแก้ไขยากที่สุดคือ
เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ถ้าท�ากันจริง
จัง จนเกดิผลให้พลกิผนัอนัดบัปราบ
โกงประเทศจะได้ดีขึ้น  

กรณ ี“ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร” 
ออกมาอ้าง “ท่ันผูน้�า” ว่าเป็นห่วงนกั 
เรียน นักศึกษา ไม่นิยมจดบันทึก ทั้ง
ที่จะช่วยให้ได้คิดและช่วยจ�า แต่กลับ
น�าโทรศพัท์มอืถอืมาถ่ายรูปและบัน-
ทึกเสียงแทน ซึ่งจะก�าชับให้สถานศึก 
ษาทุกระดับเข้มงวดเรื่องการน�าโทร-
ศัพท์มือถือเข้าห้องเรียน 
 กลายเป็นประเดน็ร้อนในโลกออน 
ไลน์ เมือ่ “กลุม่การศกึษาเพือ่ความ
เป็นไท” แถลงการณ์ว่าความเหน็ของ 
“ทัน่ผูน้�า”  ไม่ค�านงึถงึยคุปัจจุบันทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
และยังขัดกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 
4.0 จึงเรียกร้องให้หยุดยุ่งเกี่ยว หรือ
พูด หรือใช้อ�านาจ “มาตรา44” จัด 
การกับการศกึษาไทยทกุกรณ ีและควร
พูดเท่าที่จ�าเป็น
 หลงัจากแถลงการณ์ดังกล่าว ปรา 
กฏว่า “แสตมป์” หรือ “สัณหณัฐ 
ศรัทธาพร” นักเรียน ม.5 ซึ่งเป็นเล 
ขาธกิารกลุม่การศกึษา ถกู “ทหาร 2 
คน” มาข่มขูถึ่งทีโ่รงเรียน โดยเอาโทร 
ศพัท์มือถือให้ดรูปู “นายทหาร” ทีม่ี
ภาพและข้อความว่า “กูจะจับให้
หมดไอ้พวกด่าท่านประยุทธ์ ด่า
คสช. กเูป็นทหาร พวกขีข้้าแบบมงึ 
เจอกูได้ทุกเวลา ถ้ามึงแน่จริง”!
 ข่าวการข่มขู ่จึงแพร่สะพัดไปทั่ว   
สังคมออนไลน์ พร้อมการวิพากษ์
วิจารณ์การกระท�าของทหารดังกล่าว
ต่างๆนานา หรือย้อนถามว่า “ทหาร
มีไว้ท�าไม? มีไว้ขู่เด็ก?”
 กรณีของ “แสตมป์” จึงไม่ใช่
ตอกย�้าปัญหาสิทธิเสรีภาพและ
สิทธิความเป็นมนุษย์เท่านั้น แต่
ยังสะท้อนถึงความคิดของ “ผู้-
ใหญ่” ในบ้านเมอืงน้ี ว่าก�าลงัก้าว
สู่ “ยุค 4.0” หรือจมปลักกับ “ยุค
คนดี 1.0”!

ยุคคนดี1.0?
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เศรษฐกิจ

โหลด‘K-MyPVD’ลุน้ไอโฟน

วลั ผ่านทางเวบ็ไซต์บลจ.กสกิรไทย 
www.kasikornasset.com วันที ่11 
ตลุาคม 2560  
 นายเกษตรกล่าวว่า แอปพลเิค
ชัน K-My PVD หรือกองทนุส�ารอง
เลีย้งชพีบนมอืถอื เป็นช่องทางใหม่
ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัลกู 
ค้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีภายใต้การ
บรหิารของบลจ.กสกิรไทย ให้สา-
มารถเข้าถึงข้อมลูสมาชิกได้อย่างสะ 
ดวก รวดเร็ว ผ่านทางโมบายแอป
พลเิคชนั โดยคณุสมบตักิารใช้งาน
จะครอบคลุมต้ังแต่ การเปิดให้ลูกค้า
เช็กสถานะเพื่อตรวจสอบยอดเงิน
กองทนุในปัจจบุนั การดผูลตอบแทน

ของกองทนุย้อนหลงั การแสดงราย 
งานใบแจ้งยอดสมาชิก รวมไปถึง
โปรแกรมค�านวณแผนเกษยีณซึง่จะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผน
เกษยีณอายุ
 ส�าหรบัสมาชกิกองทุนฯ ท่ีสนใจ 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
K-My PVD ผ่าน App Store ใน
ระบบ iOS และ Play Store ในระ 
บบ Android โดยไม่เสยีค่าบรกิาร
ใดๆ และสามารถลอ็กอนิเพือ่ลงทะ 
เบยีนใช้งานได้แล้วตัง้แต่วนันี ้หรอื
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่าย
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี บลจ.กสกิร
ไทย โทร.0-2673-3888
     

บลจ. กสกิรไทยโปรโมช่ันลูก 
ค้ากองทนุส�ารองเลีย้งชีพ เมือ่
ดาวน์โหลดและลงทะเบยีนแอป
พลเิคชนั K-My PVD ตัง้แต่วนั
นีถ้งึ 30 กนัยายน มลูค่ากว่า 1 
ล้านบาท  iPhone7 จ�านวน 10 
รางวลัและตัว๋หนงัเครอื SF 

