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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ยุทธศาสตร์ชาติ” มัดมือชกทุกองค์กร 
หากประเทศเสียหายใครจะรับผิดชอบ 
ประชาชนและประเทศจะเป็นอย่างไร? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ปรองดอง” 
วาทกรรมท่ามกลาง “วิมานในอากาศ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” แนะทางสว่าง 
ท�าให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น 
“เชิดชัย ตันติศิรินทร์” มั่นใจเพื่อไทยเข้มแข็ง 
ประชาชนยังศรัทธา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “บิ๊กตู่” ต้องรับผิดชอบ 
ใช้ “มาตรา 44” ปิด “เหมืองทองค�า” 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4663 (1188) วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

ละครรีเมค

โลกวันนี้มีประเด็น 2

พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และการได้ 
มาซึง่ส.ว.จะมผีลบงัคบัใช้ เรือ่ง
ระหว่างทางก่อนกฎหมายจะมี
ผลสมบูรณ์เป็นเรื่องเกินความ
คาดเดา เมือ่การคว�า่ร่างรฐัธรรม 
นูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ ยงัเคยเกดิขึน้มาแล้ว จงึเริม่
กังวลกันว่าอาจได้ดูละครรีเมค
อกีครัง้

บรรยากาศความวติกอนัเกดิจาก
ความไม่มัน่ใจในก�าหนดเลือกต้ัง
กลบัมาก่อตวัขึน้อกีครัง้ หลัง “ผู้
มีอ�านาจ” บางคนไม่ยนืยนัจะมี
เลือกตั้งเกิดข้ึนในปีหน้า โดยชี้
ไปท่ีกฎหมายลูกยังท�าไม่เสร็จ 
ขณะที่คนเขียนกฎหมายพูดใน
ท�านองว่าแม้การยกร่างจะท�าได้
ทนัตามก�าหนด แต่ยงัมอีกีหลาย
ขัน้ก่อนกฎหมายลกูส�าคญัอย่าง



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อการเมืองไม่ชัดเจน
ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม

ดังที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่หลังรัฐประหาร

น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศ
เพือ่นบ้านทีเ่ขาเตบิโตกนั 4-5% ขึน้
ไป สิง่ทีน่่ากงัวลหลงัจากนีค้อื หาก
ปล่อยให้อตัราการว่างงานยงัเพ่ิมข้ึน
ในอตัรานีต่้อไป อนาคตเราจะมคีน
ว่างงาน 2% 3% 4% 5% ขณะที่   
ระบบการดูแลคนว่างงานมีเฉพาะ
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ
ขาดการเหลียวแล สิ่งที่ตามมาคือ
ปัญหาสงัคม เช่น การจีป้ล้น ฉกชงิ 
วิง่ราว ซึง่ทกุวนันี ้กเ็ริม่มปีรากฏให้
เหน็บ่อยขึน้”
 นกัวชิาการ นกัการเมอืง ประชา 
ชนต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ขณะทีร่ฐับาลมองตรงกนัข้าม อาจจะ
ด้วยมเีหตผุลจ�าเป็นต้องสร้างความ
เชื่อมั่น แต่ไม่ควรปิดหูปิดตาไม่
ยอมรบัความจรงิ เพราะหากไม่ยอม 
รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงการแก้
ปัญหาจะเกาไม่ถกูทีคั่น
 ขณะทีม่คีวามชดัเจนว่าเศรษฐ-
กิจถดถอยลงเรื่อยๆนับแต่รัฐประ 
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 ขณะที่คนมีหน้าที่ยกร่างพระ
ราชบญัญตั ิ (พ.ร.ป.) ประกอบรฐั-
ธรรมนูญก็ออกมาพูดท�านองว่า 
พ.ร.ป.ส�าคญั 2 ฉบบั คอื พ.ร.ป.การ
เลือกต้ังส.ส.และการได้มาซึง่ส.ว.มี
เวลายกร่างเหลือน้อยมาก แค่ประ 
มาณ 30 วนั แม้จะยกร่างส่งให้สภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) เสรจ็ทนั
ก�าหนด แต่ยงัเหลอือกีหลายขัน้ตอน
กว่ากฎหมายจะออกมาบังคับใช้ได้ 
เรือ่งระหว่างทางก่อนกฎหมายมีผล
บังคับใช้จึงเป็นเร่ืองเกินความคาด
เดา
 แปลความง่ายๆคอื ไม่มัน่ใจว่า
ร่างพ.ร.ป.ส�าคญัท้ัง 2 ฉบบันีจ้ะแท้ง
ก่อนคลอดออกมามผีลบงัคบัใช้หรอื
ไม่
 เมื่อทั้งคนมีอ�านาจและคนมี 
หน้าท่ียกร่างพ.ร.ป.พูดไปในท�านอง
เดียวกันเช่นนี้ ท�าให้บรรยากาศ
ความหวาดกลัวว่าจะมีการล้มกฎ-
หมายลกูเพือ่ยือ้เวลาให้รัฐบาลได้อยู่
ต่อจงึกลบัมาอกีครัง้ หลงัจากทีค่ลาย
ความกังวลไปพอสมควรก่อนหน้านี้ 
เมือ่มกีารส่งร่างพ.ร.ป.เกีย่วกบัองค์ 
กรอสิระเข้าสูก่ารพจิารณาของ สนช.
และผ่านความเหน็ชอบออกมาแล้ว
 แต่เมื่อถึงพ.ร.ป.เกี่ยวกับการ
เลือกต้ังกลับเกิดความไม่แน่นอนขึน้
มาอกี
 “ความแน่นอน” คอื “ความไม่
แน่นอน” เมือ่การเมอืงไม่ชดัเจนย่อม
ส่งผลต่อเศรษฐกจิ สงัคม ดังทีเ่กดิข้ึน
แล้วต้ังแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมา
 คว�า่ร่างรฐัธรรมนญูฉบบั นาย
บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ยงัเคยเกดิ
ข้ึนมาแล้ว คว�า่กฎหมายลกูท�าไม
จะเกดิข้ึนไม่ได้ หรอืหนงัม้วนเก่า
ก�าลงัจะกลบัมาฉายให้ดอูกีครัง้

แจ้งเพือ่ทราบข้อมลูล่าสดุจาก รศ.
ดร.ยงยทุธ แฉล้มวงษ์ ผูอ้�านวย
การด้านการพัฒนาแรงงาน สถา 
บนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
หรือ TDRI แสดงความเป็นห่วง
สภาพการว่างงานของคนไทยที่มี
กว่า 470,000 คน หรอืคดิเป็นร้อย
ละ 1 ถอืว่าน่าวติก สายงานทีต้่อง 
การคนน้อยลง คอื การค้าขายภาค
บริการ การส่งออก เป็นกระจกสะ 
ท้อนว่า คนไม่มีเงนิจะท�ามาค้าขาย
กนัแล้ว
 อกีกลุม่ทีม่กีารจ้างงานลดลงคือ
กลุม่ธรุกจิก่อสร้าง รฐับาลเองมแีต่
โครงการในกระดาษ ไม่มกีารตอก
เสาเขม็ การจ้างงาน จงึไม่เกดิ
 “ปัญหาเศรษฐกิจไทยเป็นปัญ 
หาต่อเนื่องมาตั้งแต่ขึ้นค่าแรงเป็น 
300 บาท ท�าให้ความน่าลงทนุลด
ลงไป แต่ปัญหาหนกัหน่วงข้ึนหลงั
จากเกิดการรัฐประหารหลังขึ้นค่า 
แรง 300 บาท แม้การลงทุนจะชะลอ
ตัว แต่เรามเีงนิสะพดัในตลาดภาย 
ในประเทศสงู ขณะเดียวกนัเราพยา 
ยามพฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่ดงึ 
ดดูเงนิลงทนุจากทัว่โลก มนัมโีอกาส
ส�าเรจ็ ท�าให้มเีงนิลงทนุทางตรงหรอื 
FDI ไหลเข้ามา แต่เมือ่เกดิรฐัประ-
หาร ท�าให้หลายชาตปิฏิเสธการลง 
ทนุโดยตรงกบัไทย  จากนัน้เป็นต้น
มาเศรษฐกจิไทยกไ็ม่ดขีึน้ แม้ภาค
รฐัจะบอกว่าโตขึน้ 2-3% แต่มนัยงั

