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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“25 สิงหาคม 2560” วันประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
ไม่ใช่เป็นแค่ “วันพิพากษายิ่งลักษณ์” เท่านั้น 
ยังเป็น “วันพิพากษากระบวนการยุติธรรมไทย” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนวิกฤตเศรษฐกิจ 
ท�าไมเกิด “ต้มย�ากุ้ง” ท�าไมเกิดทฤษฎี “ต้มกบ” 
“เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช” ชี้สร้างความปรองดอง 
ต้องเห็นคุณค่า “ความเห็นต่าง” ที่หลากหลาย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�าแหละ “กฎหมาย 4 ชั่วโคตร” 
“Pegasus” ให้จับตาการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อประชาชนผิดหวังการปกครอง 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4653 (1178) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

กองทพัแตก?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

สนนุ โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ห�ก ‘ตระ 
กูลชินวัตร’ หันหลังให้ก�รเมือง
เพร�ะเข็ดหล�บจ�กสิ่งที่ถูกกระ 
ทำ� พรรคเพือ่ไทยจะอยูใ่นสภ�วะ
เลอืดไหลออก มวลชนทีย่ดึตดิตวั
บคุคลเกดิคว�มเบือ่หน่�ย สิน้หวงั 
เป็นได้ว่�จะแตกสล�ย หมดพลัง
ไปในที่สุด

ก�รตดัสนิใจไม่ไปฟังคำ�ตดัสนิคดี
รับจำ�นำ�ข้�วของน.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร จนถูกศ�ลออกหม�ยจับ 
รบิเงนิว�งประกนั และนดัอ่�นคำ�
ตัดสินใหม่ในวันที่ 27 กันย�ยน 
2560 ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อตวั
อดีตน�ยกฯเอง แต่ยังส่งผลกระ
ทบเป็นวงกว้�งต่อทั้งพรรคเพ่ือ
ไทย กลุ่มมวลชนที่ให้ก�รสนับ 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เชื่อได้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีคนในตระกูลชินวัตร
กล้าเข้ามาเล่นการเมืองอย่างเปิดเผย

หรือแม้แต่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

เวทีการเมืองไปเลย
 4. หากคนในตระกลูชนิวตัรลา
ขาดจากการเมอืงทัง้เบือ้งหน้าและ
เบื้องหลัง  พรรคเพื่อไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก  อาจถึงขั้นอยู่
ในสภาพพรรคแตก  อดีตส.ส.จะ
ไหลออกจากพรรคเพราะเมือ่พรรค
ขาดตระกลูชนิวตัรสถานะของพรรค
ก็ไม่ต่างจากพรรคอื่นทั่วไปที่ไม่มี
ไรโดดเด่นทีจ่ะดงึดดูให้อยูก่บัพรรค
ต่อ
 ทีส่ำ�คญัอดตีส.ส.เหล่�นีเ้หน็
แล้วว่�ห�กยงัเลอืกยนือยูข้่�งนี้
ต่อไปคว�มซวยจะม�เยอืนเมือ่
ไหร่กไ็ด้ เหมอืนอย่�งทีอ่ดตีน�
ยกฯบรรห�ร ศลิปอ�ช� ผูล่้วง
ลบัเคยเปรยไว้ตอนทีพ่รรคช�ติ
ไทยถกูยบุหลงัไปร่วมรฐับ�ลกบั

กองทพัแตก?

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ร�ยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้�ของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณ�ธกิ�รจดัก�ร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / สำ�นกัง�นบรษิทั โลกวันนี ้จำ�กัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณ�ธิก�ร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

หมาย และก�าลังพลที่ลดน้อยลง ดี
ไม่ดีอาจมีบางกลุ่มแยกตัวออกไป
ตั้งพรรคใหม่ด้วย
 อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาส
อันดีที่พรรคเพื่อไทยจะปรับกล- 
ยุทธ์สร้างพรรคใหม่ให้เป็นพรรค 
การเมืองคุณภาพที่มีอุดมการณ์
แข็งกล้าเพื่อประชาธิปไตยเพ่ือ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่กว่า
จะต้ังหลักได้คงใช้เวลาอีกพัก- 
ใหญ่
 6. เม่ือน.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่อยู่จะ
ท�าให้รัฐบาลทหารคสช.สบายใจ
มากกว่ามาฟังค�าตัดสินแล้วถูก    
สั่งให้จ�าคุก เพราะนั่นอาจน�าไปสู่
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ จึงไม่
แปลกที่มีแกนน�ามวลชนฝ่ายตรง
ข้ามอดีตน.ส.ยิ่งลักษณ์ออกมาพูด
ในท�านองว่ามรีายการรูเ้หน็เป็นใจ
อ�านวยความสะดวกให้เดินทาง
 7.มวลชนทีย่ดึตดิตวับคุคลมาก 
กว่าหลักการจะเร่ิมท้อแท้สิ้นหวัง 
ความเป็นกลุ่มก้อนจะลดน้อยลง 
พลงัการขบัเคลือ่นในเรือ่งต่างๆจะ
เบาบางลง
 8.หลังจากนี้หากบรรดาแกน
น�ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ
ต้านเผดจ็การแห่งชาต ิแกนน�าเพ่ือ
ไทยอกีหลายคนทีม่คีดีติดตัวท้ังคดี
เก่าคดใีหม่ถกูน�าตวัไปเกบ็ในเรอืน
จ�าแบบเดียวกับนายจตุพร  พรหม
พันธุ์  มวลชนทั้งที่ภักดีต่อแกนน�า 
และมวลชนที่ยึดติดกับตระกูลชิน
วัตร แกนน�าพรรคเพื่อไทยจะแตก
สลาย หมดพลังไปในที่สุด
 นีค่อืคว�มน่�จะเป็นทีจ่ะเกดิ
ต�มม�หลงัจ�กทีน่.ส.ย่ิงลักษณ์ 
ตดัสนิใจไม่ไปฟังคำ�พพิ�กษ�ท่ี
ศ�ลฎกี�ฯ

การไม่ปรากฏตวัต่อศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมอืงของน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ-
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  จนถูก
ศาลออกหมายจับ  ริบเงินวางประ 
กัน  และนัดอ่านค�าตัดสินใหม่ใน
วันที่ 27 กันยายน 2560
 แน่นอนว่าไม่มใีครสามารถฟัน
ธงได้ว่าเมื่อถึงวันนัดหมายอีกครั้ง
อดตีนายกฯจะเดนิทางมาศาลฎกีาฯ
เพ่ือรับฟังค�าพิพากษาหรือไม่ แต่
การไม่ปรากฏตัวเพื่อฟังค�าตัดสิน
เมือ่วนัที ่25 สงิหาคมทีผ่่านมา ได้
ส่งผลสะเทือนในหลายระดับ
 1.กระทบต่อความเชือ่มัน่ในตวั
น.ส.ยิง่ลกัษณ์เองทีย่นืหยดัต่อสูค้ดี
มาจนถึงวันแถลงปิดคดี แม้ผู้สนับ 
สนุนจ�านวนมากจะบอกว่ายอมรับ
ได้ เข้าใจได้ แต่ลึกๆแล้วต่างผิด
หวัง แม้จะรู้ว่าหากมาฟังค�าตัดสิน
โอกาสจะสิ้นเสรีภาพของอดีตนา
ยกฯมสีงู แต่การต่อสูท้างคดทีีผ่่าน
มาการไปฟังสบืพยานทีศ่าลทกุนดั 
ท�าให้มวลชนสนับสนุนมั่นใจว่าจะ
สู้จนนาทีสุดท้าย แม้จะถูกตัดสิน
ให้มีความผิดก็จะเดินเข้าคุกอย่าง
องอาจ
 2.ท้ังทางพฤตินัยและนิตินัย
อนาคตทางการเมืองของอดีตนา
ยกฯถือว่าได้สิน้สดุลงแล้ว ยิง่ถ้าวนั
ที่ 27 กันยายนไม่มาศาล หรือมา
แล้วศาลตดัสนิให้มคีวามผดิกถ็อืว่า
ปิดฉากทางการเมอืงไม่มโีอกาสลง
สมัครรับเลือกตั้งอีก
 3.จากการโดนโค่นอ�านาจด้วย
การท�ารัฐประหารและมีคดีความ
ติดตัวตามมามากมายท้ังอดีตนา
ยกฯผู้พีอ่ย่าง ดร.ทกัษิณ ชนิวตัร และ
อดีตนายกฯผู้น้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ท�าให้เชื่อได้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีคน 
ในตระกูลชินวัตรกล้าเข้ามาเล่น
การเมอืงอย่างเปิดเผย บางทแีม้แต่
สนับสนุนอยู ่เบื้องหลังก็ไม่กล้า 
เพราะเข็ดหลาบกับสิ่งท่ีถูกกระท�า 
ตระกูลชินวัตรอาจลาขาดพ้นจาก

