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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

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?

‘นาย’ที่ไม่ไดเ้ลอืก
ชดัเจน การทีผู้่มีอ�านาจสัง่สอนประ 
ชาชนอย่าเป็นกบเลือกนายนั้น 
ความจรงิแม้เลอืกผิดกย็งัดทีีม่โีอ 
กาสได้เลือกและยังสามารถท้วง
ติง ขบัไล่เพ่ือเลอืกใหม่ได้ ซ่ึงย่อม
ดีกว่า “นาย” และบริวารของนาย
ทีป่ระชาชนไม่มสีทิธเิลอืก เพราะ
เมื่อ “นาย” มาโดยประชาชนไม่
ได้เลือก การท�างานย่อมมุ่งสนอง
เป้าหมายของ “นาย” โดยไม่ต้อง
แคร์ว่าประชาชนจะคิดอย่างไร 
เพราะคิดว่าไม่ต้องลงเลือกตั้ง

ในโอกาสครบรอบ 11 ปี รัฐประ 
หาร 19 กันยายน 2549 และใน
โอกาสที่ประเทศยังปกครองโดย
คณะรัฐประหาร ช่วงเวลาที่ผ่าน
มาสังคมไทยได้เรียนรู้และมอง
ทุกอย่างชัดเจนข้ึน เพราะกระ 
บวนการทีท่�าให้เกดิรฐัประหารทัง้
สองครั้ง การใช้อ�านาจสนับสนุน
รฐัประหาร ตลอดจนผูท้ีเ่ข้ามาท�า 
งานเป็นมอืเป็นไม้ให้คณะรฐัประ 
หารทั้งสองชุดล้วนเป็นคนกลุ่ม
เดิมๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่าง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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สมควร ขณะทีศ่าลรฐัธรรมนญูกม็ส่ีวน 
อย่างส�าคัญต่อกระบวนการดงักล่าว 
จนเป็นทีม่าของการยดึอ�านาจ”
 อดีตรัฐมนตรีผู้นี้ยังเห็นว่าการ
คอร์รัปชันที่เป็นหนึ่งในข้ออ้างของ
การยึดอ�านาจนั้นจะเห็นว่ากลไล
ตรวจสอบที่สร้างขึ้นหลังยึดอ�านาจ
จะมุง่ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายการเมอืง 
ไม่สนใจข้อครหาของคณะรัฐประ 
หาร ขณะเดยีวกนักลไกตรวจสอบใน
ระบบรฐัสภากไ็ม่มี
 “การรฐัประหารทัง้ 2 ครัง้ สงั-
คมต้องเรยีนรู ้โดยเฉพาะประชาชน
จะต้องไม่เชื่อว่าคนกลุ่มเล็กๆซึ่งไม่
ได้มทีีม่าจากประชาชน จะมาสร้าง
ผลประโยชน์ให้กบัประชาชน”
 ประโยคนีข้อง นายพงษ์เทพ ไม่
ได้เกนิเลยจากความเป็นจรงิ
 ถ้านับจากรัฐประหาร 19 กัน-
ยายน 2549 เวลาผ่านมา 11 ปี ประ 
เทศเข้าใกล้สิ่งที่คณะรัฐประหาร
ประกาศว่าจะท�าหรอืไม่
 ถ้านับจากรัฐประหาร 22 พฤษ-
ภาคม  2557 เวลาผ่านมากว่า 3 ปี 
ทกุอย่างกย็งัมแีนวโน้มเป็นไปในรปู
แบบเดมิ ภายใต้การท�างานของคน
กลุ่มเก่าหน้าเดมิท่ีท�าให้ประเทศตก 
หลุมด�าความขัดแย้งมากว่าทศวรรษ
 อย่างไรก็ตาม รฐัประหารทัง้สอง
ครัง้ท�าให้ประชาชน “ตาสว่าง” เข้า 
ใจการเมอืงไทยมากขึน้ว่า ใครเป็น
ใครในประเทศไทย มคีวามเชือ่มโยง
กนัอย่างไร
 การทีผู้่มอี�านาจสัง่สอนประ 
ชาชนอย่าเป็นกบเลือกนายนั้น 
แม้จะเลือกผิดก็ยังดีท่ีมีโอกาส
ได้เลอืกและสามารถท้วงตงิ ขบั
ไล่เพือ่เลอืกใหม่ได้ ซึง่ย่อมดกีว่า 
“นาย” ทียึ่ดอ�านาจแต่งตัง้ตวัเอง
เข้ามา โดยประชาชนไม่มสิีทธิ
เลอืก