หารเป็นต้นมา และไม่มแีนวโน้มว่า
จะดีขึ้น แต่ความชัดเจนในการคืน
อ�านาจให้ประชาชนผ่านการเลือกต้ัง
เพือ่น�าประเทศกลบัคนืสูค่วามเป็น
ประชาธิปไตยที่สังคมโลกยอมรับ
กลบัไม่ท�าให้เกดิความชดัเจน
 เมือ่ไม่ชัดเจนความเช่ือมัน่ต่อนกั
ลงทนุกไ็ม่ม ีไม่มกีารลงทนุใหม่กไ็ม่ 
มกีารจ้างงาน ขณะทีท่นุเก่ากท็ยอย
ย้ายหน ีปิดกจิการ รดัเขม็ขดั อตัรา
การเลกิจ้างเพิม่อย่างต่อเนือ่ง
 การคืนอ�านาจให้ประชาชน
ผ่านการเลือกต้ังมีค�าถามว่าหาก
รัฐบาลต้องการลงจากหลังเสือ
ตามโรดแมพ็ท�าไมการประกาศ
ก�าหนดเลือกตั้งให้ชัดเจนเป็น
เรือ่งยาก
 การอ้างว่ากฎหมายลกูยงัท�าไม่
เสรจ็ทัง้ทีม่กีรอบเวลาก�าหนดไว้ตาม
รฐัธรรมนญู และบอกว่าไม่มัน่ใจว่า
ปีหน้าจะมเีลอืกตัง้หรอืไม่ ยิง่ท�าให้
ความเชือ่มัน่หดหาย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4663 (1188) วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ไตร่ตรอง อย่าจดักนับ่อยจนพร�า่เพรือ่ เพราะ
อะไรก็ตามถ้ามันมากมันก็หมดความหมาย 
เหมือนทุเรียนและผลไม้ต่างๆ ถ้าปลูกมาก 
ผลผลิตออกมามาก ราคาก็ตก  
 เช่นเดียวกับการให้รางวัลนักเขียน
จะให้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่า ก็ต้อง
เป็นรางวลัทีภู่มใิจว่าเป็นนกัเขยีนดเีด่น
ล�า้เลิศประเสรฐิสดุจรงิๆ จงึจ�าเป็นต้อง
มีการเลือกเฟ้นให้รอบคอบและไม่พร�่า 
เพรื่อ ให้รางวัลแล้วโดนใจคน อ่านแล้ว
เขาบอกว่าใช่ ไม่ใช่มาวพิากษ์วจิารณ์กนั
ต่างๆนานา บางคนยงัไม่มจีรรยาบรรณ 
ไปคดไปโกงไปรับจ้างเขียนเอาเงินอีก 
อนันีก้ส็ะท้อนเรือ่งความประพฤตซิึง่เก่ียว 
ข้องกบัผลงาน เพราะคนทีไ่ด้รางวลัแล้ว
ก็ต้องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณด้วย 
มันถึงจะส่งเสริมให้รางวัลน่าภาคภูมิ 
น่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมจริงๆ ไม่ใช่นิยม
แต่คณะกรรมการที่เลือก ต้องให้คน
ทั่วไปเห็นด้วย ถึงจะเป็นรางวัลที่มีคุณ 
ค่าและทรงพลังจริงๆ
 เจริญพร

การแจกรางวัลให้นักเขียนชักจะเหมือนเป็น 
การให้ของช�าร่วยกันแล้ว ให้เหมอืนของโหล
ท่ีไม่มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ ไม่มคีวามขลงัเหมอืน
สมยัก่อนทีก่ว่าจะได้รางวลัมกีารพจิารณากนั
อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นรางวัลศรีบูรพา 
หรอืซไีรต์ มกีารกล่ันกรองจากคณะกรรมการ
เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด 
 เดี๋ยวนี้นักเขียนบางคนมีผลงานยิ่งใหญ่ 
แต่ไม่ได้รางวลั บางคนได้รางวลักถ็กูต�าหนต่ิางๆ
นานา ยิ่งบางคนไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์การ 
เมอืงกม็ทีัง้คนชอบและไม่ชอบ อย่างนกัเขยีน
ท่านหนึง่ทีร่างวลัเมือ่ปีทีแ่ล้วไปเขยีนวพิากษ์
วิจารณ์อดีตนายกฯย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ด้วย    
ค�าหยาบและรุนแรง เลยโดนฝ่ายที่เขาชื่น   
ชมอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ตอบโต้กลับมาก 
มาย
 อย่างที่พูดไว้ว่าอดีตนายกฯย่ิงลักษณ์
ท่านเจ็บจริง แต่นักเขียนผู้นี้เจ็บฟรีเพราะไป
ด่าแรงและใช้ค�าหยาบที่ไม่เหมาะสม เลย
ท�าให้คนไม่พอใจด่ากลบัมาบ้าง อย่างนีเ้รยีก
ว่าเจ็บฟรี 
 เพราะฉะนั้นก็อยากให้การมอบราง 
วัลนักเขียนมีมาตรฐานและไม่ควรจัด
บ่อยเกนิไป จดัทกุปีไปท�าไม  หากปีไหน
ไม่มีนักเขียนที่มีคุณสมบัติดีพอก็ไม่จ�า 
เป็นต้องประกาศ ไม่จ�าเป็นต้องจดัทกุปี 
จะ 2 ปี หรือ 3 ปีครั้งก็ได้ อย่างการแข่ง 
ขันกีฬาเอเชียนเกมส์หรือซีเกมส์ ยังจัด 
2 ปีครั้ง หรือ 4 ปีครั้ง ไม่ได้จัดทุกปี  
 โดยพาะเรื่องของการให้รางวัลต้องให้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ มิฉะนั้นก็จะมีคนวิพากษ์
วิจารณ์ว่าให้ได้อย่างไร  ผลงานดีและโด่งดัง
กลับไม่ได้ แต่ผลงานห่วยแตกกลับได้อย่าง
น้ีก็มี มันก็ท�าให้ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ 
ความประเสริฐหมดไป 
 กข็อให้คณะกรรมการท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องได้

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

 
In Brief : ย่อความ

คุณค่าของรางวัล?