พรรคพลังประช�ชนทำ�นอง    
ว่�เลือกข้�งผิดชีวิตพัง เพร�ะ
บ้�นเมอืงทกุวนันีไ้ม่ได้เอ�ชนะ
กนัด้วยเหตผุล ชนะกนัด้วยกติ 
ก� แต่ชนะกนัด้วยอำ�น�จ โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งอำ�น�จท่ีเบ็ด 
เสรจ็เดด็ข�ดทัง้ในและนอกรฐั 
ธรรมนูญ ห�กยังเลือกยืนอยู่
ข้�งนี้ก็เหมือนถูกมัดมือชกรอ
วนัต�ยอย่�งเดยีว อน�คตจะสด 
ใสจงึต้อง “อยูเ่ป็น”
 5.เม่ือดีตส.ส.ของพรรคเพื่อ
ไทยแพแตกออกไป แม้จะเหลือ
แกนน�าทีย่งัพอมภีาพลกัษณ์ทีด่อียู่
จ�านวนหนึง่ แต่พรรคเพือ่ไทยจะไม่
ใช้พรรคใหญ่ที่จะครองเสียงข้าง
มากในสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้อีก
ต่อไป เพราะเจอทั้งอุปสรรคข้อกฎ 

ศาลฎกีาฯพพิากษาคดรีะบายข้าวจีทูจี จ�าคกุนายบญุทรง เตรยิาภิรมย์ 42 ปี นายทิฆมัพร 
นาทวรทตั 32 ปี นายอคัรพงศ์ ช่วยเกลีย้ง 24 ปี นายอภชิาต ิหรอืเสีย่เป๋ียง จนัทร์สกลุ
พร 48 ปี นายมนสั สร้อยพลอย 40 ปี (ภาพจาก BBC THAI)

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4653 (1178) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4653 (1178) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เสียหายแก่ผู้ซื้อที่เป็นคนภายนอก หรือถ้า
โอนไปแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องมีการ
เยียวยา ไม่ใช่ปล่อยให้ผู ้ซื้อเสียหายฟรีๆ 
เปล่าๆ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่ฉลาดใน
การบริหาร ประชาชนก็เลยรับกรรมกันไป
เรื่อยๆ  
 อาตมาก็บอกว่า เหมือนที่ดินชายทะเล 
ถ้าถูกน�้าเซาะอย่างที่บางขุนเทียนที่แต่ละปี
ถูกน�้าเซาะหายไป 4-5 ไร่ ก็ต้องเอาไม้ไผ่ไป
กัน้ เอาหนิไปใส่เพือ่รกัษาไว้ เหมอืนอทุกภยั 
วาตภัยและอัคคีภัยต่างๆ ก็ต้องการมีการ
ป้องแก้ไข แต่โดน “บุคลาภัย” หรือ “บุคคล
ภัย” อย่างโยมที่เอาที่ดินมาขายให้วัด วัดก็
ไม่ได้ท�าโฉนดได้เองนะจะไปตัดตอนอะไรกนั
นี้นี่ก็มีกรรมร่วมกันเยอะ เพียงแต่ใครจะมี
ความเป็นมนษุย์ทีแ่สดงความรบัผดิชอบมาก
น้อยแค่ไหน ใครจะเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คน
อืน่ ให้เขาขมขืน่ข้างเดยีว ทัง้ทีต่วัเองก็มเีอีย่ว 
เรื่องนี้แม้แต่อดีตรองอธิบดีกรมที่ดินก็เคย
พูดว่า กรมที่ดินมีส่วนในความผิดพลาดครั้ง
นี้ เพราะเป็นผู้ออกโฉนด แต่ก็มีการโยนไป
ที่ศาลว่าเพราะศาลสั่ง   
 เรือ่งของ “บุคคลเซ�ะ” ทีเ่ป็นภยัคอื
ไปเซ�ะทีดิ่นของโยมม�ข�ย แล้วตอนนี้
มนัยงัมสี�ธ�รณภัย คือ ภัยเกดิจ�กถนน
ส�ธ�รณะ ทีดิ่น 1 แปลงใหญ่ถกูหัน่เป็น 
3 ส่วน ถนนไป 1 ส่วน ท่ีจะม�ข�ยวดั 1 
ส่วน แต่แปลกมั้ยห�กเป็นส�ธ�รณภัย 
ห�กศ�ลตัดสินให้ที่ส�ธ�รณะแพ้ก็จะ
ไม่มถีนนเดินกนั ถนนใช้ม�ต้ัง 10-30 ปี
แล้ว นีล่องคิดดูว่�มนัน�นแค่ไหน ห�ก
ทีดิ่นโดนนำ�้เซ�ะ มนักต้็องเอ�ทีเ่หลอือยู่
เป็นของแผ่นดินไป ทีโ่ยมแกเซ�ะเอ�ม�
ข�ยวดั มนักน่็�จะเป็นของวดั เพร�ะตรง
ถนนกย็งัเป็นถนน เป็นทีส่�ธ�รณะ ทำ�ไม
ทีด่นิส่วนของวดัจงึไม่เป็นของวดั ไม่เป็น
สมบตัขิองแผ่นดนิ นีเ่ป็นเรือ่งแปลก ที่ 
ดนิท่ีส่วนรวมใช้กนัม� ใช้กนัตัง้หล�ยตระ 
กลู ไม่ใช่ตระกลูเดียว กฝ็�กไว้เท่�นี้
 เจริญพร

อาตมาท้ิงท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาล
ว่า นึกสงสารศาลเหมือนกัน เพราะต้องใช้
เจ้าหน้าที่ พนักงานก็เยอะ เอกสารอะไรก็
เยอะ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายค่าน�้าค่าไฟและอะไร
อีกเต็มไปหมด อาตมายังกล่าวถึงในหลวง
รัชกาล 10 ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ยากจน
จะมปัีญหาค่าใช้จ่ายมาต่อสูค้ดคีวาม เลยนัง่
คิดว่า คนเราถ้ารู้จักยอมกันบ้าง อย่ามุ่ง
เอาแต่ชนะคะคานกัน แพ้ยังไล่ฆ่ากนัอีก อัน
นี้เป็นเรื่องน่าสมเพชเวทนา  
 อาตมาเองก็มีคดีที่ดินถุงกล้วยแขก ก็
อยากให้มองเรื่องคดีให้เกิดบุญ อาตมาได้
เขยีนหนงัสอืเตอืนสตกิรมทีด่นิไปเรือ่ยๆ เชือ่
ว่ากรมที่ดินคงเกิดความระมัดระวังไม่ท�าอะ 
ไรผิดพลาดอีก หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน
มากขึน้ เพราะกรมท่ีดินเคยติดอันดับ 1 หน่วย
งานที่มีการคอร์รัปชัน แต่ปีนี้ก็ดีขึ้นมาอยู่   
อับดับที่ 3-4 ถ้ากรมที่ดินไม่โกง คนไทยคง
มีความสุขอีกเยอะ คงไม่มีคนผูกคอตายใน
คกุอย่างน่าสงสยัของอดตีเจ้าหน้าทีก่รมทีด่นิ
พังงา ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมากมาย เพื่อสนองคนระดับ
บิก๊ๆ แม้แต่ศาลยังเชือ่ว่าเป็นการฆ่าตัดตอน
มากกว่า 
 อย่างของอาตมาเป็นเรื่องโฉนดที่โอน
แล้วไม่มีสิทธิ์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินเป็นผู้
ออกเองและมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ต่างๆ แทนที่เจ้าหน้าที่จะไม่ให้มีการโอน
หรือซื้อขายเพราะต้องเป็นผู้คุ้มครองประชา 
ชนว่าโอนหรอืซือ้ขายไม่ได้ จะได้ไม่เกิดความ

