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อ่านได้ทันใจ 
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บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“โหราศาสตร์” กับ “ผู้มีอ�านาจ” เหมือนคู่แฝด 
ค�ำท�ำนำยของ “โหร” อำจมีจุดประสงค์แอบแฝง 
“โหร” หรอื “หมอด”ู เป็น “ผูห้ยัง่รู้อนาคต” จรงิหรอื? 
หรือเป็นแค่ “แอบรู้” ในฐำนะผู้ร่วมสร้ำงสถำนกำรณ์ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “รัฐบาลแห่งชาติ” 
“วิเชียร ตันศิริคงคล” เชื่อกำรเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยน 
“โรดแม็พ” ไม่มีควำมหมำย ลำกยำว “กฎหมายลูก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ปัญหำ “สิทธิเสรีภาพ” 
สะท้อน “ความกลัว” ภำยใต้ “ระบอบเผด็จการ” 

หมอด ู4.0
หยั่งรู้ หรือแอบรู้?

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4668 (1193) วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

กกต.ชดุใหม?่

โลกวันนี้มีประเด็น 2

อ�านาจ ซึ่งเป็นการเลือกต้ังครั้ง     
ส�าคัญได้ เสียงวิจารณ์มีแน่นอน 
และจะถูกอธิบายว่าอย่ารีบต�าหนิ
ให้รอดกูารท�าหน้าทีก่่อน แน่นอน
ว่ากกต.ชดุใหม่จะเป็นใครมาจาก
ไหนไม่ส�าคญั ส�าคญัทีก่ารท�าหน้า 
ที่ต้องเป็นกลาง เป็นธรรม เสมอ
ภาคกับทุกฝ่าย เพราะหน้าที่ของ 
กกต.คือคัดกรองคนดีให้เข้ามาสู่
อ�านาจ ไม่ใช่คดักรองฝ่ายตรงข้าม
ทางการเมืองไม่ให้เข้าสู่สภา

กกต.ชุดปัจจุบันที่จัดเลือกตั้งไม่
ส�าเร็จจนน�ามาสู่การรัฐประหาร   
ก�าลังจะพ้นจากหน้าที่หลังกฎ 
หมาย กกต.ฉบับใหม่มีผลบังคับ
ใช้เมือ่พจิารณาจากองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหา และ 
สนช.ที่มีอ�านาจเห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบรายชื่อบุคคลท่ีผ่านการ
สรรหาน่าจะพอคาดเดารูปร่าง
หน้าตาของกกต.ชุดใหม่ ที่จะ     
มาคุมเลือกต้ังหลัง คสช.ลงจาก



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กกต.ชุดใหม่เพิ่มจาก 5  เป็น 7 คน
โดยมาจากการสรรหา 5 คน

อีก 2 คนมาจากมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ใหญ่ศาลฎกีา เมือ่นบันิว้ตามกรอบ
เวลาทีก่�าหนดแล้วจะได้เหน็หน้าคา
ค่าตาว่าที ่ กกต.ชดุใหม่ภายในวัน
ที ่12 ธนัวาคมทีจ่ะถงึนี้
 ในส่วนของคณะกรรมการสรร 
หาจะมาโดยต�าแหน่งประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้
แทนราษฎร ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผู้
แทนราษฎร ประธานศาลปกครอง
สงูสดุ และบคุคลทีอ่งค์กรอสิระแต่ง
ตัง้ทีไ่ม่เคยด�าแหน่งในศาลรฐัธรรม 
นูญหรือองค์กรอิสระมาก่อน แต่
เนือ่งจากปัจจบุนัไม่มปีระธานสภา
ผู้แทนราษฎรและผู้น�าพรรคฝ่าย
ค้าน ประธานสภานติบิญัญตัแิห่ง
ชาต ิ(สนช.) จงึจะมาท�าหน้าทีแ่ทน
 ส่วนคุณสมบตัขิองผูเ้ข้ารบัการ

กกต.ชดุใหม่?
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แล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื เคยเป็น
ผูด้�ารงต�าแหน่งตามทีก่ล่าวมาข้าง
ต้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื 
เป็นผู้ท�างานหรือเคยท�างานในภาค
ประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 20 ปี หลกัเกณฑ์ เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก�าหนด
 อย่างไรก็ตาม มคีวามน่าเป็น
ห่วงเลก็น้อยว่าการสรรหากกต.ชดุ
ใหม่อาจไม่ราบรืน่เพราะ สนช.ซึง่
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู ้ที่
ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรม-
การสรรหามีอ�านาจเห็นชอบหรือ
ไม่เห็นชอบกับบุคคลท่ีกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อมาก็ได้ หากไม่  
เหน็ชอบก็ต้องเริม่ต้นกระบวนการ
สรรหาใหม่ ทีส่�าคัญกฎหมายไม่ได้
จ�ากัดจ�านวนรอบการสรรหาใหม่
สามารถท�าได้เรือ่ยๆ จนกว่าจะได้
คนที ่สนช.ให้ความเหน็ชอบ
 เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติท่ี
ก�าหนด และพจิารณาจากองค์ประ 
กอบของคณะกรรมการสรรหา และ
อ�านาจของผูใ้ห้ความเหน็ชอบ กค็ง
พอเดารปูร่างหน้าตาของ กกต.ชดุ
ใหม่ได้ว่าจะออกมาอย่างไร
 เสยีงวจิารณ์มแีน่นอน และ
จะถกูอธบิายว่าอย่ารบีต�าหนใิห้
รอดกูารท�าหน้าทีก่่อน
 แน่นอนว่า กกต.ชดุใหม่จะ
เป็นใครมาจากไหนไม่ส�าคญั ส�า 
คัญที่การท�าหน้าที่ต ้องเป็น  
กลางเป็นธรรมเสมอภาคกบัทกุ
ฝ่าย เพราะหน้าทีข่องกกต.คอื
คดักรองคนดใีห้เข้ามาสูอ่�านาจ
ไม่ใช่คดักรองฝ่ายตรงข้ามทาง 
การเมอืงไม่ให้เข้าสูส่ภา

ข่าวเพ่ือทราบคดีพันธมิตรประชา 
ชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมใน
สนามบินดอนเมืองและสุวรรณ-
ภูมิเมื่อปี 2551 ที่อัยการย่ืนฟ้อง
แกนน�าและพวกเป็นจ�าเลยรวม 98 
คนศาลเลือ่นสบืพยานจากวนัที ่14 
กนัยายน 2560 ไปเป็นวนัที ่9 ม-ี
นาคม 2561 เนื่องจากมีจ�าเลย 1 
รายป่วยเดนิทางมาศาลไม่ได้ และ
ศาลเหน็ว่าเป็นคดทีีม่อีตัราโทษสงู
เพื่อความเป็นธรรมต้องสืบพยาน
ต่อหน้าจ�าเลย
 ทัง้นี ้ ช่วงทีผ่่านมามจี�าเลย
เสียชีวติไปแล้ว 1 รายท�าให้ขณะ 
นีเ้หลอืจ�าเลย 97 คน
 ส่วนการเดนิหน้าตามโรดแมพ็
สู่เลือกต้ัง ขณะน้ีนายกรัฐมนตรี
ทูลเกล้าฯร่างพระราชบัญญัติประ 
กอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ไปแล้ว 
3 ฉบบั คอื ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ ร่าง พ.ร.ป. 
ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยวธิพีจิารณาคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
โดยมีมีเพียง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ ทีมี่ผลบงัคับ
ใช้แล้วและต้องสรรหา คณะกรรม 
การการเลอืกตัง้ชดุใหม่ภายใน 90 
วนั อกี 2 ฉบบัรอการโปรดเกล้าฯ
 เท่ากบัว่า กกต.ชดุปัจจบุนัเริม่
นบัถอยหลงัพ้นจากหน้าที ่การเลอืก
ตัง้ครัง้หน้าจะเป็นหน้าทีข่องกกต.
ชุดใหม่ที่เข้ามารับไม้ต่อท�าหน้าที่
จดัและควบคมุการเลอืกตัง้ ต้องจบั 
ตาดวู่าจะมชีือ่ใครบ้างทีผ่่านการสรร 
หาเข้ามาเป็น กกต.ชดุใหม่
 ส�าหรับ กกต.ชุดใหม่จะเพิ่ม
จ�านวนจากเดมิ 5 คน เป็น 7 คน 
โดยจะมาจากสองส่วนคือ คณะ
กรรมการสรรหาท�าหน้าที่สรรหา 
5 คน อกี 2 คนมาจากมติทีป่ระชมุ

