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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างและมีเสรีภาพที่สุด 
“ม.44” ให้ “คนนอก” บริหารในมหาวิทยาลัย 
จึงไม่ต่างกับ “ตีตรวน” และ “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” 
ทั้งยัง “จับขังคุกจริง” และ “จับขังคุกทางความคิด” 
“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อกระบวนการยุติธรรม 
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความยุติธรรม 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าประเทศเดิน “ต้วมเตี้ยม” 
ติด “กับดักรัฐประหาร” เศรษฐกิจนับวันยิ่งถดถอย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนรอย “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 
1 ปีหลังประชามติท้าทายความมีอยู่ของ “รัฐธรรมนูญ” 
“Pegasus” แนะวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งง่ายๆ 
การคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 
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17th Anniversary

หลงั25สงิหา?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฐานของคดีในลักษณะเดียวกันนี้
ในอนาคต และยังจะเป็นบรรทัด 
ฐานของการท�านโยบายสาธารณะ
ของรฐับาลต่อๆไป ผลการตดัสนิ
คดีรับจ�าน�าข้าวจึงไม่เพียงชี้อนา 
คตของน.ส.ยิง่ลกัษณ์ หากแต่เป็น 
การก�าหนดอนาคตของประเทศ
และประชาชน โดยเฉพาะเกษตร 
กรโดยรวมด้วยเช่นกัน

สิ้นสุดการรอคอยส�าหรับทุกฝ่าย
ที่ต้องการรู ้ผลคดีรับจ�าน�าข้าว 
นอกจากจะรู้ผลคดีแล้วจะรู้ด้วย
ว่าทัง้ก่อนและหลงัศาลฎกีาแผนก
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองอ่านค�าพิพากษาแล้วจะ
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ไม่ว่า
ผลจะออกมาอย่างไร นอกเหนอืค�า 
ตดัสนิแล้วสิง่ทีน่่าสนใจคอืเหตผุล
ทีใ่ช้ตดัสนิ เพราะจะเป็นบรรทดั 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร
นอกเหนือค�าตัดสินแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจคือเหตุผลที่ใช้ตัดสิน

หวัน่เกรงภยัต่างๆ ทัง้หวัน่เกรงอนั 
ตรายจากการก่อเหตวุุน่วายของมอื
ทีส่ามทีท่างการออกข่าวมาตลอด 
ทั้งหวั่นเกรงคดีความที่จะติดตัว
เพราะมทีัง้ประกาศ ค�าสัง่ของคสช.
และกฎหมายปรกตทิีพ่ร้อมจะเล่น
งานเอาผดิได้ทนัททีีต้่องการ
 อย่างไรกต็าม แม้จะประเมนิว่า
ประชาชนจะมาไม่มาก แต่ช่วงทีผ่่าน
มาหน่วยงานของรฐักลบัเคลือ่นไหว
กนัอย่างคกึคกั
 ทั้งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อหา
ข่าวในพ้ืนท่ี และการเคลื่อนไหว
เพือ่ป้องปรามไม่ให้เกดิการเดนิทาง
ของประชาชน
 ในช่วงเวลาทีเ่หลอือกีไม่กีว่นันี้
การเคล่ือนไหวของฝ่ายรัฐคงทวี
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อย่างไร นอกเหนอืค�าตัดสนิแล้วสิง่
ทีน่่าสนใจคอืเหตผุลทีใ่ช้ตดัสนิ
 ไม่ว่าจะออกหน้าไหนเหตุผล
สนับสนุนค�าตัดสินล้วนน่าสนใจ
ทัง้สิน้ ไม่ใช่น่าสนใจเฉพาะท�าไม
ถงึถกูท�าไมถงึผดิ
 แต่เหตุผลท่ีใช้อธิบายค�าตัด  
สินยังจะเป็นบรรทัดฐานของคดี  
ในลักษณะเดียวกันน้ีในอนาคต 
และยงัจะเป็นบรรทดัฐานของการ
ท�านโยบายสาธารณะของรัฐบาล
ต่อๆไปอกีด้วย
 ผลการตัดสินคดีรับจ�าน�าข้าว
จึงไม่เพียงชี้อนาคตของน.ส.ยิ่ง
ลกัษณ์เพยีงคนเดยีวเท่านัน้ หาก
แต่เป็นการก�าหนดอนาคตของประ 
เทศและประชาชนไม่เพยีงแต่เฉพาะ
ชาวนา แต่หมายรวมถงึเกษตรกร
โดยรวมด้วยเช่นกนั
 หลงัค�าพพิากษาจงึมคีวาม
ส�าคญัยิง่

หลังออกแขกโหมโรงกันมานาน 
สุดสัปดาห์ถึงเวลาได้เห็นของจริง
ว่าวนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองนัด
อ่านค�าพิพากษาคดีรับจ�าน�าข้าว
ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร อดตี
นายกรัฐมนตร ีวนัท่ี 25 สงิหาคม
นีจ้ะมอีะไรเกดิขึน้บ้าง
 ประเดน็ทีห่ลายฝ่ายให้ความ
สนใจนอกจากคาดเดาเรือ่งผล
ของค�าพิพากษาที่จะออกมา
แล้ว ยงัมเีรือ่งจ�านวนประชาชน
ทีจ่ะมาให้ก�าลังใจน.ส.ยิง่ลกัษณ์
ทีห่น้าศาลฎกีาฯ
 ในทางการข่าวหน่วยงานของ
รฐับาลทกุส�านักรายงานตรงกนัว่า
จะมปีระชาชนมาท่ีหน้าศาลฎกีาฯ
ประมาณไม่เกนิ 5,000 คน เพราะ
มคีวามยากล�าบากในการเดนิทาง
เนือ่งจากไม่สามารถเหมารถตู ้รถ
บสัมาได้เหมอืนปรกต ิต้องกระจาย
การเดินทางมากันเองทางรถไฟ
และรถประจ�าทาง
 นอกจากความยากล�าบากใน
การเดินทางแล้ว ยังมีกรณีความ

ความเข้มข้นมากขึน้
 อย่างไรกต็าม ความเคลือ่นไหว
ทีเ่ข้มข้นของฝ่ายรฐัไม่ได้บ่งบอกถงึ
ความกงัวลต่อวันอ่านค�าพพิากษา
อย่างเดยีว แต่ยงับ่งบอกไปถงึความ
กงัวลในวนัก่อนและหลงัศาลฎกีาฯ
อ่านค�าพพิากษาด้วย
 แม้ทีผ่่านมาจะมหีลายฝ่ายคาด
เดาผลการตัดสินที่จะออกมา แต่
ไม่มีใครรูแ้น่ชัดถึงผลทีแ่ท้จรงิทีจ่ะ
ออกมาในวนัที ่25 สงิหาคมนีไ้ด้
 แต่ตามหน้าเสือ่แล้วกอ็อก
ได้ไม่กีห่น้า 
 ไม่ผดิยกฟ้อง ผดิตดิคกุยดึ
ทรพัย์ ผดิไม่ตดิคกุรอลงอาญา
แต่ยดึทรพัย์
 ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมา
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พระกลัวผีแล้วไม่รูจ้ะเหลืออะไรในความเป็น
พระ ตรงนี้อาจเป็นเรื่องเสียหายที่แต่งเลียน
แบบพระ แม้คนไทยจะไม่ถอืสา แต่ในแง่ของ
กฎหมายอาจมีปัญหา ทั้งที่สามารถใช้สีจีวร
เป็นสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีเหลือง หรือท�าท่านุ่งห่ม
คล้ายๆกว่็ากนัไป เพราะเดีย๋วนีก้มี็พระเทยีม 
พระที่ไปห่มจีวรเขียวบ้าง จีวรด�าบ้าง  
  ถ้าเราอยู่ร่วมกันแบบสังคมดั้งเดิม ต่าง
ฝ่ายต่างก็ไม่ถือสากล่าวโทษกัน แต่ก็ต้องต�า
หนิแรงๆกันบ้างไม่ได้ เพราะรักหรือห่วงใย
พระศาสนาไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์ภาพ 
พจน์ ก็ติงกันไว้หน่อย พอหอมปากหอมคอ
ก็แล้วกัน อย่าไปถือโทษโกรธจนอยู่ร่วมกัน
ไม่ได้ ปรองดองกันไม่ได้ 
  ฝ่ายที่เอาไปแต่งไปเล่นเป็นละครจึงต้อง
พึงสังวรไว้นิดหนึ่งว่า มันเป็นเรื่องละเอียด
อ่อน อย่าไปท�าอะไรทีห่ยาบเกนิไป  พระพดู
ให้แลเป็นพระ เป็นธรรมะ เป็นอย่างค�าสอน
หน่อย ไม่ใช่แต่งเป็นพระแล้วพระกลวัผ ีเพราะ
พระจบัไม้จบัมอืสกีาในยามคบัขนั ในทางวนิยั
กอ็นญุาต เช่น ผูห้ญงิตกน�า้จะจมอยูแ่ล้ว พระ
จะมามัวหาผ้าหาเชือกมาดึงก็คงจะจมตาย 
หรอืน�า้เชีย่วกรากก็ต้องรบีเอามอืดงึกระชาก
ขึ้นมา อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหา 
 อย่างในละครที ่“ศรราม” บอกว่า ผูห้ญงิ
จะคลอดลูกเนี่ย พระก็เหมือนไปรดน�้ามนต์
ให้เด็กรอดปลอดภัย แต่ช่วงนั้นคนเจ็บคน
ปวดท้องจะคลอด คว้าอะไรได้ก็คว้า หยิบอะ 
ไรได้กห็ยบิ อาจจบัมอืพระหวงัเป็นทีพ่ึง่ทีอุ่น่
ใจให้รอดตายในการคลอดลูก  อย่างนี้มันก็
พอจะอนุโลมได้  
 พระจบัผูห้ญงิผดิจงึต้องเตมิค�าว่า “ภกิษุ
ก�าหนดัอยู ่จบัต้องกายหญิง” อนันีไ้ม่สม 
ควรแน่ เป็นอาบตั ิเกอืบปาราชิกเลยแหละ 
เขาเรยีกว่า “สงัฆาทเิสส” หม่ินเหม่ต่อ
การขาดจากการเป็นพระ กไ็ม่ต้องซเีรยีส
ตึงเครยีดอะไรกนัมากมาย แต่ขอให้คอย
ระวงั อย่าย่ามใจจนเลยเถดิ ต�าหนิตเิตยีน
กเ็ป็นแบบถ้อยทถ้ีอยอาศัย
  เจริญพร