 นายเกษตร ชยัวนัเพญ็ รอง-
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุกสกิรไทย จ�ากดั (บลจ.
กสกิรไทย) เปิดเผยว่า จดัโปรโมช่ัน 
“โหลดลุน้รบักับ K-My PVD” เพือ่
โปรโมตแอปพลิเคชันใหม่ K-My 
PVD โดยลกูค้ากองทนุส�ารองเลีย้ง
ชพีภายใต้การบรหิารของบลจ.กส-ิ
กรไทย ทีด่าวน์โหลดและลงทะเบยีน
เข้าใช้งานแอปพลเิคชนั K-My PVD 
ตัง้แต่วนัที ่15 มถินุายน-30 กนั-
ยายน 2560 มสีทิธิล์ุน้รบัรางวลัโทร 
ศพัท์ iPhone จ�านวน 10 รางวัล และ
บตัรชมภาพยนตร์ส�าหรบัโรงภาพ-
ยนตร์ในเครอื SF Cinema จ�านวน 
2,500 รางวลั (รางวลัละ 2 ทีน่ัง่) 
รวมมลูค่า 1,105,000 บาท โดยจะ
ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคดท่ีีได้รบัราง-

 นายสาห์รชั ชฎัสวุรรณ ผูอ้�า-
นวยการสายการตลาด บรษิทัหลกั
ทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั 
กล่าวว่า ได้เปิดกองทนุเปิดทสิโก้ 
โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร์ อคิวติี้ 
(TISCO Global Infrastructure 
Equity Fund : TISCOGIF) เพือ่
ลงทนุในหุน้กลุม่โครงสร้างพืน้ฐาน
ทัว่โลก ทัง้ประเทศทีพ่ฒันาแล้วและ
ก�าลังพฒันา เพือ่เปิดโอกาสให้ผูล้ง 
ทนุได้รบัผลตอบแทนทีด่แีละมัน่-
คง เนือ่งจากบรษิทัในกลุม่โครง-
สร้างพืน้ฐานมกัมปัีจจยัพืน้ฐานแขง็ 
แกร่ง คูแ่ข่งน้อยรายและจ่ายปันผล
สม�า่เสมอ โดยจะเสนอขายครัง้แรก 
(IPO) ตัง้แต่วนันีจ้นถึง 7 สิงหาคม

ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทัว่โลก
Global Listed Infrastructure Equi-
ty และ First State Global Listed 
Infrastructure ในสัดส่วนประมาณ 
70% และ 30% ของ NAV ตามล�า 
ดบั ซ่ึงพจิารณาแล้วว่าให้ผลตอบ 
แทนเหมาะสมกบัความเสีย่ง โดย
ผูจ้ดัการกองทนุสามารถปรบัเปลีย่น
หรือเพ่ิมเติมการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในอนา-
คต ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และกองทนุนีม้คีวามเสีย่งกองทนุ
ระดบั 6 (ความเสีย่งสงู) ซึง่ผูส้นใจ
ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ
ความเสีย่งก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

สาห์รชั ชฎัสวุรรณ

 ในเบือ้งต้น TISCOGIF จะลง 
ทุนในกองทุนรวมที่ได้รับการคัด
สรรมาเป็นอย่างดแีล้ว คอื Lazard 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,650.00 บาท

 ขาย 19,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,299.00  บาท

 ขาย   19,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,238.16  ขาย 1,238.60
ลอนดอน ซื้อ 1,238.14 ขาย 1,238.58

ภาวะหุน้ 21 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) 

33.91

39.3975

45.5875

4.4225

0.31245

24.87825

-0.57  1,575.28  
  41,763.05
-3.44  2,243.43  
  29,581.62
-1.63  998.59  
  24,645.43
-1.74  564.16  
  2,112.88

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,689.07  -6.28 

2,372.26  -0.48

2,479.47  +0.33

1,843.95  -4.77

2,399.36  -0.34

2,938.09  +4.09

1,243.66  -3.97

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,167.20

12.37

5,843.16

13.99

-675.96

-

14,498.42

34.72

15,752.08

37.72

-1,253.65

-

17,228.08

41.25

15,794.43

37.82

1,433.64

-
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กีฬา

อลัวาโร่ โมราต้า กล่าวยกย่องทมี “สงิโตน�า้เงนิ
คราม” เชลซ ี ต้นสงักดัใหม่ของเขาว่าเป็นทมีทีด่ี
ท่ีสุด พร้อมทัง้บอกว่า อนัโตนโิอ คอนเต้ เป็นโค้ช
ทีด่ทีีส่ดุของโลกคนหนึง่ หลงัจากทีเ่ขาเดนิทางมา
ถึงกรุงลอนดอน จากเมืองมาดริด เมื่อวัน
พฤหสับดท่ีีผ่านมา 
 กองหน้าวัย 24 ปี ผ่านการตรวจร่างกายเป็น
ท่ีเรยีบร้อย หลงัจากทีก่ารเจรจาทัง้สองฝ่ายจบลง
ด้วยด ี ท�าให้เขาเป็นนกัเตะล่าสดุของทมีเชลซใีน
ซัมเมอร์นี้ และเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับ ซีซาร์ 
แอซปิลคูิเอต้า เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมใหม่ๆทีเ่ขาต้อง
พบเจอ 
 “นีค่อืทมีทีด่ทีีส่ดุทมีหนึง่” โมราต้า กล่าวกบั 
Sky Sportas News ทีส่นาบนิฮโีธร์ว “อนัโตนโิอ 
คอนเต้ กเ็ป็นโค้ชทีม่ฝีีมอืดทีีส่ดุของโลกคนหนึง่ 
และผมต้องมคีวามสขุแน่นอน ทีไ่ด้ท�างานร่วมกบั
อนัโตนิโอ”
  “นอกจากนี้ พรีเมียร์ลีก ก็เป็นลีกที่ดีที่สุด   
ของโลกลกีหนึง่ ผมมคีวามสขุมากๆทีไ่ด้มโีอกาส 
มาเล่นท่ีน่ี ผมได้มโีอกาสพดูคยุกบั แอซปิลคิเูอ-