สรรหาเป็นกกต.นั้น ถูกก�าหนด
คุณสมบัตไิว้ว่าต้องรบัราชการหรอื
เคยรบัราชการในต�าแหน่งไม่น้อย
กว่าอธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการ 
หรือต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
รฐัวสิาหกจิ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื 
ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�า-
แหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยา 
ลยัในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมผีลงานทางวชิาการเป็นทีป่ระ 
จักษ์ หรอื เป็นหรอืเคยเป็นผูป้ระ 
กอบวิชาชพีทีม่กีฎหมายรบัรองการ
ประกอบวชิาชพี ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
หรอื เป็นผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ
และประสบการณ์ทางด้านการบริ 
หารในระดบัไม่ต�า่กว่าผูบ้รหิารระ 
ดับสูงของบริษัทมหาชนจ�ากัดมา

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4668 (1193) วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ว่าศกัดิส์ทิธิ ์ วเิศษวโิสต่างๆ ท�าให้คนไทยหลง
ไปกบัการคล�าหาฤทธิ ์คล�าโน่นคล�านี ่จนศาส-
นาป่นป้ี 
 ถ้าชาวพทุธเป็นอย่างโยมตระกลูเก่าแก่
ประกาศเลกิท�าบญุวดัทีท่�าวติถาร แล้วไป
ท�าบญุวดัอืน่ หรอืประท้วงให้เหน็ กอ็าจท�า 
ให้วดัหยดุพฤติกรรมวติถาร ถ้าปล่อยไป
ตามเรือ่งตามราว ไม่สนใจว่าวดัจะท�าถกู ท�า 
ผดิ ท�าด ีท�าชัว่ “ชัว่ช่างช ีดช่ีางสงฆ์” อะไร
ท�านองนี ้สิง่ลามกอนาจารในวดัต่างๆกจ็ะ
เกดิขึน้มากมาย 
 กห็วงัว่าผูท้ีเ่กีย่วข้องจะตกัเตอืน ห้ามปราม 
หรอื มโีทษทณัฑ์อะไร ไม่ใช่ปล่อยให้ลกุลามไป
ยงัวัดอืน่ๆ ซ่ึงอาจจะป้ันรปูการร่วมเพศท่าต่างๆ
เอาไว้รอบวัดเหมือนถ�้าแห่งหนึ่ง ก็จะเละเทะ
ฟอนเฟะไปกนัใหญ่
 ดังน้ัน เร่ืองวติการเพ้ียนๆอย่างนีค้วร
จดัการให้หยดุกนัได้แล้วล่ะ อย่าท�าอะไรที่
มันถล�าลกึจนคนส่วนใหญ่รับไม่ได้ ต้องยบั 
ยัง้ห้ามปราม ถามว่าท�าอย่างนี ้พระพทุธเจ้า
จะเหน็อย่างไร พระพทุธเจ้าจะชืน่ชมให้ศลี
ให้พร หรอืจะต�าหนติเิตยีน เรือ่งแบบนีค้ดิ
ให้รอบคอบก่อนท�า หากท�าอะไรทีถ่กูต้อง
ดงีามกท็�ากนัไปเถอะ
  เจรญิพร

มข่ีาววดับางขุนเทยีนนอกว่า คนตระกูลใหญ่เก่า
แก่ทีเ่คยท�านบุ�ารงุวดัแห่งนีม้าเป็นเวลานาน ได้
ประกาศว่าจะเลิกท�าบุญวัดน้ี เพราะทนพฤต-ิ
กรรมการท�ารปูป้ันปลดัขกิรอบวดัไม่ได้ จงึประ 
ท้วงไม่ท�าบญุอกี 
 เรือ่งการกระท�าทีเ่พีย้นๆในพระพทุธศาสนา
มมีากมายและมมีานานแล้ว สร้างอะไรต่างๆทีไ่ม่
เป็นสญัลกัษณ์ทีอ่งิกบัพทุธศาสนาเลยกม็าก อย่าง
ศิวลงึค์หรอืปลดัขกิกเ็ป็นการเชือ่งมงายในวตัถุ
เครือ่งลางของขลงั เป็นลทัธนิอกศาสนาพทุธ  
 หลายวดัตอนนีจ้งึเหมอืนอยูใ่น “กามยคุ” 
ท�าให้คนนกึถงึแต่เรือ่งต�า่ๆ อวยัวะทางเพศ ไม่
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In Brief : ย่อความ

กามยุค

ทรรศนะ

ไม่สนใจว่าวัดจะท�าถูก ท�าผิด ท�า
ดี ท�าชั่ว “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” สิ่ง
ลามกอนาจารในวัดต่างๆก็จะเกิด
ขึ้นมากมาย 

ค�าตอบจาก “2 เนติบริกร” ที่รับใช้
คณะรัฐประหารว่า ไม่มั่นใจจะมีการ
เลือกตั้งปี 2561 หรือไม่ ทั้งที่รัฐ-
ธรรมนูญก�าหนดระยะเวลาการร่าง 
“กฎหมายลูก” และระยะเวลาการ
เลือกตั้ง  
 ยิ่ง “แป๊ะเนติบริกร” บอกว่าไม่
อยากผูกมัดตัวเอง ทั้งที่เป็นขั้นตอน
ตามรัฐธรรมนูญที่ใครที่เกี่ยวข้องก็
ต้องท�าหน้าที ่ไม่ใช่พูดแบบปัดสวะให้
พ้นๆตัว 
 พดูง่ายๆว่าไม่มคี�าตอบจะคนือ�า-
นาจให้ประชาชนเมื่อไร เรื่อง “โรด-
แมพ็” จงึไม่มคีวามหมาย เพราะ “ผู้
มีอ�านาจ” ท�าอะไรก็ “ไม่มีความ
ผดิ” นริโทษกรรมตัวเองทัง้อดีต ปัจ-
จบุนั และอนาคต แล้วยงัสร้างเงือ่นไข
ให้รัฐบาลและทุกองค์กรของรัฐต้อง
ท�าตาม “ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” ทีคิ่ด
เองเออเองจากคนไม่กี่คน
 ทั้งที่วันนี้ “รัฐบาลทหาร” มีอ�า 
นาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดยงัแก้ปัญหาบ้าน
เมืองอะไรที่เป็นรูปธรรมและคนส่วน
ใหญ่ยอมรับบ้าง ยกเว้นการใช้อ�านาจ
จากปลายกระบอกปืนทีท่�าให้บ้านเมือง 
“เงยีบสงบ” โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐ 
กิจ  
 “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์
ทหาร” เพ้อเจ้อเพ้อฝันหรือไม่    
ต้องย้อนหลังตั้งแต่การรัฐประ 
หาร 2549 จนถึงการรัฐประหาร 
2557 แล้วถามตวัเองว่า บ้านเมือง
เดินหน้าหรือถอยหลัง ถ้าโกหก  
ได้กระทัง่ตวัเองกถ็อืว่า...สุดยอด
จริงๆ!