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

 
In Brief : ย่อความ

คดีทำ�ให้เกิดบุญ

ทรรศนะ

แม้แต่อดตีรองอธบิดกีรมท่ีดนิกเ็คย
พูดว่� กรมที่ดินมีส่วนในคว�มผิด
พล�ดครั้งนี้ เพร�ะเป็นผู้ออกโฉนด

ประเดน็ “ยิง่ลกัษณ์” ท�าให้เกดิเสียง
วิพากษ์วิจารณ์หลากหลายรูปแบบ 
ยิง่มคี�าพพิากษาให้จ�าคกุ “บญุทรง” 
และพวก ก็ยิ่งต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ 
“รฐัประห�ร 19 กนัย�ยน 2549” โค่น 
ล้ม “รฐับ�ลทกัษณิ” และตามมาด้วย
ค�าอมตะ “ตุล�ก�รภิวัตน์”
 การยุบ “พรรคไทยรักไทย” การ
ยุบพรรคพลังประชาชน และพรรค-
การเมืองอีกหลายพรรค รวมถึงการ
เพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 
ต่อเน่ืองถงึ “รฐัประห�ร 22 พฤษ-
ภ�คม 2557” กย็งัใช้ “องค์กรอสิระ” 
และ “สภ�รัฏฐ�ธิปัตย์” ถอดถอน
และเพกิถอนทางการเมอืง รวมถงึการ
ให้การเลือกตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2557 
เป็นโมฆะ
 สถานการณ์การเมือง 11 ปีที่ผ่าน
มา จงึเห็นถงึความส�าคญัของ “องค์-
กรอิสระ” และ “สถ�บันตุล�ก�ร” 
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปรกติ โดย
เฉพาะภายใต้ “อำ�น�จพิเศษ” ที่มี
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
 “กฎหมาย” ภายใต้ “ระบอบประ 
ชาธิปไตย” กับ “กฎหมาย” ภายใต้ 
“อ�านาจรฏัฐาธปัิตย์” จึงแตกต่างกนั 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ�านาจของ  “ผู้มี
อ�านาจ” หรอืผ่านตามกลไก “รฐัสภา” 
ก็เป็นกลไกจาก “การแต่งตั้ง” ไม่ใช่
จาก “การเลือกตั้ง”   
 เช่นเดยีวกบักระบวนก�รยตุ-ิ
ธรรมตัง้แต่ต้นนำ�้ถึงปล�ยนำ�้ภ�ย
ใต้ “อำ�น�จพเิศษ” กถ็กูตัง้คำ�ถ�ม
ถึงคว�มถูกต้องชอบธรรม!

กฎหม�ย!
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บาท

 ขาย 20,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บาท

 ขาย   20,350.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,286.27  ขาย 1,286.66
ลอนดอน ซื้อ 1,286.29 ขาย 1,286.45

ภ�วะหุน้ 25 สงิห�คม 2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 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

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

33.61

40.02125

44.48125

4.3738

0.31633

24.81325

-0.11  1,575.85  
  32,003.29
-1.33  2,249.52  
  24,319.12
-0.39  1,003.17  
  20,338.33
+1.14  535.47  
  1,417.92

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,695.30  -0.76

2,351.48  +1.83

2,415.67  +3.33

1,841.66  -0.06

2,370.81  +2.10

2,884.11  +6.80

1,250.15  +1.39

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,670.57

11.47

3,620.19

11.31

50.37

-

11,784.77

36.82

12,221.29

38.19

-436.51

-

13,129.90

41.03

12,762.49

39.88

367.41

-

ประกนัมะเรง็ทสิโก้ไดบ้ญุ

 นายเสถียร เลี้ยววาริณ ผู้บริ 
หารสายงานพัฒนาธุรกิจและกล 
ยุทธ์บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
จากรายงานสถติสิาธารณสขุ ส�า-
นกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระ 
ทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ระบวุ่า
โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายอันดับ 1 
การเสียชีวิตของคนไทยมานาน
ถึง 17 ปี (ปี 2542-2558) หรือ
เพิ่มขึน้ 104.87% จากปี 2542 ที่
อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 36,091 
คน เพิ่มเป็น 73,938 คน ในปี 
2558 หมายถึงทุกๆ 7.1 นาท ีโรค
มะเร็งคร่าชีวิตคนไทย 1 คนและ
ยังมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
 สิ่งที่น่ากังวลคือค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ
สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง หากพจิารณา
ข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
พบว่า วนัที ่3 กนัยายน 2558 ค่า
ผ่าตดัผูป่้วยโรคมะเรง็ 4 ชนดิแรก
ที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด 
(ไม่นับรวมค่าห้องพักและอุป-
กรณ์เสริมหลังการผ่าตัด) ประ 
กอบด้วยมะเร็งเต้านม ค่าผ่าตัด
เฉลี่ยสูงถึง 80,000-250,000 
บาท (ต่อข้าง) มะเร็งปอด ค่า
ผ่าตัดเฉลี่ย 60,000-300,000 
บาท (ต่อข้าง) มะเรง็ตบั ค่าผ่าตดั
เฉล่ีย 100,000-400,000 บาท 

และมะเร็งปากมดลูก ค่าผ่าตัด
เฉลี่ย 10,000-200,000 บาท
 กลุม่ธนาคารทสิโก้จงึร่วมกบั
มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูป-
ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ จดัแคมเปญพเิศษ “TISCO 
Pay it Forward” เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งต่อแผนความคุ้ม-
ครองโรคมะเร็ง “TISCO Zero 
Cancer Plan (ZCP)” แก่คน
รอบข้างของลูกค้าและคนในสัง 
คม โดย 1 กรมธรรม์ที่ซื้อให้กับ
ตัวเองจะถูกส่งต่อเป็นส่วนลดค่า
เบี้ยประกันภัย 100 บาทส�าหรับ
ผูซ้ือ้คนต่อๆไป และกลุม่ธนาคาร
ทิสโก้จะส่งต่อโอกาสดีๆต่อไปยัง
สงัคม ด้วยการสมทบทนุเพือ่สนบั 
สนุนงานวจิยัและพฒันาด้านการ
รกัษา แด่มลูนธิริามาธบิดฯี กรม 
ธรรม์ละ 100 บาท (บรจิาคขัน้ต�า่ 
1,000,000 บาท) ตั้งแต่วันนี้-31 
สิงหาคม 2561
 ส�าหรับแผนความคุ ้มครอง
โรคมะเร็ง TCP จุดเด่นคือ เจอ
ปุบ๊จ่ายป๊ับและรกัษาต่อเนือ่ง โดย
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 80 
บาทต่อเดอืน ส�าหรบัลกูค้าท่ีอายุ 
1-60 ปี โดยค่าเบี้ยคงที่ตั้งแต่วัน
ที่ท�าประกัน ไม่ปรับตามอายุที่
เพิ่มขึ้นและต่ออายุได้จนถึงอายุ 
70 ปี แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 

แผน ความคุ้มครองเกิดขึ้นทันที
เมื่อมีการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคมะเร็ง โดยได้รับผลประ 
โยชน์ตามทุนเอาประกนัภยั แผน 
ที ่1 จ�านวน 100,000 บาท แผนท่ี 
2 จ�านวน 200,000 บาท แผน 
3-4 จ�านวน 500,000 บาท 
พร้อมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษา
พยาบาลต่อเนื่องจากโรคมะเร็ง 
รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบ�าบัด ฉาย
แสง จะจ่ายตามการรักษาพยา-
บาลจรงิ ตามแผนคุ้มครองที ่1-4 
ดังน้ี 200,000 บาท 400,000 
บาท 500,000 บาท และ 1,000,000 
บาท โดยทุกแผนความคุ้มครอง
จะชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยโรคมะ 
เร็งแบบจ่ายเต็มจ�านวน 10,000 
บาทและค่าเดินทางไปรักษาตัว
ส�าหรบัโรคมะเรง็ครัง้ละ 500 บาท 
สูงสุด 10 ครั้ง

ครบรอบ30ปี  :  นายสัมพันธ์ 
วงษ์ปาน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ถิรไทย  จ�ากัด  (มหาชน)  ฉลอง
ครบรอบ 30 ปี  วันก่อตั้งบริษัท
พร้อมเปิดตัวโรงงานผลิตหม้อ-
แปลงขนาดกลางและขนาดเล็ก
แห่งใหม่ โดยม ีมร.สเตฟเฟ่น ริช 
เตอร์ และ มร.แอนดรี เซอร์เกล 
ร่วมแสดงความยินดี 