ต้า แล้ว เขาบอกกบัผมว่าทกุอย่างโอเค และเขา  
ได้บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันง่ายกว่าที่ผม    
คดิไว้” 
 โมราต้า เป็นกองหน้าคนหนึง่ทีก่่อนหน้า ที่
ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ สนใจ 
จะดงึตวัไปร่วมด้วย จนกระท่ังพวกเขาสามารถคว้า
ตวั โรมล ูลกูาก ูอดตีกองหน้า ของทมีเชลซ ีไป
ร่วมทมีได้ ท�าให้ทางทมีแมนเชต ยไูนเต็ด เลิก
สนใจในตวั โมราต้า ไปโดยปรยิาย 
 ซึง่ โมราต้า กล่าวในเรือ่งนีว่้า “ผมไม่รูเ้รือ่งที่
เกดิขึน้ สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื ตอนนีผ้มมาเล่นให้
กบัทมีเชลซแีล้ว ผมมาอยูท่ีน่ีแ่ล้ว” การร่วมทมี
ของ โมราต้า ในครัง้นี ้กเ็ท่ากบัว่าเขาได้มโีอกาส
กลบัมาท�างานกบั คอนเต้ อกีครัง้หนึง่ หลงัจาก
ทีก่่อนหน้านี ้ทัง้คูเ่คยท�า งานร่วมกนัแล้วช่วงเวลา
สัน้ๆ ก่อนที ่คอนเต้ จะไปรับงานคมุทมีชาตอิติาลี 
 การมาของ โมราต้า ในถิน่สแตมฟอร์ด บรดิจ์ 
เป็นนกัเตะคนที ่5 ของซมัเมอร์นี ้ต่อจาก อนัโต
นโิอ รดูีเ้จอร์, เทยีมวั บากาโยโก, วิลลี ่คาบาเลโร 
และ อธีาน อมัปาดู 

โลกกีฬา ‘โมราต้า’อวย‘เชลซี’ดีท่ีสุด

‘มรูนิโญ่’พอใจเกมบี‘้เรอื’2-0 
โชเซ มรูนิโญ่ นายใหญ่ทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ยนืยันว่า ชยัชนะที่
ทมีของเขา มเีหนอืทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมน
เชสเตอร์ ซิตี ้ คูแ่ข่งร่วมเมอืง 2-0 ทีฮ่สูตนั 
เม่ือวันพฤหสับดทีีผ่่านมา ถอืเป็นการฝึกซ้อม
ทีด่ ีโดย 2 ประตขูองแมนฯ ยไูนเตด็ ได้จาก
โรเมล ูลกูาก ูกบั มาร์คสั เรดฟอร์ด ถอืเป็น
เกมดาร์บี้แมตช์ เมืองแมนเชสเตอร์ นอก
อังกฤษเป็นครัง้แรก
 “แน่นอน ผมย่อมยนิดกีบัผลการแข่งขนั
อยูแ่ล้ว” มูรนิโญ่ กล่าว “ผมมัน่ใจว่า เป๊ป 
กวาร์ดโิอล่า เองกน่็าจะพอใจเหมอืนผม สิง่ที่
ส�าคญัทีส่ดุกค็อื การให้นกัเตะได้มโีอกาสฝึก
ซ้อมกบัเกมท่ีมคีณุภาพสูง” 

‘ขนุค้อน’ซวิหอก‘นายห้าง’เพิม่
“ขนุค้อน” เวสต์แฮม ยไูนเตด็ ตกลงเซน็
สญัญาคว้าตวั ฮาเวยีร์ แฮร์นานเดซ กอง
หน้าเมก็ซโิก จากทมี “นายห้างขายยา” ไบ
เออร์ เลเวอร์คเูซน มาเสรมิทมีอกี 1 คนด้วย
ค่าตวัราคา 16 ล้านปอนด์ โดยอดตีกองหน้า
ทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ วยั 29 ปี ได้เดนิ
ทางมาตรวจร่างกายกบัทีมใหม่ของเขาเรยีบ 
ร้อยแล้ว ขณะทีใ่นรายของ มาร์โก้ อาร์นวั
โตวคิ กองหน้าออสเตรยี กเ็ข้ารบัการตรวจ
ร่างกาย เช่นเดยีวกนั โดยเป็นทีค่าดกนัว่า 
สโต๊ก ตกลงขายให้ในราคา 24 ล้านปอนด์ 
เมือ่เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 

‘คอนต้า-ฮาเลป’สร้างสถติิใหม่
เกมการแข่งขนัในรอบก่อนรองชนะเลศิ วมิ 
เบลิดนั ทีผ่่านมา ระหว่าง โยฮนัน่า คอน
ต้า จากสหราชอาณาจกัร กบั ซโิมน่า ฮา
เลป จากโรมาเนยี สร้างสถติใิหม่ท่ีมีผูร้บัชม
ผ่านการถ่ายทอดทาง บบีซี ีสงูสดุ จากการ
เปิดเผยตวัเลข เมือ่วนัองัคารทีผ่่านมา โดย
มตีวัเลขสงูถงึ 7.4 ล้านคน มากกว่านดัชงิ
ชนะเลศิ ชายเดีย่ว ประมาณ 1 ล้านคน โดย
ในเกมดงักล่าว คอนต้า สามารถเอาชนะมอื
วางอนัดบัสอง 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-4 
กลายเป็นนกัเทนนสิหญงิคนแรกของสหราช
อาณาจกัรทีผ่่านเข้ารอบรองชนะเลศิ คนแรก 
ในรอบ 40 ปี 