ส�าหรบัแฟนลเิก ช่วงนีท้ีฮ่อตทีส่ดุเหน็จะไม่มี
ใครเกนิ “ศรราม น�า้เพชร” ละครโทรทศัน์
ลิเกที่มีหลายเรื่องหลายรส แต่ที่เป็นปัญหา
กเ็พราะมคีนวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นลเิกชัว่ลเิก
ไม่ดีอะไรท�านองนี้  
 พูดถึงเรื่องลิเกแต่งกายเลียนแบบพระก็
เป็นเรือ่งทีม่มีาช้านานแล้ว ไม่ใช่เพ่ิงจะเกดิ แต่ง
เลยีนแบบแล้วท�าด ีสอนดกีไ็ม่มใีครต่อว่าต่อ
ขาน อย่างเรื่อง “หลวงพี่เท่ง” ก่อนหน้านี้ที่ 
เอาค�าสอนค�าเทศน์ของอาตมาไปใส่ปาก “พระ
เท่ง” ให้พูดให้สอนไว้ในภาพยนตร์ หนัง
เรือ่งนีไ้ด้เงนิไปเยอะ จ�าได้ว่า “โน้ต เชญิยิม้” 
ได้น�าเงนิมาถวายทีวั่ดสวนแก้วด้วย 100,000 
บาท บอกว่าได้จากหนังที่เอาเรื่องค�าสอนที่
อาตมาบรรยายไว้ไปใช้ประกอบการแสดง 
 ถ้าเล่นบทพระแล้วก็ขอให้เล่นเรียบร้อย
หน่อย สอดแทรกค�าสอนทีด่ ีอย่าง “สรพงษ์ 
ชาตรี” ที่เล่นเรื่อง “หลวงตา” แต่ละตอนก็
มคี�าสอนดีๆทีเ่ป็นประโยชน์ ไม่เหมอืน “หลวง
ตา” สมัย “ล้อต๊อก” ที่เน้นไปทางตลกไป
หน่อย ไม่ค่อยจะมเีนือ้หาสาระเท่าไรนกั แต่
ที่แย่ที่สุดคือ แต่งพระแล้วดันกลัวผีขึ้นสมอง 
พูดถึงเรื่องผีไม่ได้ ขนลุกขนพอง เพราะหาก

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

 
In Brief : ย่อความ

ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ทรรศนะ

ตงิกนัไว้หน่อย พอหอมปากหอมคอ
กแ็ล้วกนั อย่าไปถอืโทษโกรธจนอยู่
ร่วมกนัไม่ได้ ปรองดองกนัไม่ได้ 

กว่า 3 ปีภายใต้อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์ ประ 
กาศนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายที่จะ
ปฏริปูประเทศมากมาย แต่จนถึงวนันีก้็
ยงัไม่เห็นอะไรเป็นรปูธรรมชดัเจน ไม่ว่า
จะการสร้างความปรองดอง ปฏริปูระบบ
ต�ารวจ ปฏริปูระบบราชการ ปฏริปูระบบ
การศกึษา ฯลฯ
 ไม่ต้องพดูถงึปัญหาเศรษฐกจิที ่“ท่ัน
ผู้น�า” และพวกพ้องพยายามฝันลมๆ
แล้งๆว่าก�าลังขบัเคล่ือนไปสูยุ่ค 4.0 แต่
คนมากมายกลับเห็นด้วยว่าเศรษฐกจิไทย
วนันีอ้ยูใ่นภาวะ “ต้มกบ” ทีธ่รุกจิเกอืบ
ทกุสาขาไม่ “ตาย” ก ็ “พกิาร” แม้แต่ 
“มาม่า-ปลากระป๋อง” ยังมยีอดขายตก
ฮวบอย่างไม่เคยปรากฏ ขณะที ่“คนรวย 
(ไม่กีต่ระกลู)” รวยเอาๆ ส่วน “คนจน” 
กจ็นลงๆ  
 ยิง่ “ยทุธศาสรต์ชาต ิ20 ปี” ทีย่�า้
นักย�า้หนาว่าจะท�าให้ประเทศมัง่คัง่ 
มัน่คง และยัง่ยนืนัน้ แต่เปิดรายชือ่ 
“คณะปฏริปูประเทศ 11 คณะ 120 คน” 
เสยีง “ยี”้ กด็งัสนัน่แล้ว เพราะส่วน
ใหญ่เป็น “ขาประจ�า” และ “พวก
เดยีวกนั” หรอื “พวกไอ้ห้อยไอ้โหน”
 จงึไม่แปลกท่ีทัง้ “คณะกรรมการยทุธ 
ศาสตร์ชาต”ิ และ “คณะกรรมการปฏริปู
ประเทศ” จะไม่แค่เป็นการ “กลายพนัธุ”์ 
ทีท่�าให้หลายคนเกดิอาการ “ส�าลกัการ
ปฏริปู” อย่างที ่ “หวัหน้าพรรคเก่าแก่” 
ยังอดไม่ได้ทีจ่ะออกมาท้วงตงิ หรอื “เสีย่
พชิยั นรพิทะพนัธุ”์ เปรยีบไม่ต่างจากการ 
“ปฏริปูรถเมล์” ทีแ่ค่เอารถเก่ามาทาสใีหม่!
 ยิง่ “ทัน่ผูน้�า” บอกว่า การปฏริปูต้อง
ฟัง “คนรุน่ใหม่” ด้วย โดยต้องเปิดช่อง
ให้มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นที่
เปิดกว้างและท่ัวถงึ กย็ิง่ท�าให้เหน็ความ
ย้อนแย้งและอาการ “ไบโพลาร์” 
 การ “กลายพนัธุ”์ ภายใต้ “ระบอบ
พสิดาร” ยงัมใีห้เหน็อกีมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น “สภาลากตัง้” หรอื “องค์กร 
(ไม่) อสิระ” ทีก่�าลงั “ล้างบาง” กนั
อย่างเมามนั!
 