ทิสโก้ร่วมกับมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ จัดแคมเปญ “TISCO Pay it 
Forward” แผนคุ้มครองมะเรง็ ZCP 2 ต่อ โดยต่อที ่1 ส่วนลดค่�
เบีย้ประกนัภัย 100 บ�ท ต่อที ่2 ร่วมสนบัสนนุง�นวจิยัและพัฒน�
ด้�นก�รรกัษ�มะเรง็ของมลูนธิริ�ม�ธบิดฯี 

เสถียร เลี้ยววาริณ
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กีฬา

อเล็กซิส ซ�นเชส มีโอกาสกลับสู่ทีม “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล อกีครัง้ ในเกมทีท่มีต้องออก
ไปเยือนทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล วันอาทิตย์
ทีจ่ะถงึนี ้หลงัจากทีก่องหน้าทมีชาตชิิล ีพลาด
ลงสนามให้กับทีมต้นสังกัด 3 เกมแรกของพรี 
เมยีร์ลกีทีผ่่านมา หลังจากทีมี่ข่าวลือมาตลอด
ว่า เขามีโอกาสท่ีจะย้ายออกจากถ่ินเอมิเรตส์ 
สเตเดี้ยม โดยมีการตั้งราคาว่า ทีม “เรือใบสี
ฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มีโอกาสคว้าตัวเขาไป
ร่วมทมีราคา 11/4 แต่ส�าหรบั อาร์แซน เวงเกอร์ 
ผู้จัดการทีมแล้ว เปิดเผยว่า ซานเชส พร้อม
แล้วส�าหรับเกมที่แอนฟิลด์ 
 “อเลก็ซิส ท�างานอย่างหนกั และทุม่เทอย่าง
เตม็ที ่เขายงัรกัทีจ่ะลงสนามให้กบัทมี แต่บาง
ครัง้มนักย็ากทีจ่ะหยดุเขา ตอนนีเ้ขาพร้อมเตม็
ทีแ่ล้ว เขาไม่ได้ลงเล่นมาเป็นเวลานาน ดงันัน้ 
ผมจะต้องตัดสินใจอีกทีว่าจะส่งเขาลงหรือไม่ 
แต่โดยส่วนตัวเขาพร้อมแล้ว” เวงเกอร์ กล่าว 
 ขณะทีมี่นกัเตะหลายคนในพรเีมียร์ลีก ก�า 
ลงัตกเป็นข่าวในตลาดซือ้ขายอย่างหนกั ก่อน
ที่จะถึงวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันตลาดปิด 
แต่ส�าหรบัเวงเกอร์ แล้ว เขาไม่ได้คดิเรือ่งนีก้บั 
ซานเชส เลย 
 “เขายังคงมีสมาธิกับงานของเขา เขารักที่
จะเล่นฟุตบอลและผมไม่คิดว่า เขาจะรู้สึกร�า 
คาญกับเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเขา ผมคิดว่า
เช่นนั้น นักเตะที่อยู่ระดับเดียวกับเขา เคยชิน
กบัเรือ่งแบบนี ้ผมยอมรบัว่า บางข้อเสนออาจ
จะด ีหรอืเหมาะกบันกัเตะบางคน แต่ผมไม่คดิ
ว่า เขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับข่าวที่ออกมา” 
 ส�าหรบัทมีอาร์เซนอล เองกม็ข่ีาวว่า สนใจ

ที่จะดึงตัว โธมัส เลมาร์ จากทีมโมนาโก ใน
ระหว่างนี ้เพือ่เอามาแทนที ่ซานเชส หากกรณี
ที่ ซานเชส ย้ายทีม แต่ เวงเกอร์ ยอมรับว่า 
สัญญาน้ีจบลงแล้ว เน่ืองจากโมนาโก ปัดข้อ
เสนอโดยสมบรูณ์แล้ว นอกจากนี ้เวงเกอร์ ยงั
ยืนยันว่า ทีมจะยังเก็บ ออกซ์ลาเด้ แชมเบอร์
เลน กองกลาวดาวรุง่ทมีชาตอิงักฤษ อยูก่บัทมี
ต่อไป โดยยอมรับว่า กองกลางวัย 24 ปีผู้นี้ 
คือกุญแจหลักของทีมในอนาคต 
 “ผมต้องการให้เขาอยู่ต่อ และเป็นนักเตะ
ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนในอนาคตของทีม โดยส่วน
ตัวแล้ว ผมต้องการที่จะให้เขาอยู่กับทีมต่อไป 
เพือ่ช่วยกนัสร้างมลูค่าให้กบัทมีไปด้วยกนั” เวง
เกอร์ ทิ้งท้าย 

โลกกีฬา ‘ซานเชส’ลั่นถอนขน‘หงส์’

‘อลอนโซ’ไม่มั่นใจฮอนด้� 
ยูซเูกะ ฮาเซกาว่า จากทีมแมค็ลาเรน กล่าว
ยอมรับว่า เฟอร์น�นโด อลอนโซ ไม่มี
ความเช่ือมัน่ในเครือ่งยนต์ของฮอนด้า ทีจ่ะ
ลงสนามแข่งขนัในปี 2018 พร้อมกบัยนืยนั
ว่า เขามหีน้าทีท่ีจ่ะต้องสร้างความเชือ่มัน่ให้
กับแชมป์โลก 2 สมัย ก่อนที่จะตัดสินใจ
อนาคตของเขา โดย อลอนโซ จะหมดสญัญา
ลงหลงัจากจบฤดกูาลนี ้ ซึง่ทาง อลอนโซ ก็
เคยแจ้งไว้แล้วว่า เขาจะตดัสนิใจอนาคตของ
เขา ในเดือนกนัยายน 
 ฮาเซกาว่า กล่าวต่อไปว่า ทางฮอนด้า เอง
กม็โีครงการทีจ่ะอปัเดตหลายๆอย่างในเรว็ๆ
นี ้โดยจะเริม่ให้เห็นการเปลีย่นแปลงในการ
แข่งขนัเบลเยยีม กรงัด์ปรซ์ี สปัดาห์นี้ 

ไม่เชือ่‘เวตเตล’จะย้�ยทมี  
ลูอิส ฮามิลตัน รับเป็นไปไม่ได้ที่ เซบ�ส
เตยีน เวตเตล คูแ่ข่งไล่ล่าแชมป์รถสตูร 1 
ของเขา จะย้ายมาอยูก่บัทีมเมอร์ซเิดส ในฤดู 
กาลหน้า โดยสญัญาปัจจบุนัจะสิน้สดุลงฤดู 
กาลนี ้และยงัไม่มกีารต่อสญัญาฉบับใหม่ ขณะ
ทีเ่มือ่สปัดาห์ทีผ่่านมา ทมีเฟอร์รารี ่ ได้เซน็
สญัญาอกีครัง้กบั คมี ีไรค์โคเนน แล้ว “ผมรู้
ดว่ีาเขาไม่ต้องการเป็นเพือ่นร่วมทมีกบัผม” 
ฮามลิตนั กล่าว “เขาไม่ได้อยูใ่นสถานการณ์
ทีจ่ะเป็นแบบนัน้ได้ เพราะเขาจะยงัอยูก่บัทมี
เดิมต่อไป” ส�าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เวตเตล น�าอยูบ่นตารางการแข่งขนั มคีะแนน
น�า ฮามลิตนั อยู ่14 คะแนน 