บรรดานายหน้าชัน้น�าของวงการ กล่าวยอมรบั
ว่า บรรดานกัเตะจากแอฟรกินั จะได้รบัความ
สนใจจากทมีชัน้น�าของยโุรปมากขึน้ หากว่าการ
แข่งขนัรายการแอฟรกินั เนชัน่ส์ คพั จะท�าการ
แข่งขนัในช่วงซมัเมอร์ของยโุรปแทน 
 การแข่งขนัรายการดงักล่าว จะขึน้ทกุ 2 ปี 
โดยจะมกีารเลือ่นมาจดัระหว่างเดอืนมถินุายน-
กรกฎาคม จากเดิมจุดช่วงเดือนมกราคม-
กมุภาพนัธ์ ก่อนหน้าหลายสโมสรในพรเีมยีร์
ลีก ต้องเสยีนกัเตะให้กบัรายการนีไ้ปหลายคน
ช่วงการแข่งขนั 
 “มนัจะท�าให้งานของนายหน้าง่ายมากขึน้ 

‘แอฟรกินัคพั’ย้ายเวลาเตะ
หลายสโมสรใช้การแข่งขันรายการนี้ มาเป็น    
ข้ออ้างในการประกอบการตัดสินใจซื้อนักเตะ  
แอฟรกินั” ปาป้า อกัเยมงั นายหน้าคนหนึง่
กล่าว 
 การเปล่ียนแปลงช่วงเวลาการแข่งขันดัง
กล่าว จะมกีารเพิม่จาก 16 เป็น 24 ทมีด้วย โดย
จะมกีารตดัสินใจในเรือ่งนีอ้กีครัง้ในการประชมุ
ของสหพนัธ์ฟตุบอลแอฟรกินั ทีโ่มรอกโก  
 “หากเรือ่งนีเ้กดิขึน้ นกัเตะหลายคนจะตก
เป็นทีส่นใจของทมีต่างๆมากขึน้ เพราะว่าพวก
เขาไม่ต้องมาคิดว่าต้องสูญเสียนักเตะไปทุกๆ
สองปี” อกัเยมงั กล่าว  
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ฝนที่ตกกระหน�่าถึง 2 ครั้ง ซึ่งต่อ
มาทางผู้เขียนเองได้ออกมาเปิด
เผยทางสือ่ว่า สาเหตทุีเ่ขาเขียนถงึ
ฝนตกนั้นเพราะตอนที่เขียนฝน
ก�าลังตกอยู่แค่นั้น
 แม้ว่าการสอบจะเสร็จส้ินลง  
ไปเรียบร้อยแล้ว หากแต่การถก
เถียงกันในเรื่องของการวิเคราะห์
ที่อยู่นอกเหนือความต้องการของ
ผู้เขียนก็ยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อ
เนื่อง
 กง เปิดเผยว่า ในส่วนสุดท้าย
ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายตาของ
ปลาที่มองนั้น เขาแต่งเพื่อเป็น
เกียรติแก่นักเขียนในดวงใจของ
เขาอย่าง O. Henry ที่มักจะสรุป
เรื่องในนิยายของเขาด้วยตอนจบ
ทีแ่ปลกประหลาดหรอืจบแบบคาด
ไม่ถึง
 อวี๋ หย่งกัง ผู้อ�านวยการคณะ
อาจารย์ภาษาจนีจากโรงเรยีนมธั-
ยมไฉ่เฉียว เมืองหนิงโป กล่าวว่า 

หลังจากการสอบ “เกาข่าว” หรือ
การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย
ของจีนเพิ่งผ่านพ้นไป ก็เกิดกระ
แสดราม่าหนักส�าหรับข้อสอบที่
เกีย่วข้องกบัการสอบการอ่านภา-
ษาจีน 
 ขณะที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
งุนงงกับข้อสอบดังกล่าว เจ้าของ
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นข้อ 
สอบก็งงกับค�าถามด้วยเช่นกัน
 ข้อสอบต้องการให้นักเรียน
เลือกค�าตอบที่ถูกต้องและมีการ
วเิคราะห์ทีเ่หมาะสมว่าท�าไมผูแ้ต่ง
ถงึจบเรือ่งด้วยประโยคทีว่่า “สายตา 
ของปลาได้เหลือบมองอย่างแปลก
ประหลาด”
 ในเว่ยโป๋ (ลกัษณะคล้ายกบัทวติ 
เตอร์ นิยมใช้กันในประเทศจีน : 
ผู้เขียน) ของกง เกาเฟิง นักเขียนผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานให้มา
เป็นข้อสอบในครั้งนี้ ได้เขียนว่า 
ตัวเขาเองก็ไม่แตกต่างจากนัก-
เรยีนทีเ่ข้าสอบเพราะกไ็ม่สามารถ
เลือกค�าตอบที่ถูกต้องได้
 กง ไม่ใช่นกัเขยีนคนแรกทีรู่ส้กึ
งุนงงกับข้อสอบจากผลงานของ  
เขาเอง ในปี ค.ศ. 2011 ข้อสอบการ
อ่านภาษาจีนของมณฑลฝูเจี้ยน 
ก็ได้มีค�าถามให้นักเรียนตอบว่า
ท�าไมผู้เขียนถึงได้มีการอธิบายถึง
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ต่างประเทศ