 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และ
เป็นอดตีผู้พพิากษาให้ความเหน็น่า
สนใจว่า การรฐัประหารเมือ่ 19 กัน-
ยายน 2549 ท�าให้ประเทศไม่สา-
มารถใช้กลไกในระบบปรกตเิดนิหน้า
แก้ไขปัญหาตามทีค่วรจะเป็น หาก
ไม่มกีารยดึอ�านาจ ประชาชนจะเป็น
ผู้ตัดสนิใจ โดยเฉพาะข้อกล่าวหาท่ี
เกดิขึน้กบัรฐับาลในเวลานัน้ ว่าแท้ 
จรงิแล้วประชาชนคดิเหน็ต่อข้อกล่าว
หาดงักล่าวอย่างไร
 “การยึดอ�านาจปี 2549 มีรูป
แบบคล้ายกนักบัปี 2557 ซึง่เริม่ต้น
จากรัฐบาลที่ได้รับเสียงสนับสนุน
จ�านวนมาก ต่อมามกีารชมุนมุประ 
ท้วงเดนิขบวน น�าไปสูก่ารยบุสภา 
เมือ่ยบุสภาจงึต้องจดัให้มกีารเลอืก
ตัง้ใหม่ แต่การเลอืกตัง้มกัถกูขดัขวาง
และยื้อไม่ให้เกิดขึ้นตามเวลาอัน

การรัฐประหารทั้ง 2 ครั้ง สังคมต้องเรียนรู้
ประชาชนจะต้องไม่เชื่อว่าคนกลุ่มเล็กๆ
จะมาสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชน

“ไม่ต้องห่วงเรือ่งปฏิวตั ิ เพราะการ
ปฏวิตัจิะท�าให้บ้านเมอืงเสยีหาย”
 เป็นค�ากล่าวของ พล.อ.สนธิ 
บญุยรตักลิน อดีตผบ.ทบ. เมือ่
วนัที ่25 พฤศจกิายน 2548 (ที่ 
มา : มตชินสดุฯ ฉบับประจ�าวนั
ที ่2-3 ธนัวาคม 2548)
 สุดท้ายพล.อ.สนธิ น�ากองทัพ
ยึดอ�านาจวนัที ่19 กนัยายน 2549
 “ถ้าทหารปฏิวัติอีก แก้ปัญหา
ผิดทาง ปัญหาอื่นๆก็จะเกิดขึ้นอีก 
ประเทศไทยจะยืนอยู่ในสังคมโลก
อย่างไร ทกุคนรกัชาตแิต่ไม่ยอมเรียน
รูท้ีจ่ะอยูด้่วยกนัอย่างสันต”ิ
 เป็นค�ากล่าวของ พล.อ.ประ-
ยทุธ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. 
เมือ่วนัที ่8 ธ.ค. 2556 (ทีม่า : ส�า 
นกัข่าวอนิโฟเควสท์ http://www.
ryt9.com/s/iq02/1793691)สุด 
ท้าย พล.อ.ประยทุธ์ น�ากองทพัยดึ
อ�านาจวนัที ่22 พฤษภาคม 2557
 เป็นข้อมลูท่ีเพจ ววิาทะ V2 บนั 
ทกึไว้ และน�ามาเผยแพร่ในโอกาส
ครบรอบ 11 ปี รฐัประหาร 19 กนัยา-
ยน 2549
 อย่างไรกต็าม ประเด็นไม่ได้อยู่
ที่ว่าใครพูดอะไรไว้ และท�าอย่างที่
พดูหรอืไม่