กลายพันธุ์!
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,150.00 บาท

 ขาย 20,250.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,784.00  บาท

 ขาย   20,250.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,287.05  ขาย 1,287.42
ลอนดอน ซื้อ 1,287.05 ขาย 1,287.42

ภาวะหุน้ 18 สงิหาคม 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) 

33.51

39.67375

44.56375

4.3625

0.31645

24.652

-2.42  1,566.53  
  32,222.27
-3.60  2,234.31  
  24,915.29
-1.08  996.70  
  19,751.61
-4.25  534.07  
  2,221.76

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,681.46  +0.02

2,332.99  -14.36

2,405.23  -2.88

1,827.17  -2.99

2,353.70  -12.35

2,874.04  -3.00

1,243.93  +0.58

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,177.02

12.96

5,089.80

15.80

-912.78

-

10,636.90

33.01

9,807.10

30.44

829.80

-

14,194.01

44.05

14,235.93

44.18

-41.92

- 

ธรุกจิจดัการพลงังานสดใส

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ (SCB EIC) 
วิเคราะห์ธุรกิจจัดการพลังงาน (E 
nergy Service Company : ESCO) 
สามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้
ควบคูก่บัการพฒันาระบบอย่างต่อ
เนือ่ง จงึมโีอกาสเตบิโต แต่ระบบ
ต้องตอบโจทย์ความต้องการของ
แต่ละตลาดให้ตรงจดุ รวมทัง้พฤต-ิ
กรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึง่ในอนาคตค่าไฟฟ้าเฉลีย่ของประ 
เทศมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
การขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติและค่า
ไฟฟ้าทีป่รบัขึน้ถงึ 2 งวดตดิต่อกนั
ในปีนี ้เพราะการผลติไฟฟ้าของไทย
ปัจจบุนัยงัพึง่เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรม 
ชาติอยู่เป็นหลักถึง 60% ซึ่งตาม
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
ประมาณการว่าในอกี 20 ปีข้างหน้า
ปริมาณการน�าเข้า LNG จะปรับ    
ตวัเพิม่ขึน้เป็นสดัส่วนที ่ 70% ของ
ความต้องการใช้ เทียบกับปัจจุ-  
บนัทีอ่ยูแ่ค่ 20% ส่งผลกระทบโดย 
ตรงต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับ    
สงูขึน้  
 ดงันัน้ การเตรยีมพร้อมรบัมอื
กบัต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ จงึเป็นสิง่ทีภ่าค
ธรุกจิควรให้ความส�าคญั เพือ่ลดค่า
ใช้จ่ายของพลังงานให้น้อยลงด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลัง-
งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อปุกรณ์ประ 
หยดัพลงังานมากขึน้ การเพิม่ประ 

สทิธภิาพการบรหิารจดัการพลงังาน
ภายในอาคารและโรงงาน เป็นต้น 
ซึง่ปัจจบุนัอปุกรณ์ประหยดัพลงังาน
น�ามาใช้อย่างแพร่หลายและหลาย
ประเทศให้ความส�าคญั เช่น อนิเดยี
ก�าลงัผลกัดนัหลอดไฟ LED ใช้แทน
หลอดไฟแบบเดมิ ซึง่เปลีย่นไปแล้ว 
กว่า 253 ล้านดวงทัว่ประเทศหรอื 
33% ของหลอดไฟทัง้หมดทีใ่ช้อยู่ 
ส่งผลให้ภายใน 7 ปี อตัราการขาด 
แคลนพลงังานไฟฟ้าสงูสดุของประ 
เทศลดลงไปกว่า 10%   
 นอกจากนี้ ตามพื้นฐานโครง 
สร้างของหลอดไฟ LED ยงัสามารถ
ควบคมุการท�างานได้ด้วยระบบอ-ิ
เลก็ทรอนกิส์ ท�าให้ผูป้ระกอบการที่
เห็นโอกาสพัฒนาระบบบริหารจัด 
การพลงังาน (Energy Manage-
ment System: EMS) ให้สือ่สารกบั
ตัวหลอดได้ ระบบการบริหารจัด 
การพลังงานภายในอาคาร และ
โรงงานจะเป็นทีต้่องการมากขึน้ใน
อนาคต ซึ่ง 3 ปัจจัยหลักที่หนุน     
ให้ระบบ EMS ขยายตวัมากขึน้ ได้ 
แก่ 1.แนวโน้มราคาอุปกรณ์ In-
ternet of Things (IoT) ถกูลง 2. 
แนวโน้มการขยายตัวของอาคารสี
เขยีว  และ 3.การปรบัตวัของเจ้าของ
ธรุกจิให้เข้ากบัพฤตกิรรมของผูบ้ร-ิ
โภคในยคุปัจจบุนัทีใ่ห้ความส�าคญั
การบรกิารทีส่ามารถปรบัแต่งตาม
ความต้องการได้เอง จงึเป็นโอกาส

ใหม่ในการน�าเทคโนโลยท่ีีเชือ่มโยง
กบัผูบ้รโิภคมาใช้ ซึง่ปัจจบุนัมผีูป้ระ 
กอบการที่หันมาจับตลาดกลุ่มนี้
แล้ว เช่น Application ของ Comfy 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้ที่อยู่อา 
ศยัจรงิในโซนนัน้  เพือ่วเิคราะห์หา
อุณหภูมิที่ดีที่สุดของแต่ละโซนใน
อาคาร เมือ่ผูอ้ยูอ่าศยัป้อนข้อมลูอุณ 
หภมูทิีท่�าให้ตนเองรูส้กึสบายเข้าไป
ในระบบ ระบบกจ็ะเรยีนรูแ้ละค�า-
นวณหาอณุหภมูทิีเ่หมาะทีส่ดุได้เอง
จาก Machine learning algorithms 
ระบบนีส้ามารถน�าไปใช้ในหลายธรุ 
กจิ อาท ิ ธรุกจิโรงแรมและร้านอา 
หาร ท�าให้ผู้ที่ใช้บริการรู้สึกสบาย
แล้วยงัช่วยลดค่าไฟฟ้าอกีด้วย
 อีไอซีมองว่าธุรกิจจัดการพลัง 
งานสามารถช่วยให้ลกูค้าลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้าได้ควบคูก่บัมกีารพัฒนาระ 
บบอย่างต่อเนือ่ง จงึมโีอกาสจะเตบิ 
โตในระยะต่อไปจากแผนอนุรักษ์
พลังงานไทยระยะยาวที่ตั้งเป้าจะ  
ลดปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของ 
ประเทศลงให้ได้อกี 89,672 หน่วย
ภายในปี 2039 คดิเป็นเมด็เงนิกว่า 
300,000 ล้านบาท สะท้อนให้เหน็
ถงึมลูค่าตลาดในอนาคต  ของธรุกจิ 
ESCO ผูป้ระกอบการจึงควรเลอืก
ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่าง
เหมาะสม และปรบัปรงุระบบให้สอด
รบักบัการเปลีย่นแปลงของเทคโน-
โลยอีย่างสม�า่เสมอ

พร้อมจ�าหน่าย : เฉลิมพงษ์    
ดรงค์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ   
บจก.ฟิลปิส์อเิลก็ทรอนกิส์ (ประ-
เทศไทย) ร่วมกบั บมจ.ซพี ีออลล์ 
บุกตลาดหลอดไฟแอลอีดีถนอม
สายตา ด้วยการน�าสามผลติภณัฑ์      
หลอดไฟฟิลิปส์แอลอีดีเข้าจ�า-
หน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่ว
ประเทศ 

EIC ชีธ้รุกจิจดัการพลงังาน ESCO ท�าให้ประหยดัพลงังานและ
ยงัสอดคล้องเทคโนโลยท่ีีเปลีย่นไป รวมถงึพ้ืนท่ีสเีขยีว แม้แต่
ระบบบริหารจัดการพลังงานที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้เองเพื่อ
อณุหภูมทิีรู่ส้กึสบายแล้วยงัช่วยลดค่าไฟฟ้า ธรุกจิจดัการพลงังาน
จงึมโีอกาสเตบิโตในอนาคต
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กีฬา