ทรรศนะ

รางวัลนักเขียนจะให้มีความศักดิ์ 
สิทธิ์ มีคุณค่า ก็ต้องเป็นรางวัล
ที่ภูมิใจว่าเป็นนักเขียนดีเด่นล�้า
เลิศประเสริฐสุด จึงจ�าเป็นต้องมี
การเลือกเฟ้นให้รอบคอบและไม่
พร�่าเพรื่อ ให้รางวัลแล้วโดนใจคน

โครงการอนิเทอร์เนต็เพือ่กฎหมายประ 
ชาชน (iLaw) ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2475 
จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 มีพระ
ราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ซึง่ถอืเป็น “กฎ-
หมายหลัก” บังคับใช้แล้วทั้งสิ้น 804 
ฉบับ โดยมาจากสภาทีม่าจากการเลอืก
ตัง้ 427 ฉบบั และสภาทีม่าจากการแต่ง
ตัง้โดยคณะรฐัประหาร 377 ฉบบั หรอื
ร้อยละ 53 ต่อ 47 
 นับตั้งแต่คสช.ยึดอ�านาจ ปรากฏ
ว่ามกีารออกประกาศ คสช.แล้วกว่า 500 
ฉบับ คือประกาศ คสช.อย่างน้อย 207 
ฉบับ ค�าสั่ง คสช.อย่างน้อย 125 ฉบับ 
และค�าสั่งหัวหน้า คสช.โดยอาศัยอ�า-
นาจตามมาตรา 44 อีกอย่างน้อย 159 
ฉบับ  
 นอกจากนี ้ยงัมพี.ร.บ.ทีผ่่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแต่งตั้งโดย คสช.
อีกกว่า 250 ฉบับ เท่ากับมีกฎหมายที่
ออกมาโดย คสช.มาบงัคบัใช้อย่างน้อย 
750 ฉบับ และมีร่างกฎหมายที่อยู่ระ
หว่างสนช.พิจารณาอีก 20 ฉบับ และ
ต้องออกมาตามรัฐธรรมนูญปี 2560 
อีกอย่างน้อย 74 ฉบับ 
 ในยุค คสช.จึงมีกฎหมายหลัก
และกฎหมายรองประมาณ 900-
1,000 ฉบบัเป็นอย่างน้อย ซึง่ “ทัน่
ผูน้�า” ย�า้เสมอว่าทกุคนต้องเคารพ
กฎหมาย แต่ท�าไม “ทั่นผู้น�า” จึง
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุ้ม-
ครองตัวเอง  
 โดยเฉพาะการใช้อ�านาจตามมา-
ตรา 44 หลายเรื่องถูกวิพากษ์วิจารณ์
มากมาย แต่ “ทั่นผู้น�า” ก็ประกาศว่า 
“ผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น” 
 ทัง้ทีห่ลกัการพืน้ฐานการบงัคบั
ใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม เสมอ
ภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติ! 

สิ่งที่หายไป?
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,000.00 บาท

 ขาย 21,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,618.00  บาท

 ขาย   21,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,347.47  ขาย 1,352.67
ลอนดอน ซื้อ 1,347.24 ขาย 1,352.58

ภาวะหุ้น 8 กันยายน 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) 

33.32

40.4675

45.1075

4.35

0.3177

24.9995

+2.95  1,635.61  
  76,731.60
+8.35  2,348.09  
  59,275.18
+4.48  1,046.26  
  48,708.85
-0.41  560.38  
  2,854.02

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,762.29  +11.16

2,433.41  -7.43

2,490.41  -16.60

1,911.33  +6.12

2,451.72  -9.10

2,945.27  +1.47

1,293.97  +2.20

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

9,206.55

12.00

6,437.14

8.39

2,769.42

 -

27,085.85

35.30

25,499.95

33.23

1,585.90

-

31,762.66

41.39

36,181.10

47.15

-4,418.44

- 

‘ทสิโก’้ลยุกองทนุเทคโนโลยี

 นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�า-
นวยการสายการตลาด บรษิทัหลกั
ทรพัย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั 
เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทขนาด
ใหญ่ทั่วโลกให้ความส�าคัญการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประ-
สิทธิภาพธุรกิจและสร้างนวัต-   
กรรมใหม่ๆให้เกิดการเปลี่ยน-
แปลงในทางทีด่แีก่องค์กร ซึง่มโีอ 
กาสขยายตวัได้อกีมากจากบรกิาร
และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ถูกพัฒนา
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและ
แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�า
วนัของผูบ้รโิภคอย่างไม่มขีดีจ�ากดั
 บลจ.ทสิโก้เปิด กองทนุเปิด ทสิ
โก้ โกลบอล เทคโนโลย ีอคิวติี ้(TIS 
CO Global Technology Equity 
Fund : TGTECH) จึงตอบโจทย์
การลงทุนตามกระแสของโลกใน
อนาคต โดยลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลย ีกระ 
จายการลงทนุในภมูภิาคต่างๆทัว่
โลกผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ
หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประ 
เทศอย่างน้อย 2 กองทนุ เปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) 
ตั้งแต่วันที่ 12-25 กันยายน
 นายสาห์รัช กล่าวว่า การกระ
จายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอุต-
สาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกเป็น
ทางเลือกที่ดีเพราะมีการเติบโต

ต่อเน่ือง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
เหล่าน้ีสามารถแทรกตัวในอุต-
สาหกรรมต่างๆได้ ถอืเป็นหนึง่ใน 
Megatrend ของโลก ที่ผ่านมา
บรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโน 
โลยีได้รับความสนใจจากนักลง 
ทนุทัว่โลกและมกีารเข้าลงทนุอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผลก�าไรเติบ 
โตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ขณะที่ 
Valuation ของหุน้หลายบรษิทัยงั
มคีวามน่าสนใจ เมือ่เทยีบกบัก�า-
ไรทีค่าดว่าจะเตบิโตในอนาคต ดงั
นัน้ การลงทนุในหุ้นกลุ่มอตุสาห-
กรรมเทคโนโลยีจึงเหมาะกับผู้ลง 
ทุนที่รับความเส่ียงความผันผวน
ในหุ้นได้ และต้องการผลตอบ-
แทนท่ีดีในระยะยาวจากการลง 
ทนุในหุน้ทัว่โลกทีไ่ด้รบัประโยชน์
จากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 ทัง้นี ้กองทนุเปิด ทสิโก้ โกล-
บอล เทคโนโลย ีอคิวติี ้มนีโยบาย
ลงทุนในหุ้นและตราสารของบริษทั
ที่เป็นผู้น�าในธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
พฒันาทางเทคโนโลยแีละมีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความ
โดดเด่นตรงทีผู้่จัดการกองทนุนัน้
สามารถเลือกกองทุนที่มีผลการ
ด�าเนินงานท่ีดี ปรับสัดส่วนและ
กระจายการลงทุนไปยังภูมิภาค
ต่างๆทัว่โลกให้เหมาะสมกบัสถาน 

การณ์ บางช่วงจึงอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศหรือ
ภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับภาวะการลงทุนใน
ขณะนั้น ซึ่งกองทุนที่เปิดเสนอ
ขายจะเป็นชนิดหน่วยลงทุน A 
(Class A) ทีเ่ป็นประเภทสะสมผล
ตอบแทนจากการลงทุน
 นายสาห์รัช ยังกล่าวว่า เนื่อง 
จากกองทุนเปิดทิสโก้ฯ มีความ
เสี่ยงระดับ 7 เป็นกองทุนที่ลงทุน
ในต่างประเทศจงึอาจมคีวามเสีย่ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุน
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจ
ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลง 
ทนุ โดยสอบถามรายละเอียดหรอื
ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิส
โก้หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขา 

ผ่อนเบาๆ : อลงกต บุญมาสุข ผู้
อ�านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบรหิาร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
ธนาคารกสกิรไทย และ พริณุนิทร์ 
วรรณวงศ์ EVP-Corporate Mar 
keting and Customer Relations 
บมจ.เมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ ร่วม
เปิดตวัแคมเปญ “สนิเชือ่บ้านกส-ิ
กรไทยผ่อนเบาล้านละ 999 บาท
ต่อเดือน” 

บลจ.ทสิโก้ จบักระแสโลก เตรยีมไอพีโอกองทุนเปิดทิสโก้ โกล 
บอล เทคโนโลย ีอคิวติี ้กระจายการลงทนุหุน้ในกลุม่เทคโนโลยี
ทั่วโลก โดยเน้นกองทุนที่มีผลการด�าเนินงานโดดเด่นและผล
ตอบแทนดใีนระยะยาว  