 แต่ประเดน็อยูท่ีก่ารรฐัประหาร
ทัง้สองครัง้ ทัง้กลุม่คนทีท่�ารฐัประ-
หารและมือไม้ที่เคลื่อนไหวให้เกิด
รฐัประหาร มอืไม้ทีไ่ด้ดบิได้ดเีข้ามา
นั่งท�างานในรูปของคณะกรรมการ
ชดุต่างๆ สภาชกิสภาต่างๆ ท่ีถกูแต่ง
ตั้งข้ึนหลังการยึดอ�านาจ ล้วนเป็น
คนกลุม่เดมิๆ ทีท่�างานไม่ส�าเร็จ แต่
ได้แก้มอืกนัอกีครัง้ ซึง่ห้วงระยะเวลา
กว่า 3 ปีทีผ่่านมา แม้จะมเีป้าหมาย
ชัดเจน แต่ดูเหมือนว่าโอกาสท่ีจะ
เกดิความส�าเรจ็ตามเป้าประสงค์นัน้
มโีอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย
 โดยเฉพาะเป้าประสงค์ในทาง
เปิด อย่างการปราบทจุรติคอร์รัปชัน 
สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม สร้าง
ความสามคัคปีรองดอง ฯลฯ
 ส่วนจะเดนิเข้าใกล้เป้าประสงค์
ปิด ที่เป็นเป้าประสงค์แท้จริงมาก
น้อยแค่ไหนนัน้ สงัคมน่าจะมองออก
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

‘นาย’ที่ไม่ไดเ้ลอืก
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เรือ่ยๆ ไม่ใช่แค่รฐั เอกชนและประชาชน
กเ็หมอืนกนั ลงทนุซือ้ทีด่นิหรอืเช่าแล้วน�า
ไปพฒันา วนัดคีนืดต้ีองออกมา เงนิท่ีลง 
ทนุกจ็มไป เสยีไปเปล่าๆ หรอืซือ้แล้วกไ็ด้
แต่โฉนด ไม่มท่ีีดนิ ถามว่าเอกชนเจอแบบ
นีเ้ยอะๆ แล้วหน้าไหนจะกล้าลงทนุ เพิม่
งาน สร้างงาน สร้างรายได้ เพราะไม่รูจ้ะ
ถกูฟ้องร้องหรอืคดัค้านอะไร เมือ่ไร 
 มันควรจะหาทางป้องกนั ปรบัปรงุ อย่าง
กรมที่ดินพูดมาหลายครั้งแล้วว่าต้องป้องกัน
ความเสียหายให้กับประชาชนที่ซ้ือโอนที่ดิน 
เอกสารต้องตรวจสอบว่าถกูต้อง ไม่ใช่ซือ้แล้ว
ลงทนุแล้วเสยีทัง้เงนิ เสยีทัง้ก�าลงัคนไปพฒันา 
เสียค่าโง่ เสียเปล่าแบบ “ต�าน�้าพริกละลาย
แม่น�า้” ควรหยดุได้แล้ว หรอืยบัยัง้บ้าง ให้เสยี
น้อยทีส่ดุ ป้องกนัแก้ไขไว้ดกีว่า หาคนทีรู่เ้รือ่ง 
ท�าสถติแิละป้องกนัให้ด ี ไม่ใช่เซน็อนมุตัใิห้ซือ้
ขายแล้ว โอนแล้ว มาถอนคนืภายหลงั มนัเสยี
ไม่คุม้ได้ ถ้าให้เป็นแบบนีต่้อไป ประเทศชาตกิ็
ล้าหลัง เศรษฐกจิพงั คนหมดก�าลังใจจะพฒันา
ให้เจริญก้าวหน้า ให้ประเทศม่ันคงแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกจิ 
 กห็วงัว่าจะเรยีนรูค้วามผดิเหล่านี ้ ใน
มหาวิทยาลัยก็มาท�าสถิติไว้ในหลักสูตร 
เพือ่ไม่ให้เกดิความเสยีหาย ประเทศชาติ
จะได้แขง็แกร่ง ไม่เสือ่มเสยี ไม่ด้อยพฒั-
นาไปเรือ่ยๆ หตูาสว่างหาทางแก้ไขเรือ่งนี้
โดยเรว็ไว
  เจรญิพร

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

  
In Brief : ย่อความ

เสยีค่าโง่?