สุดยอด!
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,750.00 บาท

 ขาย 20,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,375.00  บาท

 ขาย   20,850.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,330.68  ขาย 1,331.07
ลอนดอน ซื้อ 1,330.69 ขาย 1,331.02

ภาวะหุ้น 15 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

40.0475

46.02625

4.3438

0.31246

24.847

+1.43  1,660.53  
  70,139.20
+4.61  2,387.72  
  52,373.01
+1.98  1,064.27  
  42,144.53
-3.23  566.05  
  6,459.93

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,793.53  +3.32

2,459.56  -3.71

2,547.04  -7.02

1,942.36  +1.43

2,483.42  -4.32

2,960.11  -10.66

1,312.30  +5.06

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,662.73

8.07

8,405.07

11.98

-2,742.34

-

29,839.22

42.54

25,615.98

36.52

4,223.24

-

27,976.63

39.89 

30,216.79

43.08

-2,240.16

- 

SSPเคาะราคาIPO7.70บาท

 บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ 
ปอเรชั่น (SSP) แต่งตั้ง บริษัท
หลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ�ากดั (มหา 
ชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
และรบัประกนัการจ�าหน่ายหุน้สา 
มัญให้ประชาชน (IPO) โดย นาย
ภานพ องัศสุงิห์ ผู้บรหิารสายงาน
วาณิชธนกิจธนาคารกสิกรไทยฯ 
กล่าวว่า หลงัจากส�ารวจความต้อง 
การซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 
ปรากฏว่านักลงทุนสถาบันแสดง
ความสนใจซื้อท่ีราคาสูงสุดหุ้น   
ละ 7.70 บาท และมคีวามต้องการ
ซือ้เกนิกว่าจ�านวนหุน้ทีจ่ดัสรร จงึ
ก�าหนดราคาเสนอขายที่หุ ้นละ 
7.70 บาท และเปิดให้จองซื้อวัน  
ท่ี 18-20 กันยายน โดยคาดว่า  
จะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ช่วงปลาย
กันยายน
 ปัจจบุนั SSP มทีนุจดทะเบยีน 
922 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�า-
นวน 922 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(พาร์) หุน้ละ 1 บาท เป็นทนุทีเ่รยีก
ช�าระแล้วทั้งสิ้น 691,625,000 
บาท และจะเสนอขายหุน้ IPO จ�า 
นวน 276,375,000 หุ้น ประกอบ
ด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขาย
โดย SSP จ�านวน 230,375,000 
หุน้ และหุน้สามญัเดมิทีเ่สนอขาย

โดยกลุ่มผู ้ถือหุ้นเดิมของ SSP 
(Unity I.Capital Limited) จ�านวน 
46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 
ของหุน้สามญัทีอ่อกและช�าระแล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ 
 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจโฮล 
ดิง้ คอมปาน ีทีเ่ข้าลงทนุในบรษิทั
ทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่าง
ประเทศแบ่งเป็น 2 กลุม่คอื 1.ธรุ-
กจิลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงั 
งานแสงอาทิตย์ และ 2.ธุรกิจลง 
ทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอื่นๆ     
 นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร SSP 
กล่าวว่า บริษัทและบริษัทย่อยมี
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอา 
ทิตย์ในไทย ด�าเนินการเชิงพา- 
ณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการ ได้ 
แก่ โครงการเสริมสร้าง โซลาร์ใน
ลพบุรี ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ี
เสนอขายตามสญัญา 40 MW ภาย
ใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Non-
Firm มอีายสุญัญา 5 ปีและต่ออายุ
ได้ครัง้ละ 5 ปี ได้รบัส่วนเพิม่ราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาทต่อ
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 
10 ปีนับจากวันที่เริ่ม COD และ

มีโครงการระหว่างการพัฒนา ยัง
ไม่เริ่มก่อสร้างอีก 1 โครงการคือ 
โครงการโซลาร์ อผศ.ในราชบุรี 
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีเ่สนอขาย
ตามสัญญา 5 MW และอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมงคงที่ตลอดระยะเวลารับซื้อ
ตามอายุสัญญา 25 ปี คาดว่าจะ
เริม่ COD ไตรมาสสุดท้ายปี 2561
 นอกจากนี้ ยังลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ญี่ปุ่นอีก 5 โครงการ ผ่าน SEG 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งขึ้นใน
ฮ่องกง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
เสนอขายตามสัญญารวมทั้งสิ้น 
93 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เริ่ม
ก่อสร้างมีจ�านวน 2 โครงการ ปร-ิ
มาณพลงังานไฟฟ้าทีเ่สนอขายตาม
สัญญารวม 36 เมกะวัตต์ และยัง
มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒ-
นาขั้นต้นอีก 1 โครงการ 

ให้ข้อมูล : ปิยะ เตชากูล กรรม 
การผู้จัดการ บมจ. เอทพี ี30 สรปุ
ผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกราย
ได้รวม 163.23 ล้านบาท และ     
ก�าไรสุทธิ 7.34 ล้านบาท พร้อม
แผนการด�าเนนิงานครึง่ปีหลงัโชว์ 
Backlog 1,575 ล้านบาท เตรียม
ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ ลด
ต้นทนุการด�าเนนิงาน ตัง้เป้าอตัรา
ก�าไรขั้นต้นครึ่งปีหลัง 25% 

บมจ.เสรมิสร้าง พาวเวอร์ฯ เคาะราคาจองหุน้ IPO 7.70 บาทต่อ
หุน้ เปิดจอง 18-20 กนัยายน และเข้าซือ้ขายตลาดเอม็เอไอปลาย
เดือนกันยายน ชูจุดเด่นบริหารโดยคนรุ่นใหม่และขยายการ
ลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทงัไทยและญีปุ่น่

ภานพ อังศุสิงห์ 
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กีฬา

สลาเวน บลีชิ นายใหญ่ทมี “ขนุค้อน” เวสต์
แฮม ยูไนเต็ด เปิดเผยว่าเขาได้เรียกลูกทีม
ประชมุเมือ่วันพฤหัสบดทีีผ่่านมา เพือ่ทีจ่ะเช็ก
สถานการณ์ล่าสุดของทีม 
 บลีชิ ต้องพบกบัความกดดนัหลงัจากทีท่มี
พ่าย 3 เกมแรกของฤดูกาล แต่ชัยชนะที่มี
เหนือทีมฮัดเดอร์ฟิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 
ก็พอที่จะท�าให้คลายความกดดันได้บ้างเม่ือ
ทีมสามารถเก็บแต้มได้ในที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม ร้านรับแทงพนันอย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย ก็ยังตั้งราคาให้เขาเป็นเต็ง 
1 ที่มีโอกาสหล่นจากเก้าอี้ ราคา 11/10 ต่อ
จาก แฟรงค์ เดอ บวัร์ ของครสิตลั พาเลซ ตาม
มาด้วย ราฟาเอล เบนิเตซ อยู่ที่ 9/2 
 เวสตแ์ฮม ยงัอยู่ในอนัดบัที่ 18 ของตาราง
วันเสาร์น้ี พวกเขาจะออกไปเยือนทีมเวสต์-  
บรอมวิช ซึ่งทีมได้ปล่อยนักเตะได้พักผ่อนใน
วันพุธ แต่ บีลิช ก็ออกมาเตือนนักเตะของเขา
ว่า สถานการณ์ของทีมยังไม่เป็นที่พอใจ 
 “เราได้พัก 1 วัน แต่เรามีโอกาสพูดคุยกัน
ก่อนที่จะลงซ้อม หากว่าเราคิดว่าเราชนะฮัด-
เดอร์ฟิลด์ งานเราเสร็จแล้ว มันไม่ใช่นะ” บี
ลิช กล่าว “ความแตกต่างระหว่างนักเตะที่ยิ่ง
ใหญ่ กบันกัเตะทีด่ ีคอืพวกเขาจะท�ามันทกุวัน 
ทุกสัปดาห์”    
 “จากผลการแข่งขันเกมล่าสุด เราทั้งสอง
ทีมยังอยู่ในสถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ยังบินไม่สูง
เกินกว่าจะปลอดภัย นี่คืองานที่หนักของผู้
จัดการทีมทุกคน ในส่วนของนักเตะทุกคน 
พวกเขามคีวามเป็นผูใ้หญ่ ต้องรูด้ว่ีาควรท�าตวั
อย่างไรในสนามซ้อม และสนามการแข่งขัน 