ฟิล ธอมป์สนั อดตีหนึง่ในต�านานของทมี “หงส์
แดง” ลเิวอร์พลู เชือ่ว่า อดตีทมีรกัของเขาจะยงั
คงรัง้ตวั ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ อยูก่บัทมีต่อไปช่วง
ซมัเมอร์นี้ 
 กองกลางทมีชาตบิราซลิ ถกูตัง้ราคา 8/15 
ว่าจะร่วมทมีบาร์เซโลน่า หลงัจากที ่เปป เซกรู่า 
ผูจ้ดัการทัว่ไปของบาร์เซโลน่า บอกว่าการเจรจา
ขอซือ้ตวัใกล้จะเสรจ็สิน้สมบรูณ์แล้ว ทัง้ๆทีท่มี
ลเิวอร์พลู กย็นืยนัว่ายงัจะไม่ขายกองกลางผูน้ี้ 
 “ผมคดิว่าเจ้าของสโมสรจะยงัคงรกัษาสถาน 
การณ์ไว้ พวกเขาควรท�าตามคอมเมนต์ของ เจอร์
เกน คลอ็ปป์ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ผมมองไม่เหน็เลย
ว่า พวกเขาจะพลกิเป็นอืน่ได้” 
 “โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่แฟนๆดจูะไม่แฮปป้ี
กบัตลาดซือ้ขายนกัเตะเสยีเท่าไหร่ โดยเฉพาะใน
รายของ เวอร์กลิ ฟาน ไดจ์ก และ นาบ ีเคยีต้า 
ยิง่เพิม่ความไม่พอใจเข้าไปอกี”   
 “คอมเมนต์ทีม่าจากทางฝ่ังบาร์เซโลน่า อาจ

จะเป็นสญัญาณเตอืนไปทีผู่บ้รหิารของลเิวอร์พลู 
แต่อย่างไรกต็าม ผมยงัคดิว่าพวกเขาจะยงัคงเกบ็
คตูนิโญ่ไว้กบัทมีต่อไป มนัอาจจะช้าเกนิไปช่วงน้ี 
ทีจ่ะหาคนมาแทน คตูนิโญ่ ได้ ซึง่ คตูนิโญ่ เอง 
กส็บายใจได้ เพราะหากเขาคดิว่าเขาเป็นนกัเตะ
ชัน้ยอด ทมีชัน้น�ากจ็ะไม่ละความสนใจไปจากตัว
เขาหรอก” 
 “ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ มันช้าเกินไปแล้ว
ส�าหรบัทมี ทมีควรจะยงัเกบ็เขาไว้กบัทีมต่อไป 
และหากว่าเขาไม่ต้องการทีจ่ะอยูก่บัทมีต่อไป ทีม
ก็ควรที่จะขายเขาในราคาที่เหมาะสมที่สุด แต่
ปัญหาใหญ่ตอนนีก้ค็อื ไม่มนีกัเตะคนไหนทีจ่ะ
มคีณุภาพสมกบัราคาเสยีเท่าไหร่” 
 “ผมคดิว่าเขาควรจะอยูต่่อ และเขาควรจะได้
มีโอกาสลงเล่นต่อไป เพราะผมไม่คิดว่าเขาจะ
เป็นนกัฟตุบอลทีแ่สดงอาการโกรธเกร้ียว แล้ว
ปฏเิสธการลงเล่น โดยเฉพาะในปีทีจ่ะมฟีตุบอล
โลกด้วย” ธอมป์สนั ทิง้ท้าย 

โลกกีฬา เชื่อหงส์รั้ง‘คูตินโญ่’อยู่ต่อ

‘ดิมติรอฟ’เฉอืน‘เดลปอร์โต้’ 
กรกีอร์ ดิมิตรอฟ โชว์ฟอร์มหวดเอาชนะ 
ฮวน มาร์ติน เดล ปอร์โต้ จากอาร์เจนติ
น่า ได้เป็นครั้งแรก 6-3, 7-5 จากความ
พยายามมา 6 ครัง้ ผ่านเข้าก่อนรองชนะเลศิ 
ในรายการซนิซนิเนต ิโอเพ่น ได้เป็นผลส�าเรจ็ 
“เขาเป็นคูแ่ข่งท่ีเตม็ไปด้วยกลยุทธ์ เป็นนกั
เทนนิสที่มากประสบการณ์คนหนึ่ง” ดิมิต
รอฟ กล่าว “ผมต้องใช้ความอดทน เพราะผม
รู้ดีว่า หากผมสามารถเก็บบอลให้ต�่าลงได้
จากลกูแบก็แฮนด์ของเขา มนักจ็ะท�าให้เกม
อยู่กบัผม” ขณะทีซ่โิมน่า ฮาเลป กย็งัคงมผีล
งานทีด่ ีเมือ่เอาชนะ อแนสตาซจิา เซวาสโต
ว่า 6-4, 6-3 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลศิ 
เป็นปีที ่5 ตดิต่อกนัของเธอในรายการนี้  

‘โบลต์’ยันเอ็นร้อยหวายฉกี 

ยูเซยีน โบลต์ เปิดเผยว่า เขามอีาการบาด
เจบ็เอน็ร้อยหวายฉกีในระหว่างการแข่งขันวิง่
ผลัด 4x100 รอบชงิชนะเลศิ ในรายการกรฑีา
ชิงแชมป์โลก และอาการบาดเจบ็ครัง้นี ้ เขา
ต้องใช้เวลาพักฟ้ืนนานถงึ 3 เดอืน “เป็นเรือ่ง
ที่น่าเศร้ามาก ที่ผมมีอาการบาดเจ็บที่เฮ็น 
ร้อยหวาย และต้องพกัรกัษาตวัไประยะหนึง่
เลย ตามธรรมดาผมจะไม่เปิดเผยอาการบาด
เจ็บต่อสาธารณชน แต่เพื่อให้ทุกคนคลาย
ความสงสัย ว่าครัง้นีผ้มมอีาการบาดเจ็บจรงิๆ 
ผมไม่เคยโกหกแฟนๆของผมอยูแ่ล้ว และผม
เองกต้็องการท�าให้ดีท่ีสุด กบัการแข่งขนัครัง้
สดุท้ายในอาชพีผม”  

‘อซาเรนก้า’ห่วงลกูไม่แข่ง  
วคิตอเรยี อซาเรนก้า พลาดลงแข่งขนัราย 
การยูเอส โอเพ่น เนือ่งจากเธอไม่ต้องการที่
จะจากลูกชายของเธอที่แคลิฟอร์เนีย โดย
อดตีมอื 1 ของโลกชาวเบลารสุ เพิง่จะกลบัมา
ลงแข่งขนัอกีครัง้ เมือ่เดอืนมถินุายน ทีผ่่าน
มา หลงัจากท่ีเธอคลอดบุตรชาย ทีช่ือ่ว่า ลโีอ 
เม่ือเดอืนธนัวาคมปีทีแ่ล้ว อซาเรนก้า วยั 28 
ปี แยกทางกบัพ่อของลโีอ เมือ่เดอืนกรกฎา-
คม ที่ผ่านมา และตอนน้ี ก�าลังอยู่ในช่วง
ด�าเนนิการทางกฎหมาย “มนัมหีลายสิง่เหลอื
เกนิตอนนี ้แต่ทางเดียวทีฉ่นั จะลงเล่นยเูอส 
โอเพ่น ได้ กค็อื ฉนัต้องทิง้ ลโีอ ไว้ข้างหลงั
ซึง่ฉนัไม่เลอืกวธินีีแ้น่นอน”   

แฮร์รี ่ เคน เป็นหนึง่ใน 4 นกัเตะพรเีมยีร์ลกี 
ทีม่โีอกาสคว้ารางวัลนกักีฬาชายยอดเยีย่มประ 
จ�าปี 2017 ของฟีฟ่า โดยอกี 3 คนกไ็ด้แก่ อเลก็-
ซสิ ซานเชส กองหน้าจากอาร์เซนอล เอเดน 
ซาฮาร์ด และ เอน็โก กอ็งเต้ 2 กองกลางจาก
ทมีเชลซ ีส�าหรบัผูช้นะจะได้รบัการโหวตจากโค้ช
ชาตต่ิางๆ ตวัแทนสือ่มวลชนและแฟนๆ โดยจะ
มกีารปิดโหวตวนัที ่7 กนัยายนนี ้และจะมกีาร
ประกาศผลในงานทีก่รงุลอนดอน วนัที ่23 ต-ุ
ลาคม ปีนีเ้ป็นปีทีส่อง ทีท่างฟีฟ่า ได้จดังานนี้