สาห์รัช ชัฎสุวรรณ
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กีฬา

เจอร์เกน คลอ็ปป์ กนุซอืใหญ่ ทมี “หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู ออกมาเตอืนเรือ่งความฟิตของ ฟิลปิ
เป้ คตูนิโญ่ หลงัจากทีก่องกลางทมีชาตบิราซลิ 
เสรจ็ภาระกจิทมีชาต ิช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมา 
 คตูนิโญ่ ไม่ได้ลงเล่นให้กบัทมีลเิวอร์พลู ช่วง 

5 เกมของฤดกูาลให้กบัทมีลเิวอร์พลู ซึง่ทางทมี
บอกว่า นักเตะมีอาการบาดเจ็บที่หลัง และมี
อาการไม่สบาย ในขณะทีต่กเป็นข่าวว่า คตูนิโญ่ 
ขอย้ายทมีเพือ่ไปอยูก่บัทมีบาร์เซโลน่า   
 อย่างไรกต็าม กองกลางตวัรกุผูน้ีก้ม็โีอกาส
ลงเป็นตวัส�ารองช่วงครึง่เวลาหลงัใน 2 เกมให้
กบัทมีชาตบิราซลิ และท�าประตใูนเกมทีพ่บกบั
เอกวาดอร์ได้ด้วย 
 คลอ็ปป์ ได้ให้ความเหน็สถานการณ์ของ คู
ตนิโญ่ กบั โรแบร์โต้ เฟอร์มโิน่ หลงัจากเดินทาง
กลับมาจากเสร็จสิ้นภาระกิจทีมชาติ โดย 
คลอ็ปป์ มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย 
 “โรแบร์โต้ ลงเล่นในเกมทีส่องยาวหน่อย แต่
ทั้งคู่อยู่ในสภาพฟิต นี่เป็นเร่ืองที่ดี แต่เรื่อง
สขุภาพของเขาทัง้สองคน เราต้องดอูกีท ีแต่มนั
มคีวามแตกต่างไปจาก ฟิล นดิหน่อย ฟิล มี
อาการบาดเจบ็ทีห่ลงัเมือ่สองสปัดาห์ท่ีแล้ว และ
ไม่ได้ลงฝึกซ้อมเลย กป็ระมาณ 3 สปัดาห์เห็นจะ
ได้” คลอ็ปป์ กล่าว
 “ถกูต้อง เขาลงเล่นให้กบัทมีชาต ิและลงฝึก
ซ้อมตามปรกต ิแต่ตอนนีเ้ราต้องมาเตรยีมพร้อม
ส�าหรบัฤดกูาลปรกต ิ เราม ี 7 เกมก่อนถึงช่วง
เบรคให้กบัทมีชาต ิเราต้องมานัง่พจิารณากนัว่า 
เราควรจะใช้บริการของเขาทนัทเีลยหรอืเปล่า ซึง่
มนัอาจจะไม่ใช่เหตผุลทีถู่กต้องนกั” คลอ็ปป์ ยงั
ได้พูดถึงบรรยากาศที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับ
กองกลางวยั 25 ปีนีด้้วยว่า “แน่นอน ทกุอย่าง
โอเค ผมไม่มีอะไรจะพูด เราพูดคุยกันใน
บรรยากาศทีด่ ีทกุอย่างไม่มปัีญหา”    

โลกกีฬา ‘คลอ็ปป’์หว่งฟติ‘คตูนิโญ’่

‘เฟเนอร์ฯ’ขอยืมตัว‘คอสต้า’ 
ทมีเฟเนอร์บาเช่ห์ ก�าลงัเจรจากบันายหน้า
ของ ดีเอโก้ คอสต้า กองหน้าของทมีเชลชี 
ถึงความเป็นไปได้ในการขอยมืตวั ในขณะนี้ 
กองหน้าวัย 28 ปี ยังคงพักอยู่ที่บราซิล 
ปฏิเสธทีจ่ะเดนิทางกลบัองักฤษ โดยตลาดซือ้
ขายของตรุกจีะปิดลงในวนัศกุร์นี ้แม้ว่าเบือ้ง
ต้นแหล่งข่าวจะบอกว่า โอกาสในความเป็น
ไปได้นัน้น้อยมาก แต่ว่าการเจรจายงัคงด�า 
เนินอยู ่ก่อนหน้านี ้อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอื
ของทมี ได้ส่งข้อความถงึคอสต้า ว่าให้หาทมี
ใหม่ เนือ่งจาก กองหน้าทมีชาตสิเปนผูน้ี ้ไม่
ได้อยู่ในแผนสร้างทีมของกุนซือชาวอิตา 
เลยีนผูน้ี้ 

‘คูมัน’รับผิดหวังในตัว‘รูนี่ย์’ 
โรนัลด ู คมูนั นายใหญ่ของ ทมี “ทอ็ฟฟ่ี
สนี�า้เงนิ” เอฟเวอร์ตนั ยอมรบัว่า เขารูส้กึผดิ
หวงัในตวั เวย์น รนูีย์่ กองหน้าของทมี เป็น
อย่างมาก เมือ่ถกูจบัในข้อหาเมาแล้วขบั 
 “เราได้มโีอกาสพดูคยุกนัเมือ่วนัองัคาร
กบั บลิ เคน ไรท์ ประธานสโมสร เกีย่วกบั
สโมสรของเขา เขาท�าในสิง่ทีไ่ม่ควรท�า ผม
รูส้กึผดิหวงัจรงิๆ” คมูนั กล่าว
 ศาลได้นดัฟังค�าตดัสนิในวนัที ่ 18 กนั-
ยายนที่จะถึงนี้ หลังเกมที่เอฟเวอร์ตัน ไป
เยอืนทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เพยีงวนัเดียว 
ในเกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งน่าจะเป็นเกมแรกที่       
รนูีย์่ จะได้กลบัไปเยอืนถิน่โอลด์ แทรฟฟอร์ด 
เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ย้ายทมีช่วงซมัเมอร์ที่
ผ่านมา 

41เมอืงเสนอจดับอลโลก2026
41 เมอืง จากอเมรกิาเหนอื รวมไปถงึนวิ-
ยอร์ก มอนทรอีอล และเมก็ซโิก ซติี ้ประกาศ
ตวัมคีวามสนใจในการเสนอตวัเป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก ปี 2026 ซึง่เป็น
ส่วนหนึง่ของการเสนอตวัของประเทศสหรบั
อเมรกิา แคนาดา และเมก็ซโิก จากการเปิด
เผยของเจ้าหน้าทีฟี่ฟ่า เมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่าน
มา โดยรายช่ือของเมืองที่มีโอกาสจัดการ
แข่งขนั จะประกาศออกมาช่วงปลายปีนี ้โดย
ก่อนหน้านี้ ประเทศโมรอกโก ก็ขอเสนอ      
ตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก      
ปี 2026 ด้วย ซึง่การตดัสนิว่าชาตใิดจะคว้า
สทิธิจ์ดัในครัง้นีไ้ป จะมขีึน้ในเดอืนมถินุายน 
ปีหน้า 

สโลเน่ สตเีฟ่นส์ มือ 83 ของโลก โชว์ด ุเอาชนะ 
วนีสั วลิเล่ียมส์ ด้วยสกอร์ 6-1, 0-6, 7-5 ผ่าน
เข้าไปชงิกบัเพือ่นร่วมชาต ิแมดสินั คยีส์ มอืวาง
อนัดบั 15 ทีเ่ล่นได้สดุยอด เอาชนะ โคโค่ แวน
เดเวเก้ ไปได้ 6-1, 6-2 โดยเกมนดัชงิชนะเลศิ 
วนัเสาร์ทีจ่ะถงึนี ้เป็นการพบกนัของนกัเทนนสิ
ชาวอเมรกินัด้วยกนัเป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ เซเร
น่า วลิเล่ียมส์ เอาชนะ วนีสั เมือ่ปี 2002      
 “การมนีกัเทนนสิหญงิ อเมรกินั 4 คนใน
รอบรองชนะเลศิ มนับ่งบอกถงึวงการเทนนสิ
ของอเมรกิาในเวลานี ้ ส�าหรบัฉนั ฉนัไม่คดิว่า
โอกาสจะมาถงึฉนั แน่นอน ฉนัมคีวามภมูใิจ
และเป็นเกยีรตอิย่างมากทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ใน