การออกแบบค�าตอบที่มีหลายตัว
เลือกนัน้ไม่ได้อยูน่อกเหนอืกรอบ
ความรูท้ีน่กัเรยีนจ�าเป็นต้องมเีลย 
อย่างตอนจบแบบ O. Hen-ry ก็
อยู ่ในหนังสือเรียน ขณะที่การ
เขียนทีท่ิง้ท้ายตอนจบให้เป็นปรศิ 
นานั้นก็เป็นลักษณะการประพันธ์
ประเภทหนึ่งที่ต้องเรียนเหมือน
กัน
 อว๋ีกล่าวอีกว่า การเลือกตอน
ในนยิายทีอ่อกในข้อสอบนีส้ะท้อน
ให้เห็นถึงชีวิตที่ยากล�าบากของ
คนในสมัยก่อน ซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าส�าหรบัเดก็ทีเ่กดิหลงัปี ค.ศ. 2000 
นี้อาจจะรู้สึกว่ายากที่จะเข้าใจ
 จากกรอบแนวคิดส�าหรับการ
สอบภาษาจีน ข้อสอบควรมุ่งเน้น
ไปทีค่วามสามารถทัง้ด้านการอ่าน 
การเขยีน การท่องจ�า การวเิคราะห์
และการคดิเชงิวพิากษ์ ผูส้อบจะถกู
ทดสอบการค้นหาจิตวิญญาณ แรง
บันดาลใจและค่านิยมที่ซ่อนอยู่

วัดการอ่านสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระหว่างบรรทดัของงานเขยีน และ
ฝึกการวิเคราะห์โดยใช้กระบวน-
ทัศน์แบบต่างๆ
 รศ.ซื่อ เซิ่งสวิน แห่งภาควิชา
ภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิท-
ยาลัยปักกิ่งกล่าวว่า สาเหตุท่ีผู ้
แต่งมักจะไม่สามารถตอบค�าถาม
ในข้อสอบเก่ียวกับงานของตัวเอง
ได้เพราะผูเ้ขยีนต้องเผชญิกบัความ
คดิของตวัเอง ดงันัน้ ผูแ้ต่งไม่ควร
เข้ามามบีทบาทในการออกข้อสอบ 
เพราะข้อสอบนัน้เป็นการผ่านกระ 
บวนการเชงิวิชาการ ซ่ึงหากอ้างองิ
ตามความคิดของผู้แต่งแล้ว ก็จะ
เป็นการจ�ากัดความคิดของอา-
จารย์ผู้ออกข้อสอบและความคิด
ของนกัเรยีนทีต่อบข้อสอบเช่นกนั
 อย่างไรก็ตาม รศ.ซื่อ ก็ยืน   
ยันว่า ข้อสอบประเภทนี้มุ่งเน้นที่
การใช้ตรรกะและเหตุผลในการ
อธบิายค�าตอบ มากกวา่การเลอืก
ค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด   
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รักเรือนรักอีกา  

มอืขวามอืซ้าย สดุท้ายสามารถโค่น
ล้มกษตัรย์ิโจ้วหวางได้ส�าเรจ็
 แต่หลังจากเข้าเมืองหลวงแล้ว   
โจวอูห่วาง ไม่รูจ้ะท�าอย่างไรกบัทหาร
และคนของกษตัรย์ิโจ้วหวาง จงึปรกึ 
ษากบัเจยีงไท่กงและน้องชายทัง้สอง 
โดยเจยีงไท่กงได้กล่าวว่า
 “เคยมีคนกล่าวว่า หากจะรักใคร
สกัคน กจ็งรกัอกีาทีเ่กาะอยูบ่นเรอืน
ของผู้นั้นด้วย หากมิรักใคร ก็จง
ท�าลายแม้แต่ก�าแพงและรั้ว หมาย 
ความว่า พระองค์ควรจะก�าจดัคนทกุ
คนของกษัตริย์โจ้วหวาง ท่านเห็น

เป็นเช่นไร”
 โจวอู่หวางไม่เห็นด้วย สุด-
ท้ายเลยใช้วธิขีองน้องชาย กค็อื 
ให้ปล่อยให้คนของกษัตริย์โจ้ว
หวาง กลบับ้านไปท�าไร่ไถนา ซึง่
การกระท�าของโจวอู่หวางได้สร้าง
ความเลื่อมใสศรัทธาและนับถือ
ให้แก่หมู่ประชาชน และท�าให้
สามารถสถาปนาราชวงศ์โจวได้
ส�าเรจ็
 รักเรือนรักอีกา หมายถงึ การ
ที่จะรักใครสักคนก็ต้องรักในส่ิง
รอบๆตวัของคนผูน้ัน้ด้วย 

ฉบับนีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “อ้าย 
อ ูจี ๋อ”ู หรอื “รกัเรอืนรกัอกีา”
 ในสมัยปลายราชวงศ์ซาง 
กษตัรย์ิโจ้วหวาง เป็นกษตัรย์ิทีช่ัว่
ร้าย ท�าให้ประชาชนทุกข์ยาก 
ด้วยเหตนุี ้ท�าให้จฟีา (ต่อมาคือ

โจวอูห่วาง) ตัดสินใจโค่นล้มซางโจ้ว
หวาง โดยมีเจียงไท่กงเป็นกุนซือ 
และน้องชายโจวกงและจ้าวกงเป็น
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เวบ็ไซต์ sputniknews.com สะท้อนจอห์น แมค็เคน ประธานคณะ
กรรมการด้านการทหารประจ�าวฒุสิภาสหรฐั ทีร่ะบวุ่า สหรฐัก�าลงั
จะแพ้สงครามในอฟักานสิถานหลงัต่อสูม้า 16 ปี