4นกัเตะพรเีมียร์ลุ้นยอดเยีย่มฟีฟ่า
ขึ้นมา หลังจากที่แยกทางกับนิตยสารฟร๊านซ์ 
ฟตุบอล เมือ่เดอืนกนัยายน 2016 
 นอกจากน้ี ยงัมโีค้ชจากพรเีมยีร์ลกี อกี 4 
คนที่มีโอกาสลุ้นรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจ�าปี
ด้วย ไล่มาตัง้แต่ อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอือติา 
เลียน ที่พาทีมเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา
ครอง เพยีงฤดกูาลแรกของการคุมทมี ตามมา
ด้วย โชเซ มรูนิโญ่ ของแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็, 
เป๊ป กวาร์ดโิอล่า ของแมนเชสเตอร์ ซติี ้และ เมา
รซิโิอ โปเชต็ตโิน ของสเปอร์ส 
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กลบัมาทีบ้่านกต้็องแต่งงานกบัหญงิ
สาวทีเ่ขาไม่เคยพบหรอืรูจ้กัมาก่อน 
หลงัจากนัน้กถ็งึตาของเขาบ้าง แต่
พ่อแม่ของเขาไม่ได้ให้ความสนใจ
กับคุณสมบัติของว่าที่ลูกสะใภ้รอง
สกัเท่าใดนกั ประเดน็หลกัของหน้า 
ทีล่กูสะใภ้กค็อืการให้ก�าเนดิทายาท
แก่เขา
 หญงิสาวเพือ่นบ้านคนหนึง่เล่า
ให้ตวัเขาฟังว่า หญงิทีเ่ขาจะแต่งงาน
ด้วยนัน้หน้าตาสะสวย ท�างานเก่งที่ 
ส�าคญัต้องการสามทีีม่ภีมูหิลงัครอบ 
ครวัทีด่มีาเป็นคูช่วีติ ซึง่ในเวลานัน้ 
ครอบครัวของเขาก�าลังประสบกับ
ปัญหา ทางเดยีวทีจ่ะช่วยครอบ ครวั
เขาได้ก็ด้วยการแต่งงาน แต่จะท�า
อย่างไรให้เขายกลูกสาวให้ กต้็องใช้
เทคนคิตบตาว่าทีบ้่านมฐีานะด ีซึง่
ได้ผล พ่อแม่หญงิสาวยนิดยีกลกู-
สาวให้แก่เขา
 ส�าหรบัตวัเขาเองนัน้ เขาไม่ค่อย

เรือ่งราวของการด�าเนนิชวีติประจ�า 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒน-
ธรรมความคดิความเชือ่ของคนชาติ
นัน้ๆได้อย่างด ี การแต่งงานกเ็ป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อของ
ชาวจนี รวมไปถงึจารตีประเพณอีกี
ด้วย แต่ทว่าเมือ่กาลเวลาเปลีย่นไป 
ความคิดและทัศนคติของตนย่อม
เปลีย่นแปลงตามไปด้วย 
 หลู ่ชงิหลนิ ชายวัย 80 ปี อาชพี
ชาวนา
 เขาเล่าว่า เขาแต่งงานเมือ่ปี ค.ศ. 
1956 เมือ่เขาอายไุด้ประมาณ 20 ปี 
ปัจจบุนัอาจจะดวู่ายังเดก็มาก แต่
ส�าหรบัในสมยัของเขาแล้ว ถอืว่าช้า
มาก ในช่วงทศวรรษที ่50 แม่สือ่จะ
มีหน้าที่เชิญหญิงสาวชายหนุ่มที่มี 
อายปุระมาณ 17-18 ปีมาพบหน้า
กนัเพือ่ดตูวั หลูเ่ป็นลกูชายคนที ่2 
ของบ้าน พีช่ายคนโตได้ไปร่วมรบ
เป็นทหารในการปฏวิตัเิมือ่ปี ค.ศ. 
1949 
 หลงัจากนัน้ไม่นาน มแีม่สือ่มา
หาเขาทีบ้่านเพือ่เสนอเจ้าสาวให้แก่
เขาและพยายามบรรยายถงึความดี
และความสามารถของหญงิสาวผูน้ัน้
ให้แก่เขาฟัง ซึง่พ่อแม่ของเขากร็ูส้กึ
ชื่นชอบและพร้อมที่จะรับหญิงคน
นัน้เข้ามาเป็นลกูสะใภ้
 ต่อมาเมือ่พีช่ายของเขาเดนิทาง

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ

รูเ้รือ่งอะไรนกัเกีย่วกบัเรือ่งการแต่ง 
งาน เพราะพ่อแม่ของเขาเป็นผู้จดั 
การเกอืบทัง้หมด และตัง้แต่วนัทีเ่ขา
สองคนแต่งงานกันก็อยู่กันอย่างมี
ความสขุเรือ่ยมา ภรรยาของเขาเป็น
แม่บ้านทีด่ ีเป็นแม่ทีด่ขีองลกูๆและ
ทกุวันนีพ้วกเขากยั็งอยู่ด้วยกนัอย่าง
มีความสขุ ซ่ึงนับได้กเ็กอืบ 70 ปีแล้ว
 หลวิ องิ หญงิวยั 58 ปี อาชพี
พนกังาน
 เธอแต่งงานเมือ่ปี ค.ศ. 1983 
ขณะนัน้เธอมอีายไุด้ 24 ปี และสามี
ของเธออายไุด้ 27 ปี สามขีองเธอ
เป็นเพื่อนร่วมงานของแม่ของเธอ
และเป็นผูช้ายทีส่ภุาพอ่อนโยน
 ในขณะนั้นสุขภาพของเธอไม่
ค่อยดี แต่ว่าที่สามีของเธอในขณะ
นัน้ได้มาเยีย่มและหมัน่มาคอยดแูล
เธอทุกวัน ดังนั้นพ่อแม่ของเธอจึง
ค่อนข้างชอบและต้องการให้เขาแต่ง 
งานกับพี่สาวของเธอ แต่เขากลับ

แต่งงานทัศนคติท่ีเปล่ียนไป
บอกพ่อแม่ของเธอว่าเขารกัเธอ ซึง่
ตัวเธอเองไม่ค่อยเห็นด้วยในตอน
แรกเพราะความฝันของเธอขณะนัน้
คือการได้แต่งงานกบัอัศวนิข่ีม้าขาว
ต่างหาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป เจ้า
ชายขีม้่าขาวกลบัมาอยูต่รงหน้าเธอ
โดยทีเ่ธอไม่รู้ตวั สดุท้ายเธอจงึตดั 
สนิใจแต่งงานกบัเขา
 ในยคุสมยัของเธอ ผูค้นกย็งัไม่
ค่อยมีการพูดถึงเร่ืองความรักกัน
เท่าใดนกั การแต่งงานเป็นเพยีงการ
อาศัยอยู่ร่วมกันเท่านั้นและท่ีส�า-
คญัอกีอย่างกค็อื การแต่งงานเพือ่
พ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย เธอและคู่
หมัน้ของเธอไม่ค่อยได้มโีอกาสพบ
หน้ากนัสกัเท่าใดนกั ทกุครัง้ทีเ่ขา
มาทีบ้่าน เขากม็กัจะคยุกบัพ่อแม่
ของเขาอย่างสนุกสนาน แต่กลับ
ปล่อยให้เธออยูค่นเดยีวโดยไม่สน 
ใจ ผูค้นส่วนใหญ่ยงัเป็นพวกหวัโบ 
ราณอยู่และพ่อแม่ของเธอไม่อนุ-
ญาตให้เธอกับคู่หมั้นของเธออยู่
ด้วยกนัตามล�าพงั 
 ในงานแต่งงานของเธอ มเีพยีง
งานแต่งงานและการฉลองโต๊ะจีน
พร้อมกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง 
ส่วนของขวัญแต่งงานของเธอมีเพยีง
เตียงไม้ที่เขาซื้อมาให้เธอเท่านั้น 
ทัง้ๆทีค่วามจรงิแล้ว หนุม่สาวส่วน
ใหญ่ต้องการบ้านหรือรถเป็นของ
ขวญัแต่งงาน แต่ในสมยัของเธอ การ
มีสามีที่ดูดีและมีฐานะก็ถือว่าดีที่ 
สดุแล้ว
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หนึ่งวันตากสิบวันเก็บ 
 ก็เหมอืนกับท่ีขณะนีข้้าพระองค์
อยูกั่บท่าน ท่านก็เช่ือฟังค�าสัง่สอน
ของข้าพระองค์ แต่พอข้าพระองค์
กลบัไปแล้ว ท่านกเ็ลกิทีจ่ะเชือ่ฟัง หนั
ไปเชื่อค�าพูดยุยงของเหล่าขุนนาง
กงัฉนิแทน
 อปุมาดัง่การเล่นหมากรกุ หาก
ไม่ตั้งใจย่อมเล่นได้ไม่ดีและแพ้ใน
ทีส่ดุ เหมอืนกบัอีช้วิ เซยีนหมากรกุ
ท่ียากหาผู้ใดต่อกร มลูีกศิษย์สองคน 
คนหนึ่งตั้งใจต่อค�าสั่งสอนของอา-