‘คย์ี’ชน‘สตีเฟ่นส์’ชิงหญงิยเูอส
ค�า่คนืนี”้ สตเีฟ่นส์ กล่าว “ฉนัไม่รูจ้ะเอาค�าไหน
มาอธบิายความรูสึ้กของฉนัในเวลานี ้ฉนัพดูไม่
ออกจรงิๆ”
 ลนิซีย์่ ดาเวนพอร์ต โค้ชของ คย์ี เป็นชาว
อเมรกินั คนล่าสดุ นอกจากสองพีน้่องตระกลู
วลิเลีย่มส์ ทีเ่คยคว้าแชมป์รายการนี ้เมือ่ปี 1998 
พอใจกบัฟอร์มการเล่นของ คย์ี เป็นอย่างมาก 
ซึง่ คย์ี เองกย็อมรบัว่า เธอพยายามท�างานอย่าง
หนกั เพือ่ให้ได้ผลงานทีด่ทีีส่ดุ 
 “ฉันมีความรูสึ้กดใีจมากทีไ่ด้มายืนในจดุนี้ 
ฉนัยอมรบัว่าฉนัท�างานอย่างหนกัทีผ่่านมา แต่
การมาถงึวนันี ้มนักเ็หลอืเชือ่ส�าหรบัฉนัเหมอืน
กนั ฉนัดใีจจรงิๆ” คย์ี กล่าว 
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ตาม ปัญหาท่ีตามมาแทบจะทุก
ปิดเทอมก็คือ มหาวิทยาลัยเหล่า
น้ันไม่ใช่สถานท่ีท่ีจะสามารถรอง 
รับนักท่องเที่ยวหลายพันคนได้
 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอด 
ภยัทางประตตูะวนัออกของมหา-
วทิยาลยัปักกิง่กล่าวว่า ทางมหา-
วิทยาลัยสามารถรับนักท่องเที่ยว
ได้จ�ากัด โดยจะอนุญาตให้เข้าได้
เฉพาะเวลา 07.30-11.30 น. และ 
14.00-17.00 น. เท่านั้น ซึ่งหาก
เดนิทางมาเป็นหมูค่ณะ จ�าเป็นต้อง
ท�าการจองเสียก่อน
 ถัดจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งไป
เพียง 900 เมตร ก็เป็นมหาวิท-  
ยาลัยซิงหัว ซึ่งต้องใช้คนมากกว่า 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัของมหาวทิยาลยัและต�า-
รวจที่จ้างมาพิเศษ เพราะมหาวิท 

มหาวทิยาลยัซงิหัวและมหาวทิยา 
ลัยปักกิ่ง กลายมาเป็น 2 มหาวิท 
ยาลัยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
ท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงหยุดฤดู
ร้อนปีนี้ สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะ   
ว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ใน
เขตอุทยานหลวงในสมัยราชวงศ์
ชงิ (ค.ศ.1644-1911) เท่านัน้ หาก
แต่ทัง้สองคอืมหาวทิยาลยัชัน้แนว
หน้าของประเทศจีน
 ซู ชานอี้ คุณแม่จากมณฑลหู
หนนั พยายามสร้างบรรยากาศจงูใจ 
ให้ลกูชายของเธอในวัย 14 ปี ด้วย
การให้มาสัมผัสกับการใช้ชีวิตใน
รัว้มหาวทิยาลยัชัน้น�าท้ังสองแห่ง
 เธอกล่าวว่า เธอพาลูกชายมา
ที่นี่ก็เพื่อให้มาเห็นว่า มหาวิทยา 
ลัยชั้นแนวหน้าของประเทศนั้น
เป็นอย่างไร และพยายามให้ลูก 
ชายได้เปรยีบเทียบด้วยตวัของเขา
เองว่า มันต่างจากมหาวิทยาลัย
แถวบ้านของพวกเธออย่างไร ซึ่ง
เธอก็หวังว่าเขาจะสามารถเรียนรู้
อะไรบางอย่างและเกดิแรงบนัดาล
ใจที่จะมาเรียนที่นี่ในอนาคต
 บรษัิททวัร์ทัว่ประเทศเริม่มแีพก็
เกจท่องเทีย่วรัว้มหาวิทยาลยั โดย
นยิมกนัมากในช่วงวนัหยดุฤดรู้อน
หรือช่วงปิดเทอม แต่อย่างไรก็ 
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ต่างประเทศ

ยาลยัซงิหวัมขีนาดใหญ่กว่าและมี
จุดท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมมากกว่า
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอด 
ภัยประตูตะวันตกของมหาวิทยา
ลัยซิงหัวกล่าวว่า ในช่วงวันหยุด
ภาคฤดูร้อน นักท่องเที่ยวจะเริ่ม
เข้าแถวกนัยาวทีป่ระตตูะวนัตกซึง่
เป็นประตูเดียวท่ีพวกเขาสามารถ
เดนิผ่านเข้าไปได้ บางครัง้แถวนกั
ท่องเที่ยวจะเริ่มมากันตั้งแต่ตี 2 
แต่ทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มรับนัก
ท่องเทีย่วตัง้แต่เวลา 08.30 น.และ 
13.30 น. เท่านั้น
 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหา 
วทิยาลยัทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็น
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด
ในโลก ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเซี่ย
เหมิน โดยมีทิวทัศน์โดยรอบเป็น
เทอืกเขาสเีขยีวกบัน�า้ทะเลสคีราม

ท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยจีน 
ตัดกับสถาปัตยกรรมแปลกตา   
ของมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกมหา 
วิทยาลัยท่ีต้องก�าหนดจ�านวนนัก
ท่องเที่ยว โดยไม่เกิน 1,000 คน
ต่อวัน
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน   
กล่าวว่า ทางมหาวทิยาลยัต้องหา
วิธีรกัษาความปลอดภยัแบบต่างๆ
ตลอดเวลา เพราะมีนักท่องเที่ยว
พยายามที่จะเข้าไปในมหาวิทยา 
ลัยโดยปีนข้ามก�าแพงบ้าง ปีน
ข้ามต้นไม้บ้าง บางคนถึงกับแอบ
เข้ามากันตามท่ออุโมงค์ก็มี
 ฉู่ จ้าวฮุย นักวิจัยจากสถาบัน
ศกึษาศาสตร์แห่งชาตกิล่าวว่า ทวัร์
รั้วมหาวิทยาลัยนั้นที่จริงแล้วไม่ 
ใช่การเดินเที่ยวไปรอบๆมหาวิท 
ยาลัย ท่ีหัวใจของทัวร์แบบนี้คือ
การเยี่ยมชมและศึกษาประวัติ-
ศาสตร์และสถานทีส่�าคญัทางประ 
วัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เก่า
แก่และส�าคัญของประเทศ
 อย่างไรกต็าม กล่าวว่า การเดนิ
ทางไปเที่ยวตามมหาวิทยาลัยชั้น
น�าต่างๆ ไม่ได้เป็นสิง่ทีบ่อกว่าคุณ
จะสามารถเข้าเรียนได้ แทนที่จะ
วิง่ไล่ตามคนอืน่ในการแข่งขนัสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�าทั้ง 5 แห่ง 
ท�าไมถึงไม่เลือกเรียนในมหาวิท 
ยาลัยที่เหมาะสมกับตัวเองเล่า? 
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หนึ่งวันพันลี้  