พวกเขาต้องให้ความเคารพในงานทีท่�า เพราะ
เราไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้ เมื่ออยู่นอก
สนามซ้อม”
 เกมท่ีจะออกไปเยือนเวสต์บรอมวิช วัน
เสาร์นี้ บีลิช หมดโอกาสที่จะใช้บริการของ 
มาร์ก โนเบิล ที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่า ขณะ
ที่ เอดิมิลสัน เฟอร์นานเดซ กับ มานูเอล    
แลนซินี่ ก็ไม่สามารถลงเล่นได้เช่นกัน เมื่อมี
อาการบาดเจ็บทีข้่อเท้า และหัวเข่า ตามล�าดบั

โลกกีฬา ‘บลีชิ’เชก็สถานการณท์มี

‘ฮามิลตัน’สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ 
ลอูสิ ฮามลิตนั จากทมีเมอร์ซเิดส พร้อมแล้ว
ทีจ่ะพบกบัความยากล�าบาก ในการแข่งขัน
สงิคโปร์ กรงัด์ปรซ์ี ช่วงสดุสปัดาห์นี้  
  ฮามลิตนั จะลงสนามสงิคโปร์ กรงัด์ปรซ์ี 
ช่วงสดุสปัดาห์นี ้ในฐานะผู้น�าตารางเป็นครัง้
แรกของฤดูกาล 2017 หลังจากที่เขาคว้า
แชมป์ทีอ่ติาล ีเมือ่วนัที ่3 กนัยายนทีผ่่านมา 
ซึง่เจ้าตวัยอมรบัว่าเขาต้องพบกบัสถานการณ์
ทีย่ากล�าบากในสนามแห่งนี้ 
 “บางทีเราอาจจะมีผลงานทีด่ทีีส่ดุในสปั 
ดาห์นี ้ แต่เรายงัมรีถทีย่ิง่ใหญ่ และเราสา-   
มารถทีจ่ะท�าให้ดทีีส่ดุ” ฮามลิตนั กล่าว “เรา
ยังเป็นทมีหนึง่ทีส่ามารถต่อกรกบัทมีอืน่ๆได้ 
ผมยอมรบัว่าสนามแห่งนี ้ มคีวามส�าคญักบั
พวกเราสนามหนึง่” 

‘เรดบลูล์’แยกทาง‘เรโนลต์’
ทมีเรดบลูล์ ตกลงแยกทางกบัทีมเรโนลต์ใน
เรือ่งเครือ่งยนต์ หลงัจากจบการแข่งขันรถสูตร 
1 ฤดกูาล 2018 โดยทางด้านเรโนลต์ เปิดเผย
ว่า ทมีเรดบูลล์ ไม่ต้องการทีจ่ะสนบัสนนุพวก
เขาหลงัจากสิน้สดุการแข่งขันในปีหน้า แม้ว่า
จะยงัไม่มกีารแถลงอย่างเป็นทางการ แต่ว่า
แหล่งข่าวใกล้ชดิบอกว่าการแยกทางมคีวาม
เป็นไปได้อย่างแน่นอน โดยทางทีมเรดบูลล์ 
จะใช้เครือ่งยนต์ของฮอนด้า ในปี 2019 นอก 
จากนี ้ทีมแมค็ลาเรน ก็จะย้ายจากเครือ่งฮอน 
ด้า ไปใช้ของเรโนลต์ ในอกี 3 ฤดกูาลหน้า 
ทุกความเคลื่อนไหวของข่าวนี้จะมีความชัด 
เจนมากขึน้ในการแข่งขนัสงิคโปร์ กรงัด์ปรซ์ี 

รอด‘ูฟานไดจ์ค’อยูห่รอืไป? 
ความชัดเจนการย้ายทีมของเวอร์จิล ฟาน 
ไดจ์ค กองหลงัของทีมเซาแธมป์ตนั จะมคีวาม
ชัดเจนช่วงสุดสัปดาห์นี้ ขณะที่ร้านรับแทง
พนันตัง้ราคา 1/3 ว่า เขาจะอยูใ่นเซนต์ แมรี่ 
ไปจนจบฤดกูาล หลงัจากทีก่องหลงัทมีชาติ
ฮอลแลนด์ ขอขึน้ทะเบยีนย้ายทมีช่วงซมัเมอร์
ทีผ่่านมา แต่ไม่สามารถย้ายได้ นอกจากนี้ 
ร้านรบัแทงพนนั ตัง้ราคาไว้ถงึ 1/10 ทีเ่ขาจะ
มโีอกาสไปร่วมทมีลเิวอร์พูล ช่วงหน้าหนาว
นี ้ ฟาน ไดจ์ค ยงัไม่ได้ลงเล่นให้กบัทมีเลย 
ช่วง 5 นดักบัฤดกูาลนี ้เนือ่งจากอนาคตของ
เขายงัไม่ชดัเจน และนบัตัง้แต่มอีาการเจ็บเท้า
ในเกมกบัเลสเตอร์ เมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่าน
มา เขากย็งัไม่ได้ลงเล่นเลย

บริษัทรับแทงพนัน ตั้งราคา ทีม “ปราสาท
เรือนแก้ว” คริสตัล พาเลซ จะสามารถเก็บชัย 
ชนะนดัแรกของฤดกูาล ภายใต้การคมุทมีของ 
รอย ฮอดจ์สัน ไว้ที่ราคา 19/10 ในเกมที่พบ
กับทีม “นักบุญ” เซาแธมป์ตัน โดย ฮอดจ์-  
สัน เข้ามารับงานต่อจาก แฟรงค์ เดอ บัวร์   
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากพาทีมพ่าย 4 
นัดติดต่อกันและไม่สามารถท�าประตูคู ่แข่ง    
ได้เลย 
 ฮอดจ์สัน กล่าวถึงลูกทีมใหม่ของเขา “แน่ 
นอน คุณต้องการเห็นทีมที่มีลักษณะตัวอย่าง