จารย์และหมั่นฝึกฝนจนช�านาญ 
ส่วนอกีคนไม่สนใจ วนัๆเอาแต่
ยงินก ใครเล่าจะกลายเป็นเซยีน
หมากรกุคนต่อไป
 ศิษย์ทั้งสองคน ใช่ว่ามีสติ
ปัญญาไม่เท่ากนั หากแต่ต่างกนั
ทีค่วามวิริยะอตุสาหะในการเรยีน 
หากเรียนๆเล่นๆ ไหนเลยจะประ 
สบความส�าเรจ็ได้
 หนึง่วนัตากสบิวนัเกบ็ อปุมา
ได้กบั การไม่เสมอต้นเสมอปลาย 
ท�าการใดๆหรอืเรยีนรูส่ิ้งใดย่อม
ไม่ได้ผล

ฉบับนีข้อเสนอสุภาษติทีว่่า “อี ๋พู่ 
สอื หาน” หรอื “หนึง่วนัตาก
สบิวนัเกบ็”
 สมัยจ้านกว๋อ เป็นสมัยที่มี
นกัปราชญ์และนกัคดิต่างๆเป็นจ�า 
นวนมาก และหนึง่ในนัน้ทีม่ชีือ่
เสยีงคอื เมิง่จือ่
 มอียูค่รัง้หนึง่ กษตัรย์ิแคว้น

ฉีได้เชิญให้เมิ่งจ่ือไปเป็นท่ีปรึกษา
และคอยสัง่สอน แต่ปรากฏว่า กษตัรย์ิ
แคว้นฉกีลบัเป็นคนโลเล ห ูเบา เชือ่
พวกขนุนางกงัฉนิ เมิง่จือ่ จงึกราบทลู
ส่ังสอนกษัตรย์ิแคว้นฉีไปว่า
 ในโลกนีม้พีชืทีท่นทานอยูช่นดิ
หนึง่ แต่ท่านกลบัเอามนัออกไปตาก
แดดใต้แสงอาทติย์เพยีงหนึง่วนัและ
อกีสบิวนักลบัหลบให้มนัอยูใ่นท่ีมดื
เย็นใต้แสงจันทร์ เช่นน้ี สิ่งมีชีวิต
ชนดิใดกไ็ม่อาจทนได้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4648 (1173) วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

“วแียนท์” แห่ง The Boston Globe เสนอภาพทหารสหรฐับอก
ว่า สับสนกับ “เผด็จการบ้าระห�่าขู ่ท�าลายล้างด้วยอาวุธ
นิวเคลียร์” ว่าเป็นใครกันแน่ ผู้น�าเกาหลีเหนือหรือสหรัฐ?   

ต่างประเทศ

ให้หลายฝ่ายวติกว่า เยาวชนจะ
ตกเป็นเหยือ่ต�ารวจเพิม่ขึน้   
   ส�าหรบัสถิตผู้ิเสียชวีติจากแผน
ปฏบิตักิาร นบัจากดเูตร์เตด�ารงต�า 
แหน่งผูน้�าประเทศมา 1 ปี และอกี 
1 เดอืนกว่า ไม่มตีวัเลขชดัเจน 
 สถติจิากต�ารวจ ซึง่ไม่เป็น
ทีย่อมรบัของฝ่ายต่อต้าน ระบุ
ว่า มผีูเ้กีย่วข้องยาเสพตดิ ทัง้ผู้
ค้าและผู้เสพ ถูกวิสามัญฆาต 
กรรมแล้วกว่า 3,400 ราย และ
อาชญากรถกูวสิามญัฆาตกรรม
ในช่วงเดยีวกนัประมาณ 13,500 
ราย โดยจ�านวนดังกล่าว มีผู้
เกีย่วข้องยาเสพตดิรวมอยู่ด้วย
ประมาณ 2,100 ราย
 ส่วนต�ารวจเสียชีวิตระหว่าง
ปฏบิตัหิน้าที ่65 นาย 
 หลายฝ่ายออกมาประณาม
ปฏิบัติการของดูเตร์เตทุกครั้งที่มี
การ “สงัหารหมู”่ เช่น คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
สหรฐั สหภาพยโุรป และองค์การ
นริโทษกรรมสากล สาขาฟิลปิปินส์ 
 ตรงข้ามกับชาวฟิลิปปินส์
ส่วนใหญ่ทีส่นบัสนนุ ขณะฝ่าย
ค้านของฟิลิปปินส์นิ่งอยู่ใน
ความเงยีบ 
 ปฏิบัติการของดูเตร์เต เป็น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการก
วาดล้างยาเสพติด ที่อาจขจัดปัญ 
หาไปได้มาก
 แต่จะเป็นวธิเีหมาะสมหรอื
ไม่ ยากจะหาค�าตอบได้ถกูต้อง  

  

 
 

In Brief : ย่อความ

ฟิลิปปินส์ปราบยาเสพ
ตดิด้วยมาตรการดดุนัขึน้
อีกระดับ จู่โจมวันเดียว
วิสามัญฆาตกรรมไปถึง 
32 ราย เป้าหมายต่อไป
คือการกวาดล้างในสถาน
ศกึษาทกุระดบัทัว่ประเทศ  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

แผนกวาดล้างยาเสพติดและ
อาชญากรรมของประธานาธบิดโีร
ดริโก ดูเตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ ท่ี
ด�าเนนิการอย่างดเุดอืดมาต่อเนือ่ง
ปีกว่า เป็นปรากฏการณ์ถกูวพิากษ์

 ดเูตร์เตตัง้เป้า “กวาดบ้าน” 
ให้สะอาดปราศจากยาเสพตดิ 
จงึเลอืกใช้ “ยาแรง” ให้อาญา-
สทิธิต์�ารวจ ยงิทิง้ผูข้ดัขนืต่อสู้
การจับกมุได้โดยไม่มคีวามปิด 
ท�าให้ต�ารวจมีเสรีภาพในการ
ท�างานอย่างกว้างขวางในระดบั
ไร้ขอบเขต 
 ปฏิบตักิารปราบปรามด�าเนนิมา 
อย่างดุเดือด มีผู้ถูกวิสามัญฆาต 
กรรมเสียชีวิตจ�านวนมาก โดยการ
จูโ่จมครัง้ใหญ่ทีจ่งัหวดับลูากนัตดิ
กรงุมะนลิา เมือ่คนืวนัจนัทร์ (14 
ส.ค.) ทีผ่่านมา มีผู้เสียชีวิต 32 ราย 
ต่อมาในคนืวนัพธุ (16 ส.ค.) ทีก่รงุ
มะนลิา มผีูเ้สยีชวีติ 28 ราย และมี
ผูถ้กูจบักมุใน 2 เหตกุารณ์ 223 คน  
 ดูเตร์เตได้กล่าวชื่นชมต�ารวจ 
พร้อมกบัเสรมิว่า ขอให้สงัหารเป้า
หมายต่อไป ถ้าฆ่าได้ 32 คนทกุวนั 
คงสามารถลดสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อ
ประเทศได้ 
 อีกหน่ึงมาตรการเชิงรุกท่ี
เพ่ิมเข้ามาใหม่ ได้แก่ แผน 
“กวาด” สถานศกึษา โดยผูน้�า
ฟิลปิปินส์ให้อ�านาจต�ารวจ เข้า 
ไปสุม่ตรวจหาผูใ้ช้ยาในสถาน
ศกึษาทกุระดบัทัว่ประเทศ ท�า 