ไท่ จื่อตันจึงไปถามอาจารย์จวีหวู่ 
เพื่อช่วยหาหนทางปกป้องแคว้น   
เยีย่นของตน แต่อาจารย์จวหีวูก่ลบั
แนะน�าเพือ่นอกีคนให้ช่วยคอื เถยีน 
กวง
 เมื่อไท่จื่อตันเชิญเถียนกวงมา
แล้ว ก็ได้ขอร้องเขาให้ช่วยเหลือ      
เถียนกวงไม่ได้กล่าวอะไร กลบัเดนิ
จูงมือไท่จื่อตันมาด้านนอก แล้วชี้   
ไปท่ีม้าตัวหนึ่งท่ีผูกติดกับต้นไม้ไว้ 
แล้วกล่าวว่า
 “ม้าตวันัน้ แต่ก่อนหนึง่วนัสา-
มารถวิง่ได้เรว็ถงึหนึง่พนัลี ้แต่พอมนั
แก่ลง ม้าธรรมดาก็สามารถวิ่งน�า
หน้ามนัได้ ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุ

ใด” ไท่จือ่ตนั กล่าวว่า “เพราะ
ว่าก�าลงัของมนัไม่พอ”
 เถยีนกวงจงึกล่าวว่า “ถูกต้อง 
เช่นเดียวกับข้าที่ตอนนี้แก่ชรา 
แรงก�าลงัไม่ไหวแล้ว แต่แน่นอน
ว่า ไม่ใช่ข้าจะไม่สนใจชาติบ้าน
เมือง ข้าก็ยังอยากจะช่วยท่าน 
ด้วยการให้เพ่ือนของข้า นามว่า 
จงิเคอ มาช่วยท่านแทน”
 สดุท้ายจงิเคอได้มาช่วยวาง 
แผนต่างๆ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจ
ต้านทานแคว้นฉนิได้
 สภุาษติ หนึง่วนัพนัล้ี แต่เดนิ
หมายถงึ ม้าท่ีว่ิงเร็ว ต่อมาหมาย
ถงึ การพฒันาทีร่วดเรว็มาก 

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “อ๋ี 
รือ่ เชยีน หลี”่ หรอื “หนึง่วนั
พันล้ี”
 ในสมัยจ้านกว๋อ ไท่จื่อตัน
แห่งแคว้นเยีย่น ถกูจบัไปเป็นตวั
ประกันที่แคว้นจ้าว ซึ่งขณะอยู่    
ที่แคว้นจ้าวนั้น ได้รู้จักกับอิ๋ง-  
เจิง้แห่งแคว้นฉนิ ท้ังคูส่นทิสนม

กนัมาก
 ต่อมา อิง๋เจิง้เดนิทางกลบัแคว้น
ฉนิเพือ่ไปครองเมอืง เมือ่ไท่จือ่ตนั
กลบัไปอยู่แคว้นฉนิเพือ่เป็นตวัประ 
กัน อ๋ิงเจ้ิงกลับเย็นชาใส่ ไม่สนใจ
มติรภาพเก่าทีเ่คยมต่ีอกนัมา ไท่จือ่
ตนัจงึหนกีลบัไปยงัแค้วนเยยีน 
 ตลอดเวลาทีอ่ยู่ทีแ่คว้นเยยีนนัน้ 
ไท่จือ่ตนัพยายามทกุวถิทีางท่ีจะแก้
แค้นอิง๋เจิง้ แต่เพราะแคว้นเยีย่นเป็น
แคว้นเลก็ๆ ท�าให้ไท่จือ่ตนัไม่มโีอ-
กาสแก้แค้นได้
 ไม่นาน แคว้นฉนิเร่ิมแผนการ
รุกรานและยึดครองแคว้นต่างๆ     
จนกระทั่งใกล้เข้ามาถึงแคว้นเยี่ยน 
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อาเรนด์ ฟาน ดัม เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com น�ากรณีน�้าท่วม
ใหญ่รฐัเทก็ซสัท่ีเชือ่ว่าเกดิจากภาวะโลกร้อนท�าให้อากาศเลวร้าย 
มาเหน็บผู้น�าสหรัฐที่เคยพูดว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องลวง 

ต่างประเทศ

 ตวัเลขผูเ้สยีชวีติดงักล่าว นบั
เฉพาะทีเ่กดิขึน้จากวนัที ่25 ส.ค. 
เป็นต้นมา ขณะสถติติัง้แต่เกดิ
ความขดัแย้งมจี�านวนมาก นอก 
จากนัน้ ยงัมผีูห้นภียัไปบงักลา 
เทศแล้วประมาณ 164,000 คน  
 หลายประเทศ รวมท้ังอินโดน-ี
เซยี สหรฐั และองักฤษ เรยีกร้องนา
งอองซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่งรฐั ซึง่
เป็นผูน้�าตวัจรงิของรฐับาลพม่า เร่ง
คลีค่ลายปัญหา โดยอนิโดนเีซยีมอง
ว่าสถานการณ์มคีวามรุนแรงในระ 
ดบัการ “ฆ่าล้างเผ่าพนัธุ”์ ชาวโร-
ฮนีจา
  องค์การสหประชาชาตเิอง พยา 
ยามเข้ามาช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา
เช่นกนั แต่ข้อเสนอยงัล่องลอยอยู่
ในอากาศ ท่ามกลางกระแสกดดนั
จากนานาชาต ิทีถ่าโถมเข้าใส่นางซจูี 
ต่อเนือ่ง
 นางซูจีเปิดใจครั้งล่าสุดว่า 
เข้าใจถงึ “รสชาต”ิ การถูกละ 
เมดิสทิธมินษุยชน และการไม่
ได้รบัความคุม้ครองตามระบอบ
ประชาธปิไตย ดงันัน้ พม่าจงึระ 
มดัระวงัเรือ่งนีอ้ย่างเข้มงวด
 นางซูจีระบุว่า ความขดัแย้งใน
ปัจจุบันซับซ้อนเกินกว่าผู้อยู่ห่าง
ไกลเหตุการณ์จะเข้าใจความจริง  
ได้
 จากมมุมองของนางซจู ีท�า 
ให้มแีนวโน้มทีค่วามขดัแย้งจะ
ยดืเยือ้ต่อไป โดยไม่สามารถฟัน
ธงเรือ่งระยะเวลาได้

 
 

In Brief : ย่อความ

ความขัดแย้งระหว่าง
ทหารพม่ากับชาวโร-
ฮีนจา ท�าให้มีผู้เสียชีวิต
จ�านวนมาก และชาวโร
ฮีนจาต้องหนีภัยไปบัง-
กลาเทศ 164,000 คน
ขณะแนวโน้มของสถาน
การณ์ยังไม่ดีขึ้น 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลพม่า
กบัชาวมสุลมิ โรฮนีจา ในรฐัยะไข่ 
ทีก่ลายเป็นสงครามขนาดย่อม มผีู้
เสียชีวิตและหนีภัยความรุนแรง
จ�านวนมาก