‘ฮอดจ์สนั’ลุน้ทมีเริม่ต้นสวย
ชัดเจน คุณต้องการเห็นทีมที่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้อง คุณก�าลังมองหาแฟนบอลที่พร้อมจะ
เคียงข้างกับทีมไปเสมอ ผมคิดว่าเราท�างาน  
มาอย่างหนัก ก่อนที่ผมจะมีความมั่นใจว่านัก
เตะทุกคนต่างเข้าใจในบทบาทของตน ผมได้
เหน็สญัญาณบางอย่างในช่วงเวลาทีก่ระชัน้ชดิ 
เรายังต้องท�างานกันอีกมาก ก่อนที่ผลจะออก
มาอย่างที่เราต้องการ ผมต้องยอมรับว่า เรา
แพ้มา 4 เกมติดต่อกัน ผมได้มีโอกาสชมเกม
ล่าสุดด้วย ผมต้องการให้เราได้ผลการแข่งขัน
ที่เราต้องการบ้าง” ฮอดจ์สัน กล่าว 
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 ซึง่หวัข้อ “การไม่รงัแกผูอ้ืน่” ถอื
เป็นหนึ่งในหัวข้อส�าคัญของห้อง-
เรยีนนี้
 ระหว่างการเรยีนการสอน คณุ 
ครจู้าว ลีห่ง ได้เล่าถงึเรือ่งราวสมมตุิ
ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็น
เดก็เกบ็ตวัหลงัจากถกูรงัแกมาเป็น
ระยะเวลานาน คณุครไูด้ขอให้เดก็ๆ
คนอ่ืนช่วยหาวธีิทีจ่ะช่วยเหลอืเดก็ผู้
หญิงคนนี้ บางคนแนะน�าว่าให้หา
เพื่อนให้กับเธอ บางคนแนะน�าว่า
เธอควรจะไปขอความช่วยเหลอืจาก
พ่อแม่และคณุคร ู แต่บางคนถงึกบั
แนะน�าว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
 คณุครโูจวสอนเดก็ๆว่า การแกล้ง
กนันัน้มกัเกดิขึน้จากความต้ังใจและ
มกัเกดิซ�า้ๆ ผูท้ีช่อบแกล้งคนอืน่คอื
พวกทีแ่ขง็แรงกว่า ดงันัน้ เดก็ๆจะ
ต้องรูจ้กัป้องกนัตนเอง ขณะเดยีวกัน 
เดก็ๆจะต้องไม่ไปแกล้งคนอืน่ สิง่นี้

ณ โรงเรยีนแห่งหนึง่ทางใต้ของเขต
ปกครองตนเองพิเศษกว่างซี-จ้วง 
เด็กน้อยหลายคนใช้มือเช็ดน�้าตา
หลังจากเล่าเรื่องที่พวกตนถูกกลั่น
แกล้งและท�าร้ายท่ีโรงเรยีนให้ฟัง
 เดก็ชายช้ันประถมศกึษาปีที ่ 4 
คนหนึง่เล่าให้ฟังว่า เพือ่นของเขาหกั
ดินสอของเขาโดยไม่มีเหตุผล และ
เม่ือเขาเข้าไปบอกให้คนนัน้ชดใช้ค่า
ดินสอ กลับถูกเด็กคนนั้นต่อยจน
เลอืดก�าเดาไหล
 ขณะก�าลงัเล่าเรือ่ง เดก็ชายต้อง
ถอดแว่นออกมาเพื่อเช็ดน�้าตา แต่
กลบัร้องไห้ไม่หยุดจนคณุครตู้องเดนิ
เข้าไปปลอบและกอดเดก็ชายคนนัน้
 ทางโรงเรยีนสาธติชนเผ่าซานเจยีง 
ในเขตปกครองตนเองซานเจยีง-ตง 
ได้จดัห้องเรยีนขึน้มาห้องหนึง่ใช้ชือ่
ว่า การเรยีนรูด้้านสงัคมและอารมณ์ 
(SEL) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง
กระทรวงศกึษาธกิารของจีนกบัองค์ 
การยูนเิซฟ (UNICEF)
 การเรียนรู้ด้านสังคมและอา-
รมณ์นี้ มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยนัก-
เรยีนพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่างๆ เช่น 
การรู้จักตนเอง ความม่ันใจในตน 
เอง การท�าความเข้าใจและการจัดการ 
กับอารมณ์ความรูสึ้ก รวมไปถงึการ
รกัษาความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
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ต่างประเทศ

ส�าคญัมาก
 กัว เสีย่วผิง นกัการศึกษาจาก
องค์การยนูเิซฟกล่าวว่า ตัง้แต่ทีท่าง
โรงเรยีนรเิริม่โครงการดงักล่าวเมือ่ปี 
ค.ศ.2013 ก็มโีรงเรียนอืน่ๆให้ความ
สนใจ ขณะนี้มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการนีก้ว่า 500 แห่งแล้ว
 โรงเรยีนส่วนใหญ่ทีเ่ข้าร่วมโครง 
การ มกัเป็นโรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
ทุรกันดารและห่างไกลทางภาคตะ 
วนัตกของประเทศจนี
 หวู ่ซนิหยนุ หวัหน้าแผนกประ 
ถมของโรงเรียนซานเจียงกล่าวว่า 
เด็กๆจะเข้าร่วมโครงการนี้ทุกๆ 2 
สปัดาห์ โดยใช้หนงัสอืเรยีนทีจ่ดัท�า
ขึน้มาโดยโครงการเอง 
 แต่ละห้องเรยีนจะมเีดก็ประมาณ 
60 คน ซึง่มากกว่าทีท่างการก�าหนด
ไว้ที ่ 45 คน ท�าให้เกดิการทะเลาะ
หรอืท�าร้ายร่างกายกนับ่อย แต่หลงั

รบัมอืโดนแกลง้ในโรงเรยีน
จากโครงการนี้เข้ามา ท�าให้เด็กๆ
เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจผู้อืน่ จงึท�าให้จ�า-
นวนการท�าร้ายกนัลดน้อยลง
 ในห้องเรยีน SEL เว่ย เจยีฉี เดก็
หญงิวยั 12 ปี วาดภาพเพือ่ร่วมห้อง
ของเธอช่วยกางร่มให้กบัเธอ เธอตัง้
ชือ่ภาพนีว่้า “ขอบคณุทีด่แูลฉัน” เธอ
เล่าว่า วนันัน้เธอก�าลงัเสยี ใจเพราะ
แม่ดุเธอ แต่เพื่อนของเธอกลับมา
ดแูลและคอยอยูเ่ป็นเพือ่นเธอ
 โครงการ SEL นี ้ นอกจากจะ   
มีการอบรมให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว บคุคลส�าคญัอกีกลุม่คอืกลุม่พ่อ
แม่   ผูป้กครอง กไ็ด้รบัการเชญิชวน
ให้เข้าร่วมกบัโครงการน้ี โดยจะใช้ 
วิธกีารสือ่สารผ่านทางแอปพลเิคชนั 
We Chat ซึง่สามารถท�าให้พ่อแม่ที่
ต้องเดนิทางไปท�างานต่างเมืองและ
ทิง้เดก็ๆไว้ สามารถเชือ่มต่อกบัทาง
โครงการและลูกๆของตนได้ตลอด
เวลา
 หวง กุย้เจนิ เจ้าหน้าทีจ่ากกระ 
ทรวงศกึษาธกิารกล่าวว่า โครงการ
นีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรยีน
การสอน แต่ยงัเข้าไปช่วยเหลอืเดก็
กลุ่มด้อยโอกาส เช่นเด็กกลุม่ทีพ่่อ
แม่ท้ิงไปท�างานในเมอืง จะได้รูส้กึว่า
โรงเรยีนและครอบครวัยงัรกัและใส่ 
ใจพวกเขาอยู ่ ซึง่กห็วงัว่า โครงการ
นีจ้ะกระจายยงัโรงเรยีนอ่ืนๆอกี เพ่ือ
ประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ
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ร้อยแม่น�้ากลับทะเล  
บ้าน ท�าให้พวกเขาค่อยๆออกมา
จากถ�า้และอาศยัอยูภ่ายนอก
 นอกจากนี ้ นกัปราชญ์ยงัสอน
ให้รู้จักท�าเคร่ืองนุ่งห่มและอาวุธ
อปุกรณ์ต่างๆ สอนการท�าไร่ไถนา 
การล่าสตัว์ ท�าให้การด�าเนนิชวีติเป็น
ไปอย่างง่ายขึน้ ต่อมา นกัปราชญ์ยงั
สอนให้ท�าเครือ่งดนตร ีสอนให้รูจ้กั
กฎเกณฑ์ต่างๆ จรรยามารยาท ท�า 
ให้สงัคมสงบสขุ
 จะเหน็ได้ว่า ชวีติมกีารพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง ไม่มกีารเดนิกลบัไป
อย่างเก่า ดงันัน้ หากในสมยัก่อน 