ต่างประเทศ

 ทัง้ 3 ประเทศ ผลกัดันแผนเพ่ิม
ประชากรมาต่อเนือ่งหลายปี แต่ผล
งานล่าสุดในรอบปีที่ผ่านมาพลาด
เป้าทัง้หมด โดยสงิคโปร์มเีดก็เกดิปี
ทีแ่ล้ว 33,161 คน ลดลงจากสถติปีิ
ก่อนประมาณ 600 คน ถอืว่าต�า่กว่า
เป้าเลก็น้อย
  ส่วนญีปุ่น่พลาดเป้าไปไกล มี
เดก็เกดิต�า่สดุเป็นสถติใิหม่จ�า-
นวน 976,979 คน ลดลงจากปี
ก่อน 28,698 คน โดยเป็นปีแรก
ทีอ่ตัราการเกดิต�า่กว่า 1 ล้านคน 
นับตัง้แต่มกีารบนัทกึสถติจิากปี 
1899 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 
117 ปี (นบัถงึปีทีแ่ล้ว)
 เกาหลใีต้วดืเป้าไกลเช่นกนั มี
เด็กเกิดต�่าสุดเป็นสถิติใหม่เพียง 
406,300 คน ลดลงจากปีก่อน 32,100 
คน
 ตวัแปรส�าคญัทีท่�าให้แผนรณ-
รงค์เขน็ไม่ขึน้ ได้แก่ ค่านิยมด้าน
ฐานะ คดิว่าต้องหาเงนิต้องรวยก่อน
มคีรอบครวั และภาระค่าเลีย้งดูลกู 
รวมทัง้เงือ่นไขการจ้างงาน ทีเ่น้นให้
ลกูจ้างผลติผลงานได้เยอะๆ และมี
คณุภาพดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ท�าให้
ลกูจ้างหมกมุน่อยูก่บังาน
 แม้ผลการรณรงค์ทีผ่่านมา 
ไม่เป็นไปตามเป้า แต่ทั้ง 3 
ประเทศยังคงผลักดันเรื่องนี้
ต่อ เพราะเหน็ว่าเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่ส�าคัญ ในการป้อง 
กันประเทศอ่อนแอ จากการ
ขาดก�าลงัคนรุน่ใหม่ขบัเคลือ่น 

 
 

In Brief : ย่อความ

สงิคโปร์ ญีปุ่น่ และเกา-
หลีใต้ รณรงค์แก้ปัญหา
สงัคมสงูวยัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยใช้มาตรการจงูใจให้
คอรบครวัมลีกูหลายคน 
แต่แผนรณรงค์ปีล่าสุด 
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สงัคมสงูวยั เป็นปัญหาทีห่ลาย
ประเทศวิตก เนื่องจากเสี่ยงส่งผล  
กระทบต่อโครงสร้างสงัคม และการ
ขบัเคลือ่นประเทศในด้านอืน่ๆ 

 ชาติที่ส่งเสริม “แนวทางตาม
ธรรมชาต”ิ มอีย่างน้อย 3 ประเทศ 
คอืสงิคโปร์ ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ โดย
ญีปุ่น่รณรงค์ให้ผูป้ระกอบการลดชัว่ 
โมงท�างาน เพือ่ให้ลกูจ้างมเีวลาส่วน
ตัวมากขึ้น เพิ่มสถานที่ดูแลทารก 
และลดภาษเีงนิได้ผูท้�างานพาร์ต-
ไทม์ เพือ่ให้แม่มรีายได้ขณะดแูลลกู
เลก็
   ส่วนสิงคโปร์ทุ่มงบรณรงค์กว่า 
1,300 ล้านเหรยีญสหรฐั (44,200 
ล้านบาท) ด�าเนนิมาตรการจูงใจหลาย 
อย่าง เช่น ให้ลาคลอดได้ 4 เดอืน 
โดยได้รับเงินเดือนปรกติ และให้
เงนิช่วยเหลอืสงูสดุ 18,000 เหรยีญ
สหรฐั (612,000 ล้านบาท) แก่ครอบ 
ครวัทีม่ลีกู 5 คนขึน้ไป 
   ด้านเกาหลีใต้รณรงค์แบบ 
“จดัหนกัจดัเตม็” ด้วยแผนจงูใจ
หลายรายการ ใช้งบเฉพาะปีนี้ 
19.84 ล้านเหรยีญสหรฐั (675 
ล้านบาท) ครอบครวัมลีกู 4 คน
ขึน้ไป รบัค่าเลีย้งดทูนัท ี1,700 
เหรยีญสหรฐั (57,800 บาท)
 นอกจากนัน้ ฝ่ายบรหิารท้องถิน่
หลายเมอืง ยงัตบเงนิรางวลัเพิม่อกี
จ�านวนหนึง่ 

 ปัญหากรณีนี้มาจากอัตราประ 
ชากรเกดิใหม่ต�า่ ไม่เพยีงพอต่อการ
ท�างานแทนผูส้งูวยัทีเ่กษยีณไป
 หลายประเทศจงึเร่งแก้ด้วย
วธิต่ีางๆ รวมทัง้ “แนวทางตาม
ธรรมชาต”ิ คอืกระตุน้ให้คนรุน่
ใหม่แต่งงานตามวยัทีเ่หมาะสม 
และผลติทายาท ยิง่มลีกูได้มาก
ยิง่ดี 

3ชาติชูแผน‘มีลูกมากช่วยชาติ’

 ข้อมูลภาพ : bbc.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4628 (1153) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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 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)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4628 (1153) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 18 ฉบับที่ 4628 (1153) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ทีต่ลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 
10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒั-
นาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และ ศ.นท.ดร.        
สราวฒุ ิสจุติจร ผูอ้�านวยการสถา-
บันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนาม
ความร่วมมือพัฒนาวิจัยด้านการ
แพทย์ ห้องประชุมคณะแพทย-
ศาสตร์ศริริาชพยาบาล โรงพยา-
บาลศริริาช J 14.00 น. ก่อกจิ 

น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์    
J 08.00 น. กานต์ ตระกลูฮนุ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ สภานโย-
บายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เปิดงานประชุมวิชาการโครงการ
พัฒนานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุ 
สาหกรรม ครัง้ที ่3 ทีศ่นูย์การประ 
ชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์J 10.00 น.     
วรตุม์ ธรรมาวรานคุปุต์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เสรมิสร้าง 
พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหา 
ชน) แถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจและ

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดั
ดามาต ุเสดจ็ฯเปิดโครงการ “แบรนด์
รังนกแท้...เพื่อกองทุนโรคมะเร็ง  
ในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้า  
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระ
วรราชาทนิดัดามาต”ุ เวลา 15.00 

ด่านชยัวจิติร รองเลขาธกิาร ส�า 
นักงานคณะกรรมการกิจการกระ 
จายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิ-
การโทรคมนาคมแห่งชาติ แถลง
ข่าว งานเปิดตวัแอปพลเิคชนั “กนั
กวน” ทีศ่นูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา 
ลาดพร้าว J 14.30 น. วรีะ โรจน์
พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงวฒันธรรม แถลงข่าวการจดั
งานวนัภาษาไทยแห่งชาต ิพทุธศกั 
ราช 2560 ทีห้่องประชมุ 1 ชัน้ 19 
กระทรวงวฒันธรรม   

“ทปิโก้” ผูน้�าตลาดน�า้ผลไม้เมอืง
ไทย จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนการ
กุศล “Prachuap Khiri Run By 
Tipco” (ประจวบคีรี รัน บาย ทิป
โก้) ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง
ใหญ่...คนแห่ร่วมงานกว่า 2500 คน
จากทั่วประเทศนับเป็นครั้งแรกที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบคีรี-
ขันธ์ และรายได้สมทบทุนพัฒนา
โรงพยาบาลประจวบฯ จ�านวน 2 
ล้านบาท 
 นางสาวลักษณา ทรัพย์-
สาคร ประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มธุรกิจทิปโก้ และ นาย
เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัด 
การ บรษิทั ทิปโก้ฟดูส์ จ�ากดั (มหา 
ชน) กล่าวว่า ด้วยความผูกพันระ 
หว่างทิปโก้ และจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์ ที่มีมานานกว่า 40 ปี ทิป
โก้ ได้มองเห็นถึงปัญหาด้านโรง

Prachuap Khiri Run By Tipco

เวฟ ทปิโก้ม็อกเทล ทปิโก้สบัปะรด
หอมสวุรรณ ร้านสควซี บายทปิโก้ 
น�้าแร่ออรา และอื่นๆอีกมากมาย 
 การจดักจิกรรมวิง่มาราธอนการ
กศุลในครัง้นี ้ทปิโก้ เปรยีบเสมอืน
กระบอกเสยีงเลก็ๆ ทีก่ระตุน้ให้คน
ไทยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกัน
มากขึน้ รวมทัง้ยงัช่วยในการสนบั 
สนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอีกด้วย
และคอยตดิตามต่อไปว่า ทปิโก้ จะ
มีกิจกรรมอะไรต่อไป

พยาบาลที่ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์จงึต้องการเป็นพลงั
ในการบอกต่อเพื่อให้ทุกคนหัน
มาใส่ใจกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น และ
การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนการ
กุศลในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ
อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนให้ความ
สนใจร่วมวิ่งฯกว่า 2500 คนจาก
ทั่วประเทศ และรายได้หลังหักค่า
ใช้จ่าย จ�านวน 2 ล้านบาท ได้มอบ
ให้แก่โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 
เพื่อน�าไปพัฒนาโรงพยาบาลต่อ
ไป นบัเป็นครัง้แรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกท้ังยัง
เป็นการส่งเสรมิการออกก�าลังกาย
เพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพทีด่แีละ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย
   งานนี้ได้รับเกียรติจาก นาย
ทว ีนรสิศริกิลุ ผูว่้าราชการจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ และผู้ใหญ่ในจัง
หวดัฯ อาท ิพ.ต.อ.ชยนิธร สคุนธร 
ผกก.สภ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ และ
ผู้บริหารระดับจังหวัดมาร่วมงาน
พร้อมเป็นประธานปล่อยตัวนัก
วิ่งฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สขุ สดชืน่และอิม่บญุกนัถ้วนหน้า
ของผูม้าร่วมกจิกรรม และนกัวิง่ฯ 
ท่ีมาร่วมงานได้บอกทีมงานเป็น
เสียงเดียว กันว่า สนุกมาก ประ 
ทบัใจจรงิๆ งานดมีากๆ และเหมาะ
สมแล้วที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 นอกจากนี้ ยังมีบู๊ธกิจกรรม
ต่างๆของทิปโก้ที่มาให้บริการอีก
มากมาย โดยน�าผลติภณัฑ์มาแจก
จ่าย และให้ดื่มฯ เพื่อเป็นการดู 
แลสุขภาพส�าหรับนักว่ิงและผู้มา
ร่วมงานตลอดทัง้งาน อาท ิผลติ-
ภณัฑ์น�า้ผลไม้ทปิโก้ 100% ทปิโก้
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ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี และ ดร.อรรชกา 
สบีญุเรอืง รมว.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมงานเปิดตวั Open Innovation 
Center โดยเอสซจี ีโดยม ีรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจีี 
และผูบ้รหิารให้การต้อนรบั 

สุวพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานเปิดการ
ประชมุ เวทสีาธารณะว่าด้วยหลกันติธิรรมและการพฒันาทีย่ัง่ยนื : หลงันติิ-
ธรรมกบัการพฒันาโดยศกึษาแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้า-   
อยูห่วั รัชกาลที ่9 ณ ห้องนภาลยับอลรูม โรงแรมดสิุตธานี 

รศ.นพ.อนชุติ ปญุญทลงัค์ ราชวทิยาลยัจกัษแุพทย์แห่งประเทศไทย เปิดการ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี 
พ.อ.นพ.ยทุธพงษ์  อิม่สวุรรณ, รศ.นพ.ศกัดิช์ยั วงศกติตริกัษ์, ศ.พญ.วณชิา 
ช่ืนกองแก้ว, รศ.(พเิศษ) พญ.โสฬส วฒุพินัธุ ์ร่วมเปิดงาน 