‘เอ็ดมุนด์’ผ่�นเข้�รอบรองฯ 
ไคล์ เอด็มนุด์ ยงัคงโชว์ผลงานได้ด ี เมือ่
เอาชนะ สตฟี จอห์นสนั ผ่านเข้ารอบรองชนะ
เลศิ ในรายการวนิสตนั ซาเลม โอเพ่น โดย
มอื 22 ชาวองักฤษ พ่ายไปก่อนในเซตแรก 
ก่อนทีจ่ะพลกิสถานการณ์ เกบ็ชยั 2 เซตรวด 
เอาชนะไปด้วยสกอร์ 5-7, 6-3, 6-3  ทีน่อร์ธ 
แคโรไลน่า รอบต่อไปมอื 45 เข้าไปพบกบั 
ดามเยร์ อซมูเฮอร์ มอื 67 ของโลก ชาวบอส 
เนีย ขณะที ่คาเมรอน นอร์รี ่วยั 22 ปี มอื 
226 ของโลก ชนะ เซก ูบานกรู่า 6-4, 7-5 
จะเข้าไปพบกบัโก โซดะ มอื 131 ส่วนคูอ่ืน่ๆ 
นาโอม ิเบราดี ้จะพบกบั คากลา บยูกูาเคย์ 
ของตรุก ีและ แคที ่ เบาล์เตอร์ จากองักฤษ 
พบกบั แดนกา โควนิคิ จากมอนเตเนโกร 

แหล่งข่าวหลายส�านกัรายงานว่า ทมีบ�ร์เซโล 
น่� บรรลุข้อตกลงกับทีมโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 
ในการขอซื้อตัว ออสม�เน่ เดมเบเล่ คาดว่า
ราคาค่าตวัตกอยูป่ระมาณ 150 ล้านปอนด์ ทัง้
ที่ก่อนหน้านี้ ทางผู้บริหารของทีมดอร์ทมุนด์
จะออกมาปฏิเสธข้อเสนอแล้วก็ตาม
 ฮันส์ โจอาชิม วัตซ์เก้ ซีอีโอของดอร์ทมุนด์ 
กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของ เดมเบเล่ ว่า 
ทางทมีไม่สามารถให้ความเหน็ในเรือ่งน้ีได้ ใน
ระหว่างงานการจับสลากแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ 
ลีก ที่โมนาโก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 

สะพดั‘บ�ร์ซ่�’ได้ตวั‘เดมเบเล่’
 “ผมไม่สามารถที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ มันมี
เรื่องไร้สาระมากมายที่ เลอ กิ๊ป น�าเสนอออก
มาช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะไม่คอม
เมนต์เรือ่งนี ้(มรีายงานข่าวมาว่า ผูบ้รหิารของ 
ดอร์ทมุนด์กับบาร์เซโลน่า มีการพบปะพูดคุย
กัน) เราจะมีโอกาสพบกันในงานจับสลากแบ่ง
กลุ่ม” 
 “การตัดสินใจใกล้ที่จะจบแล้ว แต่ยังไม่มี
ชัดเจน มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากว่าทุกกอย่างจะ
จบลงในสัปดาห์นี้ เราเป็นทีมที่ท�าทุกอย่างถูก
ต้อง” วัตซ์เก้ กล่าว 
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แก่จักรพรรด ิเสยีงเพลงทีบ่รรเลงแต่
เพลงรืน่เรงิ มเหส ีนางสนม เชือ้พระ
วงศ์และขนุนางใหญ่น้อย ต่างแต่ง
กายทีส่วยงามทีส่ดุ ทกุอย่างดมูชีีวิต
ชวีาตลอดวนั ตลอดคนื และแน่นอน
ว่า อาหารส�าหรับพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ 
ย่อมต้องยิง่ใหญ่ไม่น้อยเช่นกนั 
 โต๊ะจีนเฉลิมฉลองนี้ จะเริ่มขึ้น
ทนัททีีอ่งค์จกัรพรรดเิสดจ็ลงมาถงึท่ี
ประทบั อาหารจ�านวน 129 รายการ
ก็จะพร้อมออกมาบริการ รายการ
อาหารทั้งหมดแบ่งได้เป็นสุรา 40 
ชนดิ อาหารเรยีกน�า้ย่อย 4 ชนดิ อา 
หารหลกั 20 ชนดิ อาหารต้ม 4 ชนดิ 
ผลไม้แห้ง 28 ประเภท และอาหาร
ทีท่�าจากแป้งอกี 29 ชนดิ
 ภาชนะส�าหรบัรบัประทานอา-
หารนั้นจะท�ามาจากทองแดงและ
ประดับด้วยฝาทองค�า เครื่องเสวย
ของจักรพรรดิจะท�ามาจากสิ่งของ
ล�้าค่าต่างๆ เช่น ช้อนท�ามาจากไม้
หอม ตะเกยีบท�ามาจากงาช้างประ 
ดบัด้วยทองค�า

ส�าหรบัชาวจนีแล้ว ถอืว่า “อาหาร
ถือเป็นสิง่ส�าคญั” ดงันัน้การจดัการ
อาหารแต่ละมื้อจึงถือเป็นเรื่องส�า-
คัญ รวมไปถึงการให้ความส�าคัญ  
บนโต๊ะอาหารอกีด้วย ซึง่นกัประวตัิ 
ศาสตร์ทกุคนต่างลงความเหน็เหมอืน
กันว่า โต๊ะจีนที่ยิ่งใหญ่และมีความ
ส�าคญัมากทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์จนี
ห้าพนัปีกค็อื การเฉลมิฉลองพระชน 
มายคุรบ 80 พรรษา ของจกัรพรรดิ
เฉียนหลง เมือ่ปี ค.ศ.1791
 จกัรพรรดเิฉยีนหลงถือเป็นจักร 
พรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ.
1644-1911) พระองค์ทรงเป็นจกัร 
พรรดท่ีิมพีระปรชีาสามารถเป็นทีย่ิง่ 
แต่ในปี ค.ศ.1795 พระองค์กลบัสละ
ราชสมบตัแิละด�ารงชวีติทีเ่หลอือย่าง
สงบสขุ
 ปีค.ศ.1791 ขณะพระองค์ยังทรง
ครองราชสมบัติอยู่ งานฉลองพระ
ชนมายขุองพระองค์จงึเป็นงานใหญ่
ระดบัประเทศและกนิเวลาหลายวนั
มีการหยุดงานราชการทั้งหมดเพื่อ
ให้ทกุคนได้เฉลมิฉลองกนัอย่างเตม็
ที ่ในพระราชวงัของพระองค์ต่างประ 
ดบัประดาไปด้วยโคมไฟและธงต่างๆ 
ถนนจากตวัพระราชวงัไปถงึพระราช 
วังฤดูร้อน ทีม่รีะยะทางประมาณ 1.5 
กโิลเมตร ช่วงระยะเวลาของการเฉลมิ
ฉลองนัน้ ทัว่ทัง้เขตพระราชฐานจะ
ได้ยนิแต่เสยีงสวดมนต์ถวายพระพร
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ต่างประเทศ

 งานเลีย้งโต๊ะจนีนีม้ชีือ่ว่า “การ
ฉลองแมนจ-ูฮัน่” ซ่ึงการเล้ียงโต๊ะ
จนีในวงันัน้ จะประกอบด้วยรายการ
อาหารเพยีง 108 รายการ แต่เนือ่งจาก 
การต้องการเฉลมิฉลองเป็นพเิศษ ดงั
นั้นรายการอาหารจึงเพ่ิมมาเป็น 
129 รายการ ซึง่อาหารทีน่�ามาท�านี้ 
จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละ
สถานท่ีท่ัวประเทศและแต่ละรายการ
กจ็ะต้องมชีือ่เรยีกทีเ่ป็นมงคล
 ในสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ.
1279-1368) ราชวงศ์ทีป่กครองด้วย
ชาวมองโกล ประเทศจนีได้รับอทิธ-ิ
พลจากชาวต่างชาตแิละชนเผ่าต่างๆ
อย่างมาก ท�าให้อาหารในสมยัราช 
วงศ์หยวนนี้จึงมีความหลากหลาย
อย่างมาก แต่อาหารทุกประเทศท่ี
เลอืกเข้ามาในราชส�านกัจะต้องเป็น
อาหารช้ันเลิศท่ีมีประโยชน์ต่อร่าง 
กายเท่านัน้
 อาหารท่ีขึน้ช่ือของชาวมองโกล
และราชวงศ์หยวนกค็อื “สมบตัแิปด
ประการ” ได้แก่อาหารทะเลหายาก 