ไม่รูจ้กัการน�าเอาสิง่ต่างๆมาใช้
อย่างเหมาะสม กจ็ะไม่มสีิง่เหล่า
นีใ้นปัจจบุนั และถ้าปัจจบุนัรูจ้กั
ใช้สิง่ต่างๆอย่างเหมาะสม กจ็ะ
ท�าให้พฒันา
 เหมือนกับแม่น�้าหลายร้อย
สาย ทีม่าจากต่างแหล่งก�าเนดิ 
แต่สุดท้ายทุกสายก็จะต้องไหล
ลงสูท่ะเลและมหาสมทุร ดงัมนุษย์
ทีท่�าแต่ละอย่างไม่เหมอืนกนั แต่
สดุท้ายกเ็พือ่สิง่ทีด่ขีึน้นัน่เอง
 ดงันัน้ ร้อยแม่น�า้กลบัทะเล 
หมายถงึ การร่วมแรงกนัท�าบาง
สิง่บางอย่างเพือ่ให้กลายเป็นสิง่
ทีด่ขีึน้      

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “ไป่ 
ชวน กยุ ไห่” หรอื “ร้อยแม่น�า้
กลบัทะเล”
 ในสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก 
หลิวอัน นัดดาของจักรพรรดิ  
ฮัน่เกาจู ่หลวิปัง ผูเ้ป็นทัง้นกัคดิ 
นกัเขยีน และได้รบัการสถาปนา
ให้เป็น หวยหนานหวาง
 หลวิอนั เป็นผูท้ีช่ืน่ชอบดน 
ตรี หนังสือ มีสติปัญญาเฉียบ

แหลม เชีย่วชาญศาสตร์สาขาต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางทหาร ต�าราแพทย์ 
คณติศาสตร์ ประวตัศิาสตร์และการ
ท�านาย โดยเฉพาะการแต่งต�าราชือ่
ว่า “หงเลีย่” หรอืทีเ่รยีกว่า “หวย
หนานจือ่” ซึง่ในต�าราเล่มนี ้ มบีท
หนึง่ชือ่ว่า “จีลุ้น่สวิน่” 
 บท “จี้ลุ่นสวิ่น” นี้ เป็นการ
บนัทกึววิฒันาการของมนษุย์ โดย
ได้กล่าวว่า บรรพบุรุษของชาวจีน
นัน้ อาศยัอยูใ่นถ�า้รมิน�า้ เครือ่งนุง่
ห่มเรยีบง่าย ชวีติยากล�าบาก ต่อมา 
มีนักปราชญ์มาสอนให้รู้จักสร้าง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4668 (1193) วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

โวล์ฟกงั อมัเมอร์ เสนอผลงานนีใ้น nytsyn.com สะท้อนอทิธพิล
ของภาวะโลกร้อน ท�าให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง (บาง
แห่งแล้งจัด ขณะอีกบางแห่งฝนตกหนักเกิดน�้าท่วม)

ต่างประเทศ

รัง้แชมป์อาเซยีน ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจท่ีค่อนข้างดี เสถียร 
ภาพทางการเมอืงอยูใ่นเกณฑ์
ม่ันคง และพลเมืองสามารถ
เดินทางไป 173 ประเทศ โดย
ไม่ต้องขอวีซ่า
 อนัดบั 2 ในกลุม่อาเซยีน เป็น
ของมาเลเซีย ตามด้วย (3) บรูไน 
(4) ไทย (5) อินโดนีเซีย (6) ฟิลิป 
ปินส์ (7) เวียดนาม (8) ลาว (9) 
กัมพูชา และ (10) พม่า 
 กลุ่มอาเซียนที่ติด 50 อันดับ
แรกของโลก มเีพยีง 3 ประเทศ คือ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน
 ขณะประเทศตดิ 10 อันดบั
แรกของโลก อยู่ในยุโรปทั้ง 
หมด ประกอบด้วย (1) เยอร 
มน ี(2) ฝรัง่เศสและเดนมาร์ก 
(3) ไอซ์แลนด์ (4) สวเีดน (5) 
นอร์เวย์ (6) ฟินแลนด์ (7) 
ออสเตรยีและอติาล ี(8) เนเธอร์ 
แลนด์ (9) สวติเซอร์แลนด์ และ 
(10) สเปน
 ส�าหรบัประเทศไทย อนัดบัโลก
ในภาพรวมอยู่อันดับที่ 97 ร่วม
กบัหมูเ่กาะมลัดฟีส์และอาร์เมเนยี 
มีคะแนนด้านคุณภาพดีขึ้นจากปี
ก่อน 1.9% โดยอยูใ่นกลุม่ประเทศ
คุณภาพและความน่าสนใจปาน
กลาง
 ส่วนระดบัคณุภาพทีเ่อือ้ต่อ
ชาวต่างชาติ ไทยอยู่อันดับที่ 
105 ของโลก มคีะแนนดขีึน้จาก
ปีก่อน 2.5%

 
 

In Brief : ย่อความ

บริษัท Henley&Partners 
เปิดเผยอันดับประเทศ
น่าสนใจท�าธรุกจิและอยู่
อาศัยประจ�าปีล่าสุดปรา
กฏว่าสิงคโปร์รั้งแชมป์
อาเซียน ขณะไทยติดอัน
ดบั 4 อาเซยีน และอนัดบั
97 ของโลก

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

หนึง่ปีทางกลุม่บรษิทั Henley& 
Partners จะบอกกล่าวหนึ่งหน 
เกีย่วกบัระดบัความน่าสนใจลงทนุ
ท�าธรุกิจและอยูอ่าศยัของประเทศ

 เอชพี (HP) น�าเสนอราย 
งานปีล่าสดุในหวัข้อ “Quality 
of Nationality Index 2016” 
โดยประมวลข้อมูลและจัดอัน 
ดับทั้งหมด 192 ประเทศ เผย
แพร่เมื่อวันพุธ (13 ก.ย.) ท่ี
ผ่านมา 
 ข้อมูลของแต่ละประเทศ ทีเ่อช 
พนี�ามาพจิารณาให้คะแนนส�าหรบั
จดัอนัดบั เป็นประเดน็เกีย่วกบัโอ 
กาสและข้อจ�ากัดด้านการท�างาน 
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งการใช้
ชวีติ ทัง้ของประชากรท้องถิน่ และ
ต่างชาติที่อยู่ในประเทศนั้นๆ 
 ปัจจยัเกีย่วโยงส�าคญัส่วนหนึง่ 
ทีเ่อชพนี�ามาพจิารณา ได้แก่ เสถยีร 
ภาพทางการเมอืง ระดบัความสงบ
สขุของสงัคม การพฒันามนษุย์ของ
ภาครฐั ความแขง็แกร่งทางเศรษฐ 
กิจ มาตรฐานด้านการครองชีพ 
และความสะดวกคล่องตัวในการ
เดนิทาง ซ่ึงมีเรือ่งวีซ่าของประเทศ
นั้น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 ส�าหรบัอนัดบัของกลุม่ประ 
เทศอาเซียน 10 ชาติ สิงคโปร์
ผงาดอันดับ 1 โดยองค์ประ-
กอบส�าคัญที่ช่วยให้สิงคโปร์