วจิารณ์และประณามในวงกว้าง แต่
ไม่มีผลสั่นคลอนความมุ่งม่ันของ
ผูน้�าฟิลิปปินส์
 การชนูโยบายก�าจดัยาเสพตดิ
ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งประธา-
นาธบิด ีเป็นจดุขายหนึง่ทีช่่วยให้ดู
เตร์เตชนะเลอืกตัง้ และหลงัเข้ารบั
ต�าแหน่งผูน้�าประเทศ เมือ่วันที ่30 
ม.ิย.ปีทีแ่ล้ว ดเูตร์เตได้ส่ังด�าเนนิ
การตามทีใ่ห้ค�ามัน่ไว้ทนัที

‘ปินส์’จัดหนักยาเสพติด

ข้อมูลภาพ : dw.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

F3001_Hospitality_619

รายละเอียดของงาน :
เป็นตัวแทนขายทางโทรศัพท์ของบัตรสมาชิก “ฮิลตันพรีเมียมคลับ” 

สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมฮิลตันในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
 • รายได้แบบไม่จ�ากัด

 • รางวัลแก่ผู้ที่ท�าผลงานโดดเด่นด้วยเงินโบนัสประจ�าวัน 

     ประจ�าสัปดาห์และประจ�าปี

 • ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายในบริษัทฯ

 • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

 • สามารถเลือกเวลาท�างานได้ทั้งแบบประจ�าและพาร์ตไทม์

 • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • สัญชาติไทย

 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลีได้

     จะมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการพิจารณางาน

 • มีทักษะในการพูดคุยและการสื่อสารที่ดี

 • มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการไปให้ถึงเพื่อความส�าเร็จ

 • มีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์มาก่อน 

     แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ

 • นักศึกษา, แม่บ้าน, ผู้เกษียณอายุ สามารถร่วมงานกับเราได้

เราต้องการพูดคุยกับคุณ! โทรหาเราได้ที่เบอร์ HOTLINE 
เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที :

Hospitality Marketing Concept (Thailand) Co., Ltd.  เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 708-711 ชั้น 7 ลาดพร้าวซอย 3 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร : 02-159 8833 แฟกซ์ : 02-024 6624 E-mail : csmgr-thailand@clubhotel.com

HOTLINE  :  02-159 8833

เราก�าลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนขายทางโทรศัพท์”

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4648 (1173) วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549
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สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�

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)

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

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)

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
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ข่าวการจดังาน TISTR and Friends  
ครั้งที่ 4 ที่อาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค 
โนโลยี J 10.00 น. สมพงษ์   
รุง่นริตัศิยั ประธานกรรมการฝ่าย
การพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส แถลง
ข่าวเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60 ที่
โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั J 
13.00 น. ศรศกัดิ ์สมวฒันา ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอ
วานา-ไดอ ิจ�ากดั (มหาชน) แถลง

ณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร ผู้
จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดส่วน
บรหิารแบรนด์และการสือ่สารการ
ตลาด เคเอฟซ ีประเทศไทย แถลง
ข่าวเปิดโครงการ “KFC Com-
munity Hero เป็นตวัจรงิเพือ่สงัคม 
2017” ทีส่ยามสมาคมในพระบรม
ราชปูถมัภ์ J 09.30 น. สมชาย 
เทยีมบญุประเสรฐิ รองปลดักระ 
ทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิท-
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลง

J 09.00 น. พลอากาศเอกประ-
จิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดการประชุมประชุมสัมมนา 
เรือ่งการพฒันาจติใจเดก็ไทยด้วย
นวัตกรรมนิทาน และปาฐกถา
พิเศษ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรง 
แรมรามาการ์เด้น J 09.00 น. 

แผนการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง ที่
โรงแรมเรเนซองซ์ J 14.00 น. 
เขมทตัต์ พลเดช กรรมการผูอ้�า 
นวยการใหญ่ บมจ.อสมท แถลง
ข่าวการถ่ายทอดสด คาราบาว คพั 
และ อีเอฟแอล แชมเปียนชิป ที่
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
J 15.00 น. Mr.Terence Pang 
ประธานฝ่ายปฏิบัติการ Shopee 
เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

SACICT หรอืศนูย์ส่งเสรมิศลิปา
ชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหา 
ชน) เดนิหน้าต่อยอดงานภมูปัิญญา
ประดิษฐ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
งานศิลปหตัถกรรมของไทยให้เป็น
ทีรู่จั้กและยอมรบัทัง้ในไทยและต่าง
ประเทศ ชวนกลุม่ครอบครวัคนเมอืง 
คนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประ-
โยชน์ มาร่วมสร้างสรรค์งานฝีมือ
ด้วยตัวเอง เพลิดเพลินไปกับงาน
หตัถศลิป์ของชวีติประจ�าวัน 
 นางอมัพวัน พชิาลยั ผูอ้�า-
นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระ 
หว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT มี
ความพร้อมในการแสดงศกัยภาพ
และบทบาทหน้าที่ของ SACICT 
ในการเป็นผูส่้งเสรมิความแขง็แกร่ง
ของงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้มี
ทศิทางทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนื ให้คง
อยู่และคงคุณค่ากับสังคมไทยด�า
เนนิงานส่งเสรมิงานหตัถกรรมภาย
ใต้กลยุทธ์การผลกัดนัให้งานศลิป

SACICTเพลินCraft

หัตถศิลป์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยว 
ชาญในงานประเภทนั้นอย่างคุ้น
เคย
 ภายในงานได้นักแสดงสาวสวย
มากความสามารถอย่าง มิว-นษิฐา 
จริยัง่ยนื มาเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์
งานศลิปหตัถกรรมทีท่�าด้วยตวัเอง
จากครศูลิป์ผูเ้ชีย่วชาญ ท้ังยงัเป็น
ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ท่ีให้ความ
ส�าคญักบัการใช้เวลาว่างให้เป็นประ 
โยชน์ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
งานหัตถศิลป์ที่ควรจะด�ารงอยู่ต่อ
ไปควบคูก่บัการใช้ชวีติประจ�าวนัของ
คนรุน่ใหม่

หัตถกรรม เข้าสูช่วีติปัจจบุนั ให้ได้
มากทีส่ดุ ทัง้การด�าเนนิการพฒั-
นาผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะและ
ขยายช่องทางการตลาดแก่สมาชกิ
ไปพร้อมๆกนั เพือ่ให้สงัคมปัจจบุนั
ได้สมัผสัและเข้าถงึงานหตัถกรรม
ไทยได้ง่ายขึน้จงึจดักจิกรรม “SA-
CICT เพลนิ Craft” ขึน้ภายใต้แนว
ความคิด “คราฟต์วนัหยดุ อยธุยา 
2560” เพือ่สือ่สารความสขุใจ ความ
เพลดิเพลนิและคุณค่าของงานหตั-
ถกรรม 
 งาน SACICT เพลนิ Craft นี้ 
SACICT ต้องการสร้างนวัตกรรม
ในการเรยีนรูง้านหตัถกรรมในรปู
แบบใหม่ เชญิชวนผูท้ีส่นใจงานฝี 
มือ ได้มีโอกาสลงมอืท�างานหตัถ-
กรรมด้วย เรยีนรูข้ัน้ตอนการสร้าง 
สรรค์ชิน้งาน ผ่านประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ที่รู้จริงใน
การสร้างสรรค์งานหตัถกรรมต่างๆ 
ซึง่องค์ความรูใ้นการท�าชิน้งานจะมี