อาหารสำาหรับจักรพรรดิ
8 ชนดิ และยงัมลีกูแกะย่างทัง้ตวั ซึง่
จะมเีทคนคิการย่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
 ต่อมาในสมยัราชวงศ์หมงิ (ค.ศ.
1368-1644) ทางการได้มกีารส่งเจิง้
เหอหรอืทีช่าวไทยเรารูจ้กักนัในนาม 
ท่านซ�าปอกง ได้เดนิทางไปยงัประ 
เทศต่างๆ ดงันัน้ชาวจนีจงึเริม่ได้รบั
อทิธพิลอาหารตะวนัตกเข้ามา โดย
เฉพาะอาหารประเภทเส้น 
 อาหารที่ขึ้นชื่อในสมัยราชวงศ์ 
หมงิได้แก่ “โต๊ะแปดเซียน” คอืการ
จดัโต๊ะอาหารทีเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุั-
รสัและมทีีน่ัง่ทัง้สิน้ 8 ที ่ซึง่แต่ละที่
จะมสีญัลกัษณ์พเิศษตดิไว้ แต่เก้าอี้
ที่มีไว้ส�าหรับแขกที่พิเศษที่สุดคือ 
เก้าอีท้างตะวนัตกเฉยีงใต้ท่ีหันหน้า
ไปทางทศิตะวนัออก จากน้ันกจ็ะเรยีง
ล�าดับอาวุโสและต�าแหน่งจากมาก
ไปสูน้่อย
 ปัจจบุนันี ้ถ้าใครมโีอกาสได้รบั
เชญิไปงานเลีย้งโต๊ะจนีกจ็ะได้พบกบั
อาหารจานแรกทีเ่ป็นของเยน็ 8 ชนิด 
อนัได้แก่ เนือ้ไก่ ไข่เยีย่วม้า ถัว่ กุง้
และผักต่างๆ จากนัน้กจ็ะเป็นอา-
หารหลกั 8 รายการ ซึง่ทีจ่ะขาดไม่
ได้เลยก็คือ ปลา เพื่ออวยพรให้มี
ความสขุ อาหารประเภทข้าวจะเสร์ิฟ
ช่วงกลางของงาน ส่วน “ต้ม” นัน้ 
จะมาในช่วงปลายของเมน ูเนือ่งจาก
ชาวจนีเชือ่ว่า อาหารประเภทต้มนัน้ 
จะช่วยล้างคอและช่วยระบบย่อย
อาหาร จากนัน้กจ็ะปิดท้ายด้วยของ
หวานหรอืผลไม้ 

  

editor59lokwannee@gmail.com

มีชื่อไร้จริง  

 ซูเซี่ยงตอบกลับไปว่า “เพราะ
ท่านยากจนข้าจึงเดินทางมาคารวะ
ท่าน ความยากจนมใิช่เรือ่งเสยีหาย 
เพียงท่านนึกถึงเรื่องความโชคร้าย
ของพ่อลกูอีห้วูจ่ือ่สามรุน่ ท่านกจ็ะ
ทราบได้”
 ซูเซ่ียงรู้ว่าหานซวนจือ่รู้เร่ืองเกีย่ว
กบัครอบครวัอีห้วู่จือ่เป็นอย่างด ี น่า
จะท�าให้ได้สตขิึน้มาได้บ้าง สดุท้ายซู
เซ่ียงกล่าวต่อไปว่า “ข้าเหน็ว่าท่าน
นัน้ยากจนเหมอืนกบัอีห้วูจ่ือ่ และคดิ
ว่าท่านกป็ระพฤตตินเป็นคนมคีณุ-
ธรรมเช่นเดยีวกบัอีห้วู่จือ่ ดงันัน้ ข้า

จงึคารวะท่าน แต่ข้ายงัหวัน่ใจว่า 
ไม่รู้เมือ่ใดจงึจะได้มาคารวะท่าน
อกี”
 หานซวนจื่อ ได้ยินดังนั้นก็
รู้สกึตวั ม่านหมอกบงัตาสลายไป 
เหลอืแต่ความปิตยินิด ี กล่าวกบั
ซเูซีย่งด้วยความเคารพว่า “ขอบ 
คุณท่านที่ช่วยสั่งสอนข้า มิเช่น
นัน้ ข้าคงจะยงัพาตวัข้าเข้าสู่ความ
ด�ามดืและไม่รูต่้อไป”
 ค�าว่า มชีือ่ไร้จรงิ หมายความ
ว่า มชีือ่เสยีง แต่ในความเป็นจรงิ
แล้วไม่ได้เป็นเช่นนัน้       
 

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “โหย่ว 
หมงิ หว ูสอื” หรอื “มีชือ่ไร้จริง”
 ต�านานเล่าว่า วนัหน่ึงหมอซู
เซ่ียงแห่งแคว้นจิ้น คิดที่จะเดิน
ทางไปเยีย่มเพือ่นเก่า หานซวน
จือ่ ซึง่ตอนนัน้ หานซวนจือ่ ด�า-
รงต�าแหน่งหนึง่ในรฐัมนตรขีอง

แคว้น อนัเป็นต�าแหน่งท่ีสงูส่งยิง่
 พอซเูซีย่งเข้าพบกบัหานซวนจือ่
แล้ว หานซวนจือ่กลบัทอดถอนหาย 
ใจ และกล่าวว่า ตัวเองนั้นยากจน    
ยิง่นัก
 แต่ซเูซีย่งกลบัลกุขึน้ยนืน้อมตวั
คารวะหานซวนจือ่ ท�าให้เขาแปลกใจ
มาก และถามกลบัไปยงัซเูซ่ียงว่า “ข้า
น้ันแม้จะมีชือ่ว่าเป็นรฐัมนตร ีแต่ไม่ 
มีความเป็นรฐัมนตรท่ีีแท้จรงิ เทยีบ
กบัพวกหมอเช่นท่านไม่ได้ ข้าทกุวัน
นีอ้ยูด้่วยความร้อนใจ แล้วเหตใุดท่าน
จงึคารวะข้าเล่า”
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เอมัด ฮัจจาจ เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com สะท้อนสหรัฐกับเกา 
หลีเหนือท�า “สงครามน�้าลาย” ยั่วยุกันไปมาอย่างยืดเยื้อ โดยขู่
จะจัดการอีกฝ่ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ต่างประเทศ

มนัส่วนเกนิจ�กโควต�ทีก่ำ�หนด
ไว้ในสญัญ� 10-30%
 ทั้งนี้ เคอีอยู่ระหว่างหาบริษัท
ร่วมลงทนุ โดยมเีวลาให้ค�าตอบยนื 
ยันว่า จะด�าเนินโครงการตามข้อ
ตกลงหรือไม่ ภายใน 60 วัน นับ
จากวันท�าสัญญา 23 ส.ค.
 ห�กเคอีส�ม�รถห�พันธ-
มติรร่วมลงทนุได้สำ�เรจ็ จะเริม่
โครงก�รเฟสแรกปี 2019 หรอื
อกี 2 ปีข้�งหน้� โดยจะพฒั-  
น�ในพ้ืน ที่ที่เรียกว่� “แหล่ง
อปัสร�” (Apsara oil field) 
ของแปลง เอ1 คว�มกว้�ง 197.6 
ต�ร�งกโิลเมตร 
 นักวิเคราะห์มองว่า การหา
บริษัทร่วมลงทุน เป็นงานไม่ง่าย
นกัส�าหรบัเคอ ีเนือ่งจากต้องใช้เงนิ
ลงทนุสูง บวกกบัแนวโน้มท�าก�าไร
ได้น้อยจากเฟสแรก โดยตัวแปร
ส�าคัญส่วนหนึ่ง ที่ท�าให้โครงการ
ไม่น่าสนใจมากนัก คือค่าสัมป-
ทานค่อนข้างสูง 
 เคอไีม่เปิดเผยวงเงนิลงทนุเฟส
แรก ขณะนกัวเิคราะห์คาดว่าอยู่ที่
ประมาณ 145-150 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(4,840-5,010 ล้านบาท) 
 หากแผนเป็นไปตามทีก่�าหนด
ไว้ เคอคีาดว่าจะผลติน�า้มนัดบิใน
เฟสแรกได้วันละ 8,000 บาร์เรล
 หลงัเคอนีำ�นำ�้มันดบิข้ึนม�
จ�กใต้ทะเล กมัพชู�จะเปลีย่น
สถ�นะเป็นประเทศผลติและส่ง
ออกนำ�้มนัทนัที   

  

 
 