ทัว่โลก โดยไทยอยูใ่นเกณฑ์ด ีเมือ่
เทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียน 10 
ประเทศ 
 กลุม่ Henley&Partners (HP) 
เป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการวาง 
แผนหาสถานที่อยู ่อาศัยและท�า
ธรุกจิระดบันานาชาต ิมสี�านกังาน
อยูท่ัว่โลกกว่า 25 ประเทศ รวมทัง้
ประเทศไทย 

อันดับประเทศน่าอยู่น่าลงทุน

ข้อมูลภาพ  freshkillspark.org



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4668 (1193) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

1. พนักงานขายทางโทรศัพท  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี 
 • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

2. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขายตางจังหวัด   10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

 • มีพาหนะเปนของตนเอง • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ 

 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภคจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายหนวยรถเงินสด  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-มีบุคคลค้ำประกัน

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดได • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร 

 • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. ชางซอมโทรศัพท  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี

 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

8. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

9. Messenger   3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี • มีพาหนะเปนของตนเอง

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

รับสมัครด่วน !!!  
หลายอัตรา

Pattern-P1-140917=4*6

1 ช่างแพตเทิร์นชุดเด็ก 
    • ชำ�น�ญง�น
2 พนักงานคุมสโตร์
3 พนักงานขับรถยนต์
4 ธุรการ/ทั่วไป

โทร. 08-1551-9768, 0-2862-7079

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 583 ซ.เจริญนคร 40 แขวงบางลำาพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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ประธานในพิธีมอบประกาศนีย 
บัตร TMark ประจ�าปี 2560 ที่
ห้อง บุรฉัตรไชยากร กระทรวง
พาณิชย์ J 14.10 น. เอก สุ-
วัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และ ยวุด ีเอีย่มสนธทิรพัย์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีสายพัฒนาธุร 
กจิ บรษิทั ซลีคิคอร์พ จ�ากดั (มหา 
ชน) สรุปผลการด�าเนินงานไตร-
มาส 2/2560 และทิศทางการ     
ด�าเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 
2560” ที่ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย J 18.00 น. กอบ-

บลจ.กรุงไทย แถลงข่าวกองทุน
เปิดกรงุไทย บญุตรง ธรรมาภบิาล
ไทย ท่ีโรงแรม W Hotel Sa-
thorn J 10.00 น. นายแพทย์ 
สมชาย จนัทร์สว่าง ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บมจ.โรงพยาบาลวฒัน 
แพทย์ ตรัง จัดพิธีลงนามสัญญา
แต่งต้ังผู้จัดจ�าหน่ายและรับประ 
กนัการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุ 
ของ บริษัทฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย J 13.00 น. 
วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมน-
ตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เป็น

J 08.00 น. สาลิน ีวงัตาล เป็น
ประธานในพธิปีระกาศผลและมอบ
รางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ 
คร้ังที ่9 ประจ�าปี 2560 และ SMEs 
Start Up Awards 2017 ทีส่โมสร
ทหารบก J 09.30 น. ชวินดา 
หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 

กาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา เป็นประธานนิทรรศการศลิป 
กรรมสมาคมศลิปินทศันศลิป์นา-
นาชาตแิห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 10 
“พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ที่หอ
ศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระ 
บรมราชนินีาถ J 18.00 น. ณธ-ี
พัฒน์ อรุณศิริสกุล ประธาน
บริหาร ภัตตาคาร เล่งหงษ์ แถลง
ข่าว “ภัตตาคารเล่งหงษ์ ครบรอบ 
55 ปี” ทีภ่ตัตาคารเล่งหงษ์ สาขา
พระราม 2

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที ศูนย์รักษา
ผูม้บีตุรยากระดบัเอเชยี เตรยีมจดั
งานประชมุแพทย์นานาชาตริะดบั
โลกครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัย
ส�าคัญในการเคลื่อนย้ายตัวอ่อน 
เพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความ
ส�าเร็จ” โดยมีแพทย์จาก 8 ประ 
เทศ อาทิ ออสเตรเลีย จีน เวียด-
นาม พม่า สงิค์โปร อนิเดยี บงักลา 
เทศ และ ไทย จ�านวนกว่า 30 คน 
เข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางการแพทย์เกี่ยว
กับการรักษาผู้มีบุตรยาก
 นายศรายธุ อสัสมกร กรรม 
การผู้จัดการ ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.
ที. กล่าวว่า ในปีนี้ ทางศูนย์ซูพี
เรียฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เสวนาแพทย์นานาชาติระดับโลก 
ระหว่างวนัที ่25-26 กนัยายน 2560 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริ-

เตรยีมจดังานประชมุแพทยน์านาชาตริะดบัโลก

นี้คือ วิธีการดูแลคนไข้ที่เราได้น�า
มาแลกเปล่ียนกัน เพื่อเพิ่มอัตรา
ความส�าเร็จในการตั้งครรภ์ ซึ่ง
อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบต่ออัตราความส�า-
เร็จต่อการรักษา หรือแม้แต่เรื่อง
ส�าคัญอย่างปัจจัยท่ีมีผลขณะย้าย
ตัวอ่อนก็เป็นหัวข้อส�าคัญที่ท�าให้
แพทย์ให้การตอบรับเข้าร่วมงาน
ครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจากงาน
ประชมุดงักล่าวคาดว่าจะท�าให้เกดิ
การแลกเปลีย่นความรู ้เพือ่น�ามา
เพิม่อตัราความส�าเรจ็ให้กบัลกูค้า
ไทย อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ให้ศูนย์ฯ 
ได้แสดงศักยภาพในฐานะที่เป็น 
Hub ของภูมิภาคเอเชีย เพื่อจะน�า
มาซ่ึงช่ือเสียงสู่ประเทศ และเพื่อ
เผยแพร่และขยายองค์ความรู้ของ
คนไข้ที่มีความเสี่ยงกับโรคพันธุ-
กรรมอีกด้วย

เวอร์ไซด์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
แพทย์ในแต่ละประเทศผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แลกเปล่ียนความคิด
เห็นข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผล 
ลพัธ์สงูสดุในการรกัษาคนไข้ โดย
ในปีนีม้แีพทย์จ�านวนกว่า 30 คน 
จาก 8 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย 
จีน เวียดนาม พม่า สิงค์โปร อิน-
เดีย บังกลาเทศ เข้าร่วมเสวนา 
ส�าหรับหัวข้อสัมมนาในปีน้ีคือ 
“ปัจจัยส�าคัญในการเคล่ือนย้าย
ตัวอ่อน เพื่อให้การตั้งครรภ์ประ 
สบความส�าเร็จ” เพราะกระบวน 
การย้ายตัวอ่อน ถือเป็นขั้นตอน
ส�าคัญในการรักษาผู้มีบุตรยาก 
เพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความ
ส�าเร็จ
 นายศรายุธ อัสสมกร กล่าว
ต่อว่านับเป็นเร่ืองน่ายินดีเป็น