มานาน 
 สาเหตุส�าคัญเนื่องจากชาว
พม่าเหน็ว่า โรฮนีจาเป็นคนต่าง
ถิน่ท่ีเข้าไปยดึพ้ืนท่ีของประเทศ
ตน อีกทั้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
แตกต่างด้านศาสนา เพราะโร-
ฮนีจานบัถอือสิลามไม่ใช่พทุธ
 จากปัญหาทีเ่ป็นจดุเลก็ๆดงักล่าว 
พัฒนาขยายขนาดเพ่ิมขึน้ตามล�า-
ดบั เป็นผลมาจากการกระทบกระ 
ทัง่ ยัว่ย ุ และป่ันข่าวป้ายสอีกีฝ่าย 
จนกระทั่งกลายเป็นสงครามกลาง 
เมอืงขนาดย่อม และทางการพม่า
ระบวุ่า สถานการณ์รนุแรงถงึขัน้เกดิ
กลุม่ก่อการร้ายขึน้มา        
 กลุ่มจับอาวุธต่อสู้กับทหาร
พม่าดงักล่าว รวมตวัในชือ่ “กอง 
ทพัปลดปล่อยโรฮนีจาแห่งอา-
ระกนั” (Arakan Rohingya Sal-
vation Army : ARSA) 
 เป็นกลุม่ทีท่างการพม่าระบุว่า 
เป็นฝ่ายจดุชนวนท�าให้ความรนุแรง
ปะทขุึน้ล่าสดุ โดย ARSA ลอบโจม 
ตด่ีานและสถานตี�ารวจกว่า 20 จดุ 
เมือ่วนัที ่25 ส.ค. จากนัน้มกีารปะ 
ทะกนัต่อเนือ่ง มผีูเ้สยีชวีติแล้วประ 
มาณ 370 ราย ส่วนใหญ่เป็นสมา-
ชกิของ ARSA

 เป็นมหากาพย์แห่งความเกลยีด
ชัง ที่เพิ่มความซับซ้อนควบคู่กับ
ความรนุแรง และบานปลายจากปัญ 
หาภายในประเทศของพม่า กลาย
เป็นความขัดแย้งที่นานาชาติต้อง
เข้าช่วยหาแนวทางคลีค่ลาย 
 ชาวโรฮนีจาทีเ่ข้าไปตัง้รกรากใน
ยะไข่ รัฐในภาคตะวันตกของพม่า
ติดอ่าวเบงกอล และภาคเหนอืตดิ
บงักลาเทศ มีปัญหากับ “เจ้าถ่ิน” 

‘ซูจี’กับวิกฤตโรฮีนจา

 ข้อมูลภาพ : reuters.com
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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 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น

พนักง�นของบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	 ชื่อ	 น�งส�ว	 ปภ�	 พงษ์สวัสดิ์	 ได้พ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนักง�น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 สิงห�คม	 2560	 ในข้อห�ทุจริตเป็นคว�มผิดฐ�นยักยอก 

ทรัพย์น�ยจ้�ง	

 

	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน

VRPAD-OM-080317-01

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

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

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

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

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

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

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

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

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

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
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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

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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ธนาคารกรงุไทย ร่วมในพธิเีปิดให้
บริการช�าระค่าอาหารและเครื่อง
ดืม่ด้วย KRUNGTHAI QR Code 
ทีศ่นูย์อาหารและสันทนาการ กระ 
ทรวงการคลงั J 12.30 น. ชวนิ-
ดา หาญรตันกลู กรรมการผูจ้ดั 
การ บลจ.กรงุไทย จดังานสมัมนา
พเิศษ KTAM Exclusive Talk หวั 
ข้อนโยบายการคลงั พลกิฟ้ืนเศรษฐ 
กจิไทย ครึง่ปีหลงั ที ่Siam Kem-
pinski Hotel Bangkok J 17.00 
น. เทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลมอบ
รางวลัเลิศรฐั ประจ�าปี พ.ศ.2560 
พร้อมมอบนโยบายและทิศทาง
การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ    
สูร่ะบบราชการ 4.0 ทีโ่รงแรม เดอะ 
เบอร์เคลย์ี J 10.00 น. นรศิ เชย-
กลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.สงิห์ เอสเตท แถลงทศิทางธรุ 
กจิ และนโยบายการลงทนุ Q3-4 
ปี 2560 ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ J 
11.00 น. ดร.สมชยั สจัจพงษ์ 
ปลดักระทรวงการคลงั และ ผยง 
ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

J 08.00 น. ดวงพร รอดพยาธิ์ 
อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ เปิด
งานสัมมนาการค้าต่างประเทศ 
ซีรี่ส์ 3 ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญา
มงักรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One 
Belt, One Road ทีโ่รงแรมเซน็- 
ทาราแกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา J 
08.30 น. วษิณ ุ เครอืงาม รอง

จดัการใหญ่ ปตท. จดังาน “ปตท. 
ฉลองชยั ทพันกักฬีาไทย ซเีกมส์ 
2017” ทีช่ัน้ 5 บซีซี ีฮอลล์ เซน็ทรลั
พลาซ่า ลาดพร้าว J แฟชัน่นสิต้า
สาวกโค้ช เตรยีมอปัเดตเทรนด์แฟ 
ชัน่เริด่ๆ เมือ่ โศภนา เลวจินัทร์ 
บอสหญงิ แห่งบ้าน แปซฟิิกา เตรยีม
เหนิฟ้าไปนัง่ชดิขอบรนัเวย์นวิยอร์ก 
แฟช่ัน วีค ชมคอลเลกชั่นใหม่ 
Coach Spring 2018 ในวนัทีอ่งั 
คารที ่12 กนัยายนนี ้ณ มหานคร
นวิยอร์ก งานนีก้ลับมามขีองล่อตา
ล่อใจให้ชอ็ปอย่างจใุจแน่นอน

บริษทั อมอร์แปซฟิิค (ประเทศไทย) 
จ�ากดั น�าโดย มร.วงุ ซอย กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูด้แูลผลติภณัฑ์ “ลาเนจ” 
จัดงาน “THE NEW ERA OF 
CUSHION” เปิดตัวภาพยนตร์   
สัน้เร่ืองแรกของลาเนจประเทศไทย 
ชุด ‘imperfect..รักสมบูรณ์แบบ’ 
ก�ากับการแสดงและแต่งพร้อมขับ
ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์โดย 
แดน-วรเวช ดานวุงศ์ พร้อมเปิดตวั 
Laneige cushion รุ่น Crystal 
Edition คุชชั่นประดับคริสตัลเลอ
ค่าจาก “สวารอฟสกี”้
 อภิชญา นิมิตรวานิช ผู้จัด 
การผลติภณัฑ์ลาเนจ กล่าวว่า คอน
เซป็ต์ของภาพยนตร์เรือ่งนีคื้อ ลา 
เนจพร้อมเปิดโลกใบใหม่ให้กับผู้
หญงิ เราต้องการเตมิความสวยของ
ผู้หญิงให้เปล่งประกายจาก “ภาย 
ในสูภ่ายนอก” ดงึความมัน่ใจในตวั

‘ลาเนจ’เปิดตัวหนังสั้น

ท�าให้พลอยคดิสัน้ด้วยการกระโดด
ตกึ แต่ได้ “เจน” สาวสวยมัน่ใจที่
ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วย
และพดูให้สตไิด้ทนัเวลา โดย “เจน” 
ได้ช่วยแปลงโฉมให้พลอยเป็นคน
สวยเปล่งประกาย ราวกับอัญมณี
ล�้าค่า จนพลอยกลายเป็นผู้หญิง
มั่นใจที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และ
เจนกไ็ด้พาพลอยไปเปิดโลกใบใหม่ 
ด้วยการพาออกไปพสูิจน์ให้เหน็ว่า
ตวัเองดพีอโดยทีไ่ม่ต้องง้อผู้ชายคน
เก่าทีไ่ม่เหน็คณุค่าของผูห้ญงิ 