In Brief : ย่อความ

กมัพชู�จ่อควิเลือ่นชัน้ข้ึน
เป็นประเทศผลติและส่ง
ออกนำ�้มนั หลงัมอบสมัป
ท�นให้บรษิทัสงิคโปร์พฒั
น�โครงก�รในอ่�วไทยค�ด
ว่�จะผลตินำ�้มนัดิบได้ใน
อกี 2 ปี  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

คว�มฝันของกัมพูช�ท่ีจะเป็น
ประเทศผลติน�า้มนั ขยบัใกล้ความ
จริงอีกระดับ หลังบรรลุข้อตกลง
ให้บรษิทัครสิเอเนอร์จ ี(KrisEner-
gy : KE) แห่งสงิคโปร์ ด�าเนนิการ

สบปัญหานานัปการ รวมทั้งมีข้อ
พพิาทพืน้ทีท่บัซ้อนกบัไทย ท�าให้
ความหวังเลื่อนลอยมาถึงปัจจุบัน
 จนกระทัง่ส�ม�รถบรรลขุ้อ
ตกลงและทำ�สัญญ�กับบริษัท
เคอ ี(KE) คว�มฝันของกมัพูช�
จงึมแีนวโน้มสงูทีจ่ะเป็นจรงิ
 เคอีได้รับสัมปทานพื้นที่ขุด
เจาะน�้ามันทั้งหมด 3,083 ตาราง
กโิลเมตร ในเขตทีเ่รยีกว่า “แปลง 
เอ1” (Cambodia Block A) ซึง่อยู่
บริเวณแอ่งเขมร (Khmer Basin) 
ของอ่าวไทย
 กมัพชูาประเมนิว่า มนี�า้มนัดบิ
ในแปลง เอ1 ประมาณ 30 ล้าน
บาร์เรล ใช้เวลาน�าขึน้มาจ�าหน่าย 
9 ปี ขณะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
คาดว่ามีมากกว่านั้น 
 ในส่วนของรายได้ กมัพชูาคาด
ไว้ประมาณ 500 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(16,700 ล้านบาท) โดยได้จาก
เงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
กับเคอี 
 ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ 
25% ใน 5 ปีแรก หลงัจ�กนัน้
เพิม่ขึน้เป็น 30% ค่�สมัปท�น 
12.5% ภ�ษส่ีงออกนำ�้มนัดบิ 2% 
และภ�ษรี�ยได้จ�กก�รข�ยนำ�้ 

พัฒนาแหล่งน�้ามันโครงการแรก
ของประเทศ เมื่อวันพุธ (23 ส.ค.) 
ที่ผ่านมา  
 กมัพชูาตัง้ความหวงัพบแหล่ง
น�้ามันและผลิตจ�าหน่ายมานาน 
48 ปี นับตั้งแต่อนุญาตให้บริษัท
ต่างชาต ิส�ารวจหาแหล่งน�า้มันดบิ
ในทะเลอ่าวไทยคร้ังแรกเมื่อปี 
1969
 แต่แผนผลักดันความฝัน ประ 

กัมพูชาผลิตนำ้ามันอ่าวไทย

ข้อมูลภาพ : appsforpcdaily.com
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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

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 200,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092personnel@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-170817-01

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

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป
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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 4653 (1178) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

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)
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การแข่งขนัโปรโมตชมุชน The Vi-
llage Explorer 7 ชมุชนต้นแบบ
นวตักรรมท่องเทีย่วชมุชน รปูแบบ 
School & Family Outing ส�าหรบั
เดก็และเยาวชน ทีโ่รงแรมเวสทนิ 
แกรนด์ สขุมุวิท J 14.00 น. บุญ-
พร บรบิรูณ์ส่งศลิป์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หลกัทรพัย์ 
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั ข่าว
เปิดตวับรษิทั และทศิทางธรุกจิปี 
2560 ที ่ Office Gallery ชัน้ 14 

คอนเวนชนัเซน็เตอร์ J 10.30 น. 
ปรดี ีด�วฉ�ย กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย แถลงข่าวความ
ร่วมมอืกบั มสิเตอร์อาลมิ มาคสุ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ธนาคารแมสเปี้ยน 
จากประเทศอนิโดนเีซยี ทีธ่นาคาร
กสกิรไทยส�านกังานใหญ่ ราษฎร์ 
บรูณะ J13.00 น. ดร.ยทุธศกัดิ์ 
สภุสร ผู้ว่าการ การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย ข่าวเปิดตวัแคมเปญ

J 09.00 น. พนัตำ�รวจเอก ไพ-  
สฐิ วงศ์เมอืง อธบิดกีรมสอบสวน
คดีพเิศษ เป็นประธานในพธิมีอบ
ใบรางวัล เครือข่ายต้นแบบดเีอสไอ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
โรงแรมเซน็ทรา ศนูย์ราชการและ

อาคารเกสรทาวเวอร์ J แบ็กซ์
เตอร์ เฮลธ์แคร์ ขอเชญินกัวิง่และ
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป ร่วมกิจ-
กรรมเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ มินิมา 
ราธอนการกศุล “แบก็ซ์เตอร์ รนั 
ฟอร์ ฟันด์ 2017” ในอาทิตย์ที่ 
3 กนัยายน 2560 เวลา 06.00 น. 
ณ สวนหลวง ร.9  สมคัรและดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิทางเวบ็ไซต์ http : 
//www.jogandjoy.com/index.
php?tpid=0197&pgid= index1

บรษิทั เซน็ทรัลพัฒนา จ�ากดั (มหา 
ชน) ประกาศจดังาน “THAILAND’S 
SMILE JAZZ FESTIVAL” มห-
กรรมดนตรแีจ๊สฟังง่ายครัง้ยิง่ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย พลิกหน้า
ประวัติศาสตร์ มอบประสบการณ์
ความสุขและรอยยิม้ให้แก่ชาวไทย
และนักท่องเที่ยว
 ปกรณ์ พรรธนแพทย์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายปฏบิตัิ
การ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอ็น ตั้งใจที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง รอย
ยิ้ม และมอบความสุขให้กับชาว
ไทยทั่วประเทศ ด้วยการจัดมห-
กรรมงานดนตรแีจ๊ส  THAILAND’S 
SMILE JAZZ FESTIVAL ซึง่เป็น
งานแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมี
ในประเทศไทย ทีศ่นูย์การค้าของ
ซีพีเอ็นทั้งประเทศ ถึง 10 แห่ง ที่
พร้อมรองรับงานมหกรรมระดับ
ประเทศในครั้งนี้  

THAILAND’S SMILE JAZZ FESTIVAL

งาน Thailand’s Smile Jazz Fes- 
tival ซีพีเอ็นปลุกวิญญาณความ
เป็นศลิปินทีอ่ยูใ่นตวัทกุคนให้ออก
มา เพราะหลังจากทีเ่ราประกาศจดั
งาน ก็มีกลุ่มคุณหมอจากโรงพยา 
บาลศิริราช, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่ม
สถาปนิก, กลุ่มพนักงานออฟฟิศ
ติดต่อเข้ามาว่ามีพื้นที่ส�าหรับให้
พวกเขาเล่นดนตรีไหม เทศกาลนี้
จึงเป็นเวทีท่ีมีท้ังมืออาชีพระดับ
โลกและกลุ่มคนที่ชื่นชอบดนตรี
แจ๊สมารวมกัน ลองจินตนาการดู
ว่าหลังเลิกงานตอนเยน็ๆ หรอืช่วง
บ่ายๆ ได้มานัง่ฟังเพลงเพราะๆ จะ
มีความสุขขนาดไหน 

 งานครัง้นีน้บัเป็นมหกรรมการ
รวมตัวของนักดนตรีแจ๊สครั้งประ 
วัติศาสตร์ของไทยมาไว้มากที่สุด
งานหนึง่ของประเทศไทยรวมกว่า 
200 ชีวิต อาทิ โก้-แซกแมน, อ. 
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, 
มาลีวัลย์ เจมีน่า, สุชาติ ชวางกูร, 
วิยะดา โกมารกลุ, กบ-ทรงสทิธิ,์ 
แอม-เสาวลักษณ์, ชรัส เฟื่องอา 
รมณ์, นภ พรช�าน,ิ สุนาร ีราช สมีา, 
แพนเค้ก เขมนจิ, ปนดัดา เรอืงวุฒิ 
ฯลฯ พร้อมเสริมด้วยทัพศิลปิน 
รุ่นใหม่ชื่อดัง อาทิ สิงโตน�าโชค,     
วง Jetseter’, วง ETC, ธีร์ ไชย
เดช, หนูนา-หนึ่งธิดา, ลูกปัด-  
ชลนรรจ์, ทิปปั้น สิรินทิพย์,  ตี๋-
อรรถพล, เมย์-ฝนพา, ปุ้ย-ดวง
พร,น�้าฝน ภกัด,ี กต้ีาร์-เพลงประ 
พนัธ์, เพยีว-เอกพันธ์ เป็นต้น
 ไม่เพียงเท่าน้ียังได้รับเกียรติ
จาก นักดนตรีแจ๊สชื่อดังจากท่ัว
โลกทีต่่างบนิมาร่วมแสดงงานครัง้