อย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทยที่ได้
รับความไว้ใจให้เป็นเจ้าภาพถึง 3 
ปีติดต่อกัน ถือเป็นความส�าเร็จ
ภายหลังทีเ่ราได้ร่วมท�างานกับทมี
แพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์ใน
หลายๆ ประเทศมากว่า 10 ปี จน
ได้รบัความไว้วางใจ และถกูจดัให้
เป็นศนูย์ผูม้บีตุรยากทีม่ผีลส�าเรจ็
ในระดบัเอเชยีจนเป็นทีย่อมรบัแก่
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการให้ 
การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีความเส่ียง
ทางด้านการถ่ายทอดโรคทางพนัธุ 
กรรมจากพ่อแม่สู่ลูกในภูมิภาค
เอเชีย ปัญหาที่มักพบในคนไข้
นอกจากจะเป็นปัญหาผูม้บุีตรยาก
แล้ว ยังมักพบผู้มีปัญหาด้านโรค
พันธุกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 การสัมมนาในครัง้นีไ้ม่ใช่มีแค่
เรือ่งเทคนคิเพยีงอย่างเดยีว แต่สิง่
ทีผู่เ้ข้าร่วมสมัมนาจะได้รบัในครัง้
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ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
เปิดงาน “CAT Network Showcase 2017” โดยม ี พ.อ.ผศ.ดร.สรรพ-        
ชยั หวุะนนัทน์, ดร.ดนนัท์ สุภทัรพนัธุ,์ รจันา เนตรแสงทิพย์ และ เชาวลติ 
ลิม้มณวีจิติร ร่วมงาน ทีร่อยลัพารากอนฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน

บุษกร ตรีสวัสด์ิ ผู้อ�านวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร ธนาคารไทย
พาณชิย์ มอบเงิน จากรับเงินบริจาคจากลกูค้า และประชาชน เป็นเงนิ 1,162,000 
บาท และร่วมสมทบทนุอกี 1 ล้านบาทให้กบัมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯเพือ่
น�าไปช่วยเหลอืฟ้ืนฟหูลงัเกดิเหตกุารณ์อทุกภยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยติุธรรม เปิดโครง 
การประชุมชี้แจงสาระส�าคัญตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 โดยมี ธวชัชยั ไทยเขียว รองปลดักระทรวง
ยตุธิรรม, วทิยา สรุยิะวงค์ รองปลดักระทรวงยติุธรรม ร่วมงาน

ราจฟี มงักลั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) 
มอบมมุหนงัสอืในโครงการ “เสริมปัญญา กบั ทาทา สตลี” ให้กบั สญัลกัษณ์ 
สุวรรณรัศมี รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบรุ ีเขต 3 และ กนกรกัษ์ สวุรรณ ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนบ้านสรุศกัด์ิ 

มร.ฮโิตช ิโยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ยเูมะ
พลสั  มอบเงนิจากจดั “ป่ันรกั ปันสุข” ให้แก่สภากาชาดไทย จ�านวน 4 ล้าน
บาท โดยม ีจนัทร์ประภา วิชติชลชยั รองผูอ้�านวยการส�านักงานจดัหารายได้ 
สภากาชาดไทย เป็นตวัแทนรบัมอบเงิน 

เอกรฐั จ�าปา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอสเอม็ พรอพเพอร์ พลสั 
จ�ากัด พาทีมงานไปสัมมนาและท่องเที่ยวประจ�าปี ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
จงัหวัดชลบรุ ีเป็นการสร้างขวัญก�าลงัใจ และแรงบนัดาลใจให้พนกังาน เพือ่
ร่วมกนัวางแผนก�าหนดทศิทางขบัเคลือ่นองค์กรให้ก้าวหน้าไปด้วยกนั

วรีพงศ์ วริบตุร์ ผูจ้ดัการประจ�าส�านักงานขายภาคอสีาน เป็นตวัแทน บรษิทั
สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั มอบถงุยงัชพี จ�านวน 1,500 ชดุ เพือ่ช่วย
เหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัสกลนคร โดยม ี วทิยา จนัทร์ฉลอง ผูว่้า
ราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นผูร้บัมอบ 

บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จดักจิกรรม ‘Landy Home Site Seeing : 
เสวนา พาชมไซต์’ พาลกูค้าแลนดี ้โฮม ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมงานก่อสร้างพร้อม
ยกทพักรููระดบัแถวหน้าร่วมเสวนาด้านการสร้างบ้าน และให้เกรด็ความรู้
ต่างๆ ในหวัข้อ ‘สร้างบ้าน...ต้องรู ้กบัช่วง Exclusive Guru Talk’ 
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กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 
เป็นประธานแถลงข่าวงาน “River Festival 2017 สายน�า้แห่งวฒันธรรม” 
ครัง้ที ่3 คอนเซ็ปต์ “แสงมงคลส่องสว่าง” โดยม ีฐาปน สริวิฒันภกัด ีประธาน
การจดังาน River Festival 2017 สายน�า้แห่งวฒันธรรม ร่วมงาน

อฟุเฟอโวล์ฟเฮซเชลิ เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรเดนมาร์กประจ�าประเทศ 
ไทย พร้อมด้วย ซาต ูซยุก์การ-ีเคลฟเวน เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัฟินแลนด์
ประจ�าประเทศไทย, เชทลิเพาล์เซน เอกอคัรราชทตูนอร์เวย์ประจ�าประเทศไทย 
แถลงข่าวเปิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตนิอร์ดกิ ปี 2017” 

สมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร ในงานสมัมนา
พเิศษ  KTAM Exclusive Talk ในหวัข้อ “นโยบายการคลงั พลกิฟ้ืนเศรษฐกจิ
ไทย ครึง่ปีหลงั” โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
โดยมคีณะผูบ้รหิาร บลจ.กรงุไทย ให้การต้อนรบั 

ดร.สทุธพินัธ์ จริาธวิฒัน์ กรรมการบรหิารกลุม่เซน็ทรลั จ�ากดัให้การต้อนรบั 
เซิน่ เสีย่วหมงิ ผูว่้าการมณฑลไหหล�า สาธารณรฐัประชาชนจีนพร้อมด้วย 
หวังเซ้ิน หัวหน้ากรมนิเทศสมัพนัธ์ มณฑลไหหล�าและคณะทีมงานจากมณฑล
ไหหล�า เนือ่งในโอการเยีย่มชมกจิการกลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั 

สมรัก ค�าพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ “9 เส้นทางท่องเทีย่ว
เพือ่คนทัง้มวล Tourism for All” น�าเสนอ 9 เส้นทางต้นแบบเพือ่กระตุน้
การจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่บคุคลพเิศษในแหล่งท่องเทีย่ว 

เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั โอสถสภา จ�ากดั 
ให้การต้อนรบัศรสีะเกษ นครหลวงโปรโมชัน่ ทีส่ร้างประวัตศิาสตร์เป็นนกั
ชกไทยคนแรกสามารถป้องกนัแชมป์โลกรุน่ซปุเปอร์ ฟลายเวตสภามวยโลก
ได้ส�าเร็จ โดยเอ็ม 150 มอบเงินสนับสนุนเพิม่ 1 ล้านบาท เพือ่แทนค�าขอบคณุ 

มร.ไซมอน แมททวิส์ ผูจ้ดัการประจ�าประเทศไทย, แถบตะวนัออกกลาง และ
เวยีดนาม แมนพาวเวอร์กรุป๊ ส่งมอบ VCD ส่ือการเรยีนการสอน ทางด้าน 
วทิยาศาสตร์ ไอท ีการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการพฒันาตนเองในด้าน
อืน่ๆ ให้กบั จาตรุนัต์ วฒันประทีป ผูอ้�านวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเพชรบรุ ี 

ซงั โดล ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โมโน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมยนิดแีละมอบเงนิผ่านมลูนธิิเมาไม่ขบั จ�านวน 547,500 บาท เพือ่สนบั 
สนนุนกักฬีาวลีแชร์บาสเกตบอลทมีชาตไิทยเพือ่แข่งขนัป้องกนัแชมป์สมยัที่ 
6 ในการแข่งขนักฬีา “อาเซยีนพาราเกมส์” ครัง้ที ่9 