 

ถ้าให้เป็นแบบนีต่้อไป ประเทศชาติ
กล้็าหลงั เศรษฐกจิพงั คนหมดก�าลงั
ใจจะพฒันาให้เจรญิก้าวหน้า ให้ประ
เทศมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

เว็บไซต์ iLaw รวบรวมว่ากว่า 2 ปีที่
ผ่านมา การใช้ค�าสัง่หวัหน้า คสช.ฉบบั
ที่ 3/2558 ซึ่งอาศัยอ�านาจตาม “มา-
ตรา 44” ของรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่า
มีผู้ตั้งข้อหาและด�าเนินคดีอย่างน้อย 
275 คน แยกเป็น 38 คดี 
 38 คดี เป็นคดีท่ีพิพากษารอลง 
อาญา 15 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณา 
8 คด ีอยูร่ะหว่างชัน้สอบสวน 8 คด ีสัง่
ไม่ฟ้อง 2 คดี และยังไม่มีข้อมูลอีก 5 
คดี
  ค�าสั่งหัวหน้า คสช.ถือเป็นอ�านาจ 
“รัฏฐาธปัิตย์” ห้ามแม้แต่สทิธเิสรภีาพ
ในการแสดงออกของประชาชน ไม่ใช่
เฉพาะการชมุนมุทางการเมอืงตัง้แต่ 5 
คนขึ้นไป ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจ�า
คกุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐมีอ�า 
นาจจับกุม ควบคุมตัว และตั้งข้อหา
มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองได้ 
  ที่ส�าคัญการใช้อ�านาจยังขยายถึง
พื้นที่วิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่ม
คณาจารย์อ่านแถลงการณ์ “มหาวิท-
ยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร” แล้วถูกด�า-
เนินคดี หรือกรณีผู้ถือป้ายในเวทีวิชา 
การนานาชาตว่ิา “เวทวีชิาการไม่ใช่
ค่ายทหาร” เนือ่งจากเจ้าหน้าทีท่หาร
เข้ามาตรวจสอบอย่างใกล้ชดิ ทัง้ทีเ่ป็น
เวทีปิดที่มีการลงทะเบียน  
  แม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์การท�า 
งานของรัฐบาลก็อาจถูกต้ังข้อหาและ
จับกุม อย่างกรณี นายวัฒนา เมืองสุข 
หรือกลุ ่มเคลื่อนไหวด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง กลุ่มต้านโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น 
 นี่คือความเงียบสงบที่ “ทั่นผู้ 
น�า” ถอืเป็นผลงานการรฐัประหาร
ที่ไม่ “เสียของ-เสียเปล่า”!

ความเงยีบ!