ธญัฑิกา โพธสิมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบเงนิสนบัสนนุโครงการพฒันาศกัยภาพ   
ผู้ส่ือข่าวเศรษฐกจิระดบัสูง (พศส.) ประจ�าปี 2560 โดยม ีชาคร หนคูงใหม่ 
นายกสมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกจิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รบัมอบ 

บรรเทิง ว่องกศุลกจิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่มติรผลพร้อมคณะผูบ้ริ-
หาร เปิดโครงการ‘ท�าตามพ่อ’ เดนิหน้าจดุประกายการสร้างความสขุทีย่ัง่ยนื
แก่ชาวไทยด้วยการน้อมน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช สูก่ารประยกุต์ใช้ 

แสงเดอืน ตัง้ธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตัง้และหวัหน้าผู้บริหารด้านปฏบิติัการ เวบ็
ไซต์จ๊อบไทยดอทคอม แถลงข้อมลู “โอกาสโลกการท�างานของนกัศกึษาจบ
ใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2559” พร้อมน�าเสนอสถิตกิารหางาน สมคัรงานของ
นกัศกึษาจบใหม่ ทีโ่รงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

ใหม่-ดาวกิา โฮร์เน่ น�าทมี ไดอารีตุ่ด๊ซ่ีส์ ร่วมงานเปิดตวัผลติภัณฑ์ “NAMU 
LIFE SNAILWHITE CRÈME BODY WASH” และตดัสนิการประกวด
แคมเปญ #อาบให้สวยกว่าใหม่ เพือ่เฟ้นหาผูช้นะ ครเีอทท่าอาบน�้าสดุเซ็กซ่ี 
คว้าเงนิรางวลั 100,000 บาท 

อรรณพ ทองบริสุทธิ ์ศลิปินนกัร้องและดาราชือ่ดงั จบัมอืกบัอซีีบ่ายและยเูมะ
พลสั สานต่อในกจิกรรม ยเูมะพลสั “ป้ันฝัน...ปันโอกาส” ซซีัน่ 7 ลงพืน้ที่
เพือ่เฟ้นหาเยาวชนดาวเด่นทัง้ 4 ทกัษะ ทีห่อประชมุตรทีองโรงเรยีนบญุวาทย์
วิทยาลยั จงัหวัดล�าปาง 
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ฐติมิา ถริกจิพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพระพธีิธรรมสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร   
มหาภูมิพลอดลุยเดช โดยมผีูบ้รหิารและพนกังานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ 
พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั

พชิามญชุ ์ ก้อนสมบตั ิกรรมการผู้จดัการ บริษัท สกนิ เทนเดอร์เนส จ�ากดั 
และพนกังานบริษัทฯ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพญ็กศุลสวดพระ
อภธิรรมพระบรมศพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพธิธีรรมสวดพระ
อภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร รบัมอบ
สจีาก ประจักษ์-ละออ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทโีอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) ส�าหรบัโครงการ “ร่วมท�า ร่วมคดิ ขจดัวกิฤตโรงเรยีน ICU” 
มากกว่า 5 พนัโรงเรยีน ในส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงศกึษาธกิาร เปิดงาน “เวที
การประชมุระดบัภมูภิาคว่าด้วยการค้าและการพฒันา ประจ�าปี 2560” โดยมี 
ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์อดตีเลขาธกิาร ทีป่ระชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและ
การพฒันา และอดตีผูอ้�านวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก ร่วมปาฐกถาพิเศษ 

วีระศักดิ ์ฟูตระกูล รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ อบัเดลอิ
ละฮ์ เอล ฮสูน ีเอกอคัรราชทตูโมรอ็กโกประจ�าประเทศไทย ร่วมกนัเปิดงาน 
เดอะ คลัเลอร์ ออฟ แอฟรกิา : โอกาส มติรภาพ และความร่วมมอื : The 
Colours of Africa @ CentralWorld  

เจริญ ลิม่กงัวาฬมงคล หวัหน้าคณะผู้บริหารกลุม่ ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ และ สรรเสริญ สมยัสุต กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทร ูดจิติอล 
แอนด์ มเีดยี แพลตฟอร์ม จ�ากดั จดังานเปิดตวัแพก็เกจใหม่ 4G+ FUN 
unlimited ทีศ่นูย์การค้าสยามพารากอน 

ชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิาร สายงานปฏิบตักิาร   
กลุม่ธรุกิจเกษตรอตุสาหกรรม เครือเบทาโกร ร่วมถ่ายภาพทีร่ะลกึกบั นติพิงษ์ 
ห่อนาค พร้อมด้วยศลิปิน-นกัร้อง ในงานคอนเสร์ิตการกศุล “ท�าให้หมา      
หาให้แมว” Really Party Concert ทีจ่เีอม็เอม็ ไลฟ์ เฮาส์ เซน็ทรลัเวิลด์ 

พล.ร.อ.ไกรสร จนัทร์สุวานชิย์ ประธานกติตมิศกัดิ ์ การแข่งขนัเรอืใบออพติ
มสิต์ชงิแชมป์โลก ปี 2017 และนายกสมาคมกฬีาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
ในพระราชปูถัมภ์ ถ่ายภาพร่วมกบันกักฬีาเรือใบไทย ในพธิปิีดการแข่งขนัเรอื
ใบออพตมิสิต์ชงิแชมป์โลก 2017 ทีเ่ฮอริเทจ พทัยา บชี รีสอร์ท จงัหวดัชลบรุี 