เองแบบไม่ซ�า้ใคร เหมอืนลาเนจที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Laneige bb 
cushion ให้เพอร์เฟ็กต์ทีส่ดุแบบไม่
เหมอืนใครเป็นผูน้�านวตักรรมผลิต
ภัณฑ์คุชชัน่ จนเกดิการปฏวัิตกิฎ
การเมกอัพของผูห้ญิงทัว่โลก ปัจ-  
จบุนั “คชุชัน่” คอืมาตรฐานใหม่
ของความงาม และด้วยนวตักรรม
และเทคโนโลยทีีล่าเนจพฒันาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ท�าให้ลาเนจก้าวเป็น      
ผูน้�าของการสร้างมาตรฐานใหม่ของ 
“นวตักรรมคชุชัน่” ผ่านทางผลิต
ภณัฑ์คชุชัน่ทีห่ลากหลาย ตอบโจทย์
ทกุไลฟ์สไตล์ของผูห้ญงิยคุใหม่อย่าง
แท้จรงิ!
 ด้าน แดน-วรเวช ดานวุงศ์ 
ผู้ก�ากับ ได้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของ
ภาพยนตร์สัน้ชดุ “imperfect..รกั
สมบรูณ์แบบ” ว่าเป็นการสะท้อน
ความเป็นผูห้ญิงในสไตล์ของลาเนจ 

บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่าง 
“พลอย และ แมน” โดย “พลอย” 
ตัวแทนของหญิงสาวที่ขาดความ
มัน่ใจในตวัเอง ไม่เหน็ความสม-
บูรณ์แบบทีต่วัเองม ี ส่วน “แมน” 
ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเพอร์เฟกต์ มี
เหตุผลให้บอกเลิกแฟนได้ตลอด
เวลา เพราะคิดว่าพลอยไม่เพอร์ 
เฟกต์พอส�าหรับเขา จนมาถึงจุด
เปลี่ยนตอนที่แมนจะไปท�างานที่
เกาหลี และให้เวลาแฟนสาวเก็บ
ของออกจากห้องภายใน 3 วัน 
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ดร.สทุธเิวช ต.แสงจนัทร์ อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยา 
ศาสตร์และเทคโนโลย ี เปิดงาน “Thailand LAB INTERNATIONAL 
2017 : Accuracy & Precision” โดยมี ธรียุทธ์ ลลีาขจรกจิ, ดร.อดุม 
ชนะสทิธิ,์ จริตุถ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา และ ดร.นเรศ ด�ารงชยั ร่วมงาน 

วรรณภรณ์ เกตทุตั รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระ 
ทรวงพาณชิย์ ร่วมปล่อยตวันกัวิง่หญงิ งาน Bangkok Women’s Run    
in partnership with VOGUE ซึง่มกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
ได้น�าตราสญัลกัษณ์ T Mark ร่วมออกบูธ๊กจิกรรม 

ปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซพี ีออลล์ 
และ สาลนีิ วงัตาล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ลงนามความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทีส่สว.
 

วลิาวรรณ ฤกษ์เกรยีงไกร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ซโีอแอล จ�ากดั 
(มหาชน) ต้อนรบั บรริกัษ์ ชสูทิธิ ์พาณชิย์จงัหวดักระบี ่ท�าพธิเีปิดร้าน
ออฟฟิศเมทสาขาเทสโก้โลตสั จงัหวดักระบี ่โดยม ีสริธิร จลุช ูประธาน
คณะกรรมการบรหิารหอการค้าจงัหวดักระบี ่ร่วมงาน 

วรงค์รอง ตัง้ค�า ผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บรษิทั เอเซียตคิ 
อุตสาหกรรมเกษตร จ�ากดั จดักจิกรรมในโครงการ “รกัษ์มะพร้าว 360°” 
พร้อมเชิญชวนชุมชนในต�าบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมใจ
ประดษิฐ์ “ดอกดารารตัน์” ด้วยวสัดธุรรมชาตจิากใบมะพร้าว 

วสกุานต์ วศิาลสวสัดิ ์กรรมการและผูจ้ดัการ บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่อยู่
อาศยั (บตท.) รฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงการคลงั ในฐานะประธานสมาคม
ตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัแห่งเอเชยี ร่วมงานสมัมนาตลาดรองสนิเชือ่ที่
อยูอ่าศยัแห่งเอเชยี ครัง้ที ่4 ทีโ่รงแรมโซฟิเทล บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี 

สวุทิย์ เกยีรตสิมัพนัธ์ ประธานบรหิาร บรษิทั เฮลกิซ์ จ�ากดั รบัมอบประ 
กาศนียบตัรรบัรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ด้านการบรหิารจดัการ
ก่อสร้าง(Quality Management System) จาก สรินิทร์ สนิทิธานนท์ 
Certification Manager บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั 

มร.ตนั ฮาคเลห์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เอไอเอ ประเทศไทย น�าทมี
คณะผูบ้รหิาร พนกังาน ตวัแทน และลกูค้า ร่วมกจิกรรม AIA Sharing 
A Life Day ครัง้ที ่4 “ท�าดเีพือ่พ่อ” ณ สวนลมุพนิ ี โดยมเีหล่าจติอาสา
จากทัว่ประเทศเข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้กว่า 40,000 คน 



   โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดตัว
แฟชัน่โชว์คอลเลกชัน่พเิศษ “La Dolce Vita (Life is Beautiful)” 
ทีส่ร้างสรรค์จากความสขุทีเ่กดิจากการได้ท�างานในสิง่ทีต่นเองรกัของ
ของศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัของซไีอดไีอ ชนาพฒัน์ ทีม่ารวมตวักนั
ในงานนี้กว่า 70 แบรนด์ เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนตัวตนของแต่ละ
แบรนด์ได้อย่างลงตวัจ�านวนกว่า 20 ลคุ น�าแสดงแบบโดย นางเอกมาก 
ความสามารถ มาร์กี-้ราศร ีบาเลน็ซเิอก้า และนางแบบนายแบบมากมาย
  ส�าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาด้านการออกแบบสามารถสมัครเรียนที่
สถาบนัออกแบบนานาชาตชินาพฒัน์ได้แล้ววันน้ี ทัง้น้ี สถาบนัฯ จะมี 
จดังาน Open House เพือ่แนะน�าหลักสตูร ชมผลงานนกัศกึษา และ
พดูคุยกบัศิษย์เก่าท่ีสร้างแบรนด์และเข้าสู่วงการออกแบบ ซึง่ผูส้นใจ
สามารถสอบถามรายละเอยีดและส�ารองทีน่ัง่ได้ที ่โทร 0-2741-3717-8 
หรอืศกึษาข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่www.chanapatana.com และ www.
facebook.com/Chanapatana/

ตลาดนัดของคนรักงานดีไซน์ งาน “CIDI Art & Design Market”
ผลงานดีไซเนอร์แบรนด์ไทย จาก ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์

 สถาบนัออกแบบนานาชาตชินาพฒัน์ (CIDI Chanapatana) 
จัดงาน “CIDI Art & Design Market” เวทีแสดงและจ�าหน่าย 
ผลงานของให้เหล่าดีไซเนอร์ศิษย์เก่าจาก ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ รวม
กว่า 70 แบรนด์ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า แอคเซสซอรี่ และของตกแต่งบ้าน
ที่ต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองรัก มาพัฒนาธุรกิจสร้างแบรนด์สินค้าเป็น
ของตนเอง และสามารถพัฒนาขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สร้าง
ชือ่เสยีงในระดบันานาชาตมิาแล้วมากมาย งานจดัขึน้ภายใต้แนวคดิ 
“La Dolce Vita (Life is Beautiful)” ซ่ึงคนรกังานดีไซน์จะได้ชอ็ป
สนุกอิ่มตากับผลงานแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ ร่วมสร้างสรรค์งาน
ดีไซน์ในสไตล์ของตัวเองไปกับเวิร์คช็อปต่าง ๆ และยังได้ชิมอาหาร 
ขนม เครื่องดื่ม จาก Food Truck ดีไซน์เก๋ พร้อมเพลิดเพลินไปกับ 
มนิคิอนเสร์ิตจากศลิปินคุณภาพมากมายหมนุเวยีนมาสร้างบรรยากาศ
ตลอดการจัดงาน