ประเทศไทยมเีรือ่งทีต้่องแก้ไขเรือ่งหนึง่ คอื การ
ท�าความเสยีหายให้แก่ประเทศชาต ิไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการหรอืฝ่ายบรหิาร ทัง้ด้านนโยบายและ
การจดัซือ้จดัจ้างต่างๆ หลายเรือ่งเหน็ชดัเจนว่า
เป็น�าการ “ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้”  อย่างเรือ่ง
เรอืเหาะและอกีหลายกรณ ี งบประมาณทีจ่่าย
ไปแต่ใช้ไม่คุม้ค่า  
  ส�านวน “ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้” จงึสะ-
ท้อนให้เห็นได้อย่างดีกับการใช้งบประมาณ
แผ่นดนิ เมือ่ก่อนนีก้ม็กีรณโีฮปเวลล์ทีย่งัมเีสา
โผล่ประจานให้เห็นจนทกุวันนี ้ เราต้องตดัเสา
ทิง้และปรบัปรงุให้เกดิประโยชน์ เพราะลงทนุ
ไปแล้วสญูเปล่า อย่างทีเ่รยีกว่าเสียของหรอืเสีย
ค่าโง่ มันเจ็บปวดมากท่ีต้องเสียค่าโง่ เพราะ
ฉะนัน้ต้องหาทางอดุรรูัว่แบบนีใ้ห้ได้ ไม่ได้จ้อง
ต�าหนว่ิาหวัหน้าคนนัน้คนนี ้แต่ต้องถอืเป็นบท
เรยีนไม่ให้เกิดขึน้อกี เราต้องสกดัหรอือดุรรูัว่ไม่
ให้เสยีเปล่า งบประมาณต้องน�ามาใช้ประโยชน์
ในเรือ่งทีจ่�าเป็นเร่งด่วน  
 เรือ่งนีต้้องท�าเป็นวาระแห่งชาต ิเพราะชาติ
เราไม่ได้เงนิมาง่ายๆ ไม่มเีงนิคลงัเหลอืเฟือ เรา
ยงัหมิน่เหม่ เงนิคลงักมี็แต่จะลดลง จึงต้องใช้
แล้วได้ผลคุม้ค่า ไม่ใช่ดงึเงนิคลงัให้จมดิง่ลงไป
อีก 3 เรือ่ง 5 เรือ่ง รวมๆกันกเ็ป็นหมืน่ล้านแสน
ล้านแล้ว หากแค่ร้อยล้านกย็งัพอท�าใจได้ แต่ถ้า
เป็นพันล้านหมื่นล้าน ซื้อมาแล้วยังต้องซ่อม
ต้องเตมิต้องรกัษาอะไรต่ออะไรอกี ต้องจอดทิง้
ไว้ จะขายกไ็ด้ไม่กีส่ตางค์  
  เรื่องเสียค่าโง่ เสียเปล่ามีให้เห็นอยู่
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ดูหนังฟรี : ธนาคารกรุงไทย จัด
แคมเปญ KRUNGTHAI QR 
CODE สแกนป๊ับ รับตั๋วหนังฟรี 
เพียงสแกน QR CODE ผ่าน  
แอปพลิเคชัน KTB netbank ที่
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์-    
ซีนีเพล็กซ์ ยกเว้นควอเทียร์ ซี-
เนอาร์ต ระหว่างวันที่ 22-24 กัน 
ยายน และ 29 กันยายน-1 ตุลา 
คม เพือ่รบัสิทธิบ์ตัรชมภาพยนตร์
ฟรี 1 ที่นั่งทันที 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บาท

 ขาย 20,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บาท

 ขาย   20,500.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,306.38 ขาย 1,309.45
ลอนดอน ซื้อ 1,306.00 ขาย 1,309.37

ภาวะหุ้น 19 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) 

33.33 

40.25625

46.49625

4.3425

0.30921

24.882

+2.39  1,672.59  
  68,717.12
+4.46  2,410.78  
  53,116.31
+1.73  1,075.89  
  41,122.84
+4.10  569.06  
  3,531.13

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,809.65  +0.96

2,468.93  +5.73

2,557.78  +9.02

 1,956.73  +2.25

 2,493.07  +6.34

 2,962.69  +9.55

1,320.47  +1.85

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,002.61

10.19

7,738.70

11.26

-736.09

-

19,141.28

27.86

19,755.35

28.75

-614.07

-

34,119.26

49.65

33,833.85

49.24

285.41

- 

โอนเงินเรียลไทม์ต่างประเทศ

บันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกใน
การพฒันาความเชือ่มโยงเครือข่าย
ทีม่อียู่กว่า 2,000 แห่งในกว่า 50 
ประเทศทัว่โลกในการส่งมอบบร-ิ
การโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการและสร้าง
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กบั
ลกูค้าของธนาคาร 
  นายสกุฤตย์ สรุบถโสภณ กรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่บรษิทั ไออาร์พซีี 
จ�ากดั (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า 
เทคโนโลย ีKrungsri Blockchain’s 
Interledger จะพลิกโฉมธุรกิจระ 
หว่างประเทศอย่างมาก ธรุกรรมการ
โอนเงนิทีร่วดเรว็ ช่วยสร้างความได้
เปรียบในเวทีธุรกิจและสนับสนุน
โอกาสให้ธุรกิจเติบโตและยังเช่ือม
โยงการบริหารจัดการด้านการขน 
ส่งได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ   
ยิง่ขึน้
  ธุรกรรมการโอนเงินระหว่าง