นี้โดยเฉพาะ อาทิ จอห์น ดิ มาร์
ติโน ชาวนิวยอร์ก ผู้เรียบเรียงบท 
เพลงพระราชนิพนธ์ อัลบั้ม A tri 
bute to King of Jazz, วลาดเิมยีร์ 
เซตการ์ ผู้ปลุกกระแสแนวดนตรี 
DISCO, SOUL, FUNK , ACID 
Jazz , แคธเธอรีน แวน อ๊อตเธอ
ลูศิลปินจากเนเธอร์แลนด์, ซีโมน
คอปเมเจอร์ศิลปินดังจากออส-  
เตรีย, กลอเรีย ซิมนักร้องแจ๊ส DI 
VA สาวสวยจากเกาหล,ี รชิาร์ด แจ๊ค
สันนักดนตรีแจ๊สชื่อดังจากสหรัฐ 
อเมริกา 
 เศกพล อุน่สำ�ร�ญ หรอื โก้-
มสิเตอร์แซกแมน กล่าวว่า ส�าหรบั
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พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีประธานในพธิลีงนามความร่วม
มือการส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัย  ระหว่าง  ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและ ชยัวฒัน์ โควาวสิารชั ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารและ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 

ดร.พส ุโลหารชนุ อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม พร้อมผู้บรหิารระดบัสงู 
เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรมสูอ่นาคต พร้อม
ลงนามความร่วมมอืกบัพนัธมติรในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศูนย์ 
ITC เพือ่ส่งเสรมิผู้ประกอบการสูป่ระเทศไทย 4.0 

แววคนย์ี อสัโสรตัน์กลุ ผูจ้ดัการทัว่ไป เคเอฟซ ีประเทศไทย บจก.ยมั เรส
เทอรองตส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) มอบเงนิบรจิาค จ�านวน 3.5 
ล้านบาท ให้แก่ เดวดิ คาทรดู ผูอ้�านวยการภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิค World 
Food Programme เพือ่น�าไปสนบัสนนุอาหารกลางวนัให้กบัเยาวชน 

ไพรชั วรปาณ ิกรรมการอยัการ พร้อมด้วย สรุนิทร์ จริวศิษิฏ์ ร่วมกนัเป็น
ประธานในงานวิวาห์ ระหว่าง แพญหญงิวรัตดา ปลายเนตร กับ นายแพทย์
ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา กสทช. โดยม ีประสาร มฤคพทิกัษ์ และ นายแพทย์
วชิยั โชคววิฒัน มาร่วมด้วย ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั

มร.วงุ ซอย กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อมอร์แปซฟิิค (ประเทศไทย) จ�ากดั 
จดังานฉลองความส�าเรจ็ของ LANEIGE BB CUSHION ยอดขายอนัดบั 
1 ของโลกและเปิดตวัรุน่ Crystal Edition คชุชัน่ประดบัครสิตลัเลอค่าจาก
สวารอฟสกี ้ทีศ่นูย์การค้าสยามพารากอน 

มร.เทอเรนซ์  แพง  ประธานฝ่ายปฏบัิตกิารช้อปป้ี  จดังาน  “SHOPEE 
BRAND  AMBASSADORS  &  9.9  MOBILE  SHOPPING  DAY 
LAUNCH” เปิดตวั ณเดชน์ คกูมิยิะ และ ญาญ่า อรุสัยา เสปอร์บนัด์ มา
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

วรพงศ์ สขุธรีอนนัตชยั ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ส�านกังานจัดการทรพัย์สนิจฬุาฯ 
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน  40  ชุดพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา  ให้กับ
โรงเรยีนในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาจ�านวน 4  โรงเรยีน  เพือ่ส่งเสรมิการ
เรยีนรูสู้โ่ลกกว้าง ควบคูก่บัการมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงด้วยการเล่นกฬีา  

คณะผู้บริหารกลุม่บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ติง้ (ไทยแลนด์) จ�ากดั ร่วมด้วย 
บริษัท แคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ�ากดั และบริษัท แมทธเีรยีล ออโต
เมชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั จดักจิกรรม ปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่ถวายเป็น
พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 
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วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพธิี
ยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย ประจ�าปี พ.ศ.2560 
พร้อมมอบโล่รางวลัและเกยีรตบิตัรให้แก่เยาวชนต้นแบบดเีด่นด้านดนตรี
ไทย 17 คน และมอบเกยีรตบิตัรแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย 148 คน 

ผยง ศรีวณชิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ 
จ�านวน 144,999 ดอกให้ วนัชยั ถนอมศกัดิ ์รองปลดักรงุเทพมหานคร เพือ่
น�าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชนทีจ่ะมาร่วมพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

อัษณา  จนัเทพา  ผูจ้ดัการทัว่ไป  โรงแรมคลาสสคิ  คามโิอ  ระยอง  ให้การ
ต้อนรบั  ร.ต.ต.พงษ์นวิฒัน์  ยทุธภณัฑ์บรภิาร  อยัการสงูสดุ  และ ศกัดิช์ยั 
อศัวนิอานนัท์ อธบิดีอยัการ สคช. ในโอกาสมาร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ร่วมกบักองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืง ทีโ่รงแรมคลาสสคิ คามโิอ ระยอง

จกัรพงษ์ ศานตริตัน์ ผู้จดัการทัว่ไป บจก.ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคลิส์ (ไทย
แลนด์) จรวย ขนัมณ ีประธานกรรมการบรหิาร ยานยนต์ สแควร์ กรุป๊ และ
ประธานการจดังานบิก๊ มอเตอร์ เซลส์ 2017 เปิดบูธ๊ ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซ
เคลิส์ ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทคบางนา กรงุเทพฯ 

บญุชยั ชยัอนนัต์บวร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการภมูภิาค 
2 บมจ.ศภุาลยั เปิดโครงการ ศภุาลยั พรโีม่ อบุลราชธาน ีบ้านเดีย่วประ 
หยดัพลงังาน และทาวน์โฮมใหม่ สไตล์โมเดร์ิน โดยได้รบัเกียรตจิาก ทรง-
กรด ไกรกงัวาร นายกเทศมนตรตี�าบลแสนสขุ ร่วมแสดงความยนิดี

องอาจ ปัณฑยุากร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออลล่า จ�ากดั (มหา-
ชน) พร้อมด้วย จริทปีต์ เพยีรชยั ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขายเครน บรษิทั ออ
นวลัล่า จ�ากดั เข้าร่วมลงนามเข้ารบังานผลติ และตดิตัง้เครนส�าหรบัโรง
ไฟฟ้าพลงัน�า้ไซยะบรุ ีสปป.ลาว จากบรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั (มหาชน) 

ช่วงชยั นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมด้วย สรุศกัดิ ์ เจรญิศริโิชต ิผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง 
เป็นประธานในพธิเีปิด “โครงการปล่อยเต่าปลกูดาวเรอืงเฉลมิพระเกียรติ”  
ทีศ่นูย์วจิยัและพฒันาประมงน�า้จดื อ่างเกบ็น�า้ดอกกราย จ.ระยอง 

โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายด้านสขุภาพ จดัอบรมการประเมนิ
ความคุม้ค่าทางการแพทย์และสาธารณสขุ ครัง้ที ่13โดย EE เป็นเครือ่งมอื
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีช่วยในการตัดสนิใจของผู้บริหารและบคุลากรสาธารณ-
สขุ เพือ่ให้เกดิการเลอืกใช้เทคโนโลยทีางการแพทย์ทีเ่หมาะสม 