ส่วนส�าคญัในการท�าให้ผูเ้รยีนรู ้ได้
ใกล้ชดิ คุน้เคย และเกดิความประ 
ทับใจ อันจะมีส่วนส�าคัญในการ   
กระตุน้ให้เกดิการร่วมสบืสานงาน
หตัถกรรม
 ผู้รักงานฝีมือสามารถมาร่วม
ค้นหาฝีมือตัวเองผ่านการท�างาน
หัตถศิลป์ ร ่วมกับครูศิลป์ของ
แผ่นดนิ ครชู่างศลิปหตัถกรรม ทา 
ยาทช่างศิลปหัตถกรรม กันแบบ
ใกล้ชดิ เพลนิๆ กว่า 15 กจิกรรม
ท�ามอื อาท ิ เส้ือยดืลายผ้าบาตกิ, 
ตุก๊ตาผ้าปลาตะเพยีน, ทอสายรดั
ข้อมอื, เข็มกลดัหนังฉลุลาย, เครือ่ง
ประดบัลกูปัดมโนราห์ ตดักระดาษ
รงัผึง้, จักสานปลาตะเพยีนใบลาน, 
กระเป๋าจกัสานป่านศรนารายณ์, แก้ว
กาแฟหูลิเภา, ถ้วยชาลงรกัเปลอืก
ไข่, มาลยัเส้นตอก, เพนต์เครือ่งเซ
รามกิ, ผ้าเชด็หน้าลายคราม และ
ตลบัเขนิขดูลายให้ผูท้ีเ่ข้าร่วมได้รบั
ประสบการณ์กนัอย่างเตม็ทีก่บังาน
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นพ.ปิยะสกล สกลรตัยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ และ 
นพ.เกียรตภิมู ิวงศ์รจติ แถลงข่าวงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตคิรัง้ที1่4 
พร้อมกบั เข้าเยีย่มชมผลติภัณฑ์สมนุไพร ของโรงเรียนสุขภาพเชตวนั 
โดยมี เภสชักรปรดีา ตัง้ตรงจติร ให้การตอนรบั 

สวุพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ลงพืน้ทีพ่บปะ
ประชาชนจงัหวดัสรุนิทร์ ภายใต้โครงการ “ยตุธิรรมสูห่มูบ้่าน น�าบรกิาร
รฐัสูป่ระชาช “ ครัง้ที ่5 โอกาสนีไ้ด้มอบเงนิช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหายและจ�าเลย
ในคดอีาญา จ�านวน 21ราย รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,130,710.22 บาท 

สมชาย  เจรญิอ�านวยสขุ อธบิดกีรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพ่ือก�าหนดทศิทางเพิม่มลูค่าและสร้างพลงัการท�างาน
รองรบัแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิตามแนวทาง Thailand 4.0 
โดยม ีจรีะศกัดิ ์ศรพีรหมมา รองอธบิดฯี และคณะผูบ้รหิาร ร่วมงาน

ชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ และ นวมนิทร์ ประ-   
สพเนตร กรรมการผู้จดัการ บรษิทั โมโนเจนเนอเรชัน่ จ�ากดั แถลงข่าวการ
ประกวด “GSB GEN CAMPUS STAR 2017” โดยมศีลิปิน เก่ง-ธชย 
ประทมุวรรณ และผูช้นะเลศิ GSB GEN CAMPUS STAR 2016 ร่วมงาน

วรรณะ เศรษฐพงศ์ ผอ.ส�านกังาน กสทช. เขต 11 จ.ภเูกต็ พร้อมด้วย 
โอเปอเรเตอร์ทัง้ 5 ค่าย ประกอบด้วย TOT, CAT, AIS, DTAC, TRUE 
จดักจิกรรมเปิดตวัโปรแกรมประยกุต์ (แอปพลเิคชนั) “กนักวน” เพือ่
ให้ประชาชนตืน่ตวัในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 

อษัณา จนัเทพา ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรม คลาสสคิ คามโิอ ระยอง พร้อม
ด้วยพนกังาน ให้การต้อนรบั ธรีวฒัน์ สดุสขุ รองผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง 
ทีใ่ห้เกียรตเิป็นประธานในพธีิเปิดงาน เดอะ เว็ดดิง้ แฟร์ 2017 โดยมี    
พธิพร สมะลาภา รองประธานหอการค้าจงัหวดัระยอง ร่วมงาน

ณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ กรรมการผูจั้ดการ บจก.แบงคอก เมโทร เนท็เวร์ิคส์ 
และ ชยัรตัน์ เพชรดากลู ผูอ้�านวยการใหญ่บรหิารสนิค้าซเูปอร์มาร์เก็ต บจก.
เดอะมอลล์ กรุป๊ ลงนามร่วมพฒันาพืน้ทีร่ถไฟฟ้า MRT สถานลีาดพร้าว 
ให้เป็นซเูปอร์มาร์เกตระดบัพรเีมยีม ภายใต้แบรนด์กร์ูเมต์ มาร์เกต็

สรุพร หมายเจรญิ นายอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ รบัมอบเงนิจาก นสุรา 
คงสจุรติ ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานสือ่สารองค์กร บมจ.อาร์เอส และ
ศลิปิน-ดาราจากช่อง 8 ในโครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภยัอสีาน”  พร้อม
ลงพืน้ทีม่อบถงุยงัชพีช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนผูป้ระสบอทุกภยั 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4648 (1173) วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สังคม

นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมด้วย บญุพร บรบิรูณ์ส่งศลิป์, พล.ท.นพ.ธ�ารงรตัน์ แก้วกาญจน์, เสน่ห์ 
ศรดีารณพ, พญ.สุกญัญา  ศรปีรชัญาอนนัต์, แถลงข่าวโครงการ Bangkok 
Inclusive Run 2017 (ต่างกายใจวิง่ไปด้วยกนั) 

ดร.ประหยดั นนัทศลี นายกสมาคมม้งกรงุเทพและเครอืข่าย และ ชาญวทิย์ 
เฟ่ืองฟกิูจการ รองประธานเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย ลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงทีจ่ะให้ความร่วมมอืระหว่างทัง้สององค์กร เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมด้าน
การศกึษา การอาชพี การท�าประโยชน์ต่อสงัคมของกลุม่ชาตพินัธ์ม้ง 

ทวโิรจน์ ทรงก�าพล รกัษาการประธานเจ้าหน้าทีส่ายการพาณชิย์ สายการบนิ 
ไทยสมายล์ รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ จาก ศ. (พเิศษ) เจรญิ วรรธนะสนิ 
รองประธานคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสท่ีเป็นผูส้นบั 
สนนุอย่างเป็นทางการของทพันกักฬีาไทยในการแข่งขนัซเีกมส์ครัง้ที ่29 

สวุชิชา เนตวิวิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจก.ไวตาบสูท์ (ประเทศไทย) 
พร้อมด้วย ศรณัย์ ชยัปาณ ีประธานบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และ พ.ญ.พลอย-
ลดา ธนาไพศาลวรกลุ กรรมการผูจ้ดัการ เปิดตวั “Vitaboost แอพลเิคชัน่” 
โปรแกรมเสรมิสขุภาพด้วยวติามนิและสารอาหารปรงุเฉพาะบคุคลตามผลเลือด 

ประภากร วรีะพงษ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ตะวนัออกพาณชิย์ลสีซิง่ จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�้าท่วมใน ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื จ�านวน 50,000 บาท โดยม ี พลโทนายแพทย์อ�านาจ บาลี          
ผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ เป็นผู้รบัมอบ 

ณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แบงคอก เมโทร เนท็เวร์ิคส์ 
จ�ากดั เปิดงาน โครงการ “MRT พาน้องพชิติ GAT ปี 9” โดยได้รบัเกยีรติ
จากคณุครผูู้ทรงคณุวฒุนิ�าโดย ครสูมศร ีธรรมสารโสภณ, ครวูเิศษ กีส่ขุ-
พนัธ์ และ ครสูรุเชษฐ์ พชิติพงศ์เผ่า ร่วมตวิเข้มให้กบัเดก็ๆทีเ่ข้าร่วมโครงการ

มนตร ีบญุจรสั ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพษิ ได้รบัเชญิเป็น
วทิยากรบรรยายถ่ายทอดความรูภ้ายใต้ “โครงการส่งเสรมิอาชพีการเกษตร
ปลอดสารพษิ เพือ่บรโิภคอาหารปลอดภยั” เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวาม
รู ้และทักษะในการท�าเกษตรอย่างถกูวธิี 

ดร.โชค บลูกุล กรรมการผู้จดัการ กลุม่บริษทัฟาร์มโชคชัย น�าทมีคณะผู้
บรหิาร พร้อมด้วยพนกังานจดั “โครงการช่วยเหลอืสงัคมในชนบท” ประจ�า
ปี 2560 ช่วยเหลอืผูพ้กิารและเดก็ด้อยโอกาส หวงัขบัเคลือ่นการสร้างคณุค่า
ร่วมให้แก่สงัคม สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีอ่.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัล�าภู 