ประเทศทีร่วดเร็วยังช่วยให้ลูกค้า ซึง่
เป็นผู้ค้าน�า้มนัรายใหญ่ท่ีสาธารณ 
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ
บรษิทั พลงังานบวัสวรรค์ จ�ากัด สา-
มารถบรหิารจดัการความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
ส่งผลต่อการจดัการต้นทนุ การรบั
สนิค้าทีร่วดเรว็ขึน้และสร้างความได้
เปรยีบในเชงิธรุกจิ โดย IRPC อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ IRPC 4.0 ทีจ่ะน�าระ 
บบดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ  
ทั้งองค์กรและทุกขั้นตอนของการ
ท�าธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นการผลติ การ
ตลาดและการจดัซือ้จดัจ้าง โดยคาด
ว่าจะใช้ในปี 2561 ซึง่ธนาคารกรงุ
ศรีอยุธยาได้รับการอนมุตัจิากธนา 
คารแห่งประเทศไทยภายใต้กรอบ 
Regulatory Sandbox ในการน�า
นวัตกรรมออกสู่ภาคธุรกิจเพื่อให้
บรกิารกบัลกูค้า

Krungsri Blockchain’s In-   
terledger พลกิโฉมการโอนเงนิ
ระหว่างประเทศแบบเรยีลไทม์
เป็นครัง้แรกในการซือ้ขายน�า้มนั
ระหว่างไออาร์พีซีและคู่ค้าใน
ต่างประเทศใช้เวลาไม่กีว่นิาที 

 นายโนรอิาก ิโกโตะ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า เป็นธนาคารแรก
ของไทยที่น�าเทคโนโลยี Block-
chain’s Interledger มาใช้ในการ
โอนเงินระหว่างประเทศส�าหรับภาค
ธุรกิจ โดยได้รบัความไว้วางใจจาก 
IRPC ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได้ตอบรบัการใช้บริการ 
Krungsri Blockchain’s Interled-
ger โอนเงนิระหว่าง IRPC กบัคูค้่า
ในต่างประเทศ การให้บริการประ 
สบความส�าเรจ็โดยใช้เวลาไม่กีว่นิาที 
จากเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-    
3 วนัท�าการ เทคโนโลย ีKrungsri 
Blockchain’s Interledger จึง
เป็นการขบัเคลือ่นภาคธุรกจิไทยให้
ขยายตวัและเตบิโตได้รวดเรว็ยิง่ขึน้
 นายโกโตะ กล่าวว่า ความส�าเรจ็
ครั้งนี้จะสร้างการปลี่ยนแปลงคร้ัง
ส�าคัญในภูมิทัศน์ทางการเงินส�า-  
หรบัภาคธรุกจิและจะขบัเคลือ่นการ
ขยายบริการโอนเงินระหว่างประ 
เทศกบัคู่ค้าธรุกิจรายอืน่ๆ รวมทัง้
กรงุศรจีะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
MUFG กลุม่สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในญีปุ่น่และ 1 ใน 5 กลุม่สถา 
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สาขาใหม่ : บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร   
ร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดส�านักงานสาขางามวงศ์วาน โดยมี จริยา อมต-
วัฒน์ ผู้จัดการสาขางามวงศ์วาน เป็นผู้ด�าเนินงานสาขา ที่ส�านักงาน
สาขาบองมาเช่ 

โครงการใหม่ : ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ และ เพิ่มเกียรติ 
โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด    
ร่วมเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “บ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง” โครง 
การบ้านจัดสรรในสไตล์ทัสคานี ที่ส�านักงานขายโครงการบ้านดี เดอะ
วัลเล่ย์ ปลวกแดง จ.ระยอง 

 นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย
ร่วมกบับรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุ-
สาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนบั 
สนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาย
ใต้ “โครงการค�า้ประกนัสินเชือ่เอส
เอ็มอีทวีทุน” (PGS ระยะที่ 6) 
เพือ่ช่วยเรือ่งเงนิทนุหมนุเวยีน และ
ขยายกิจการแก่กลุ่มธุรกิจน�าเข้า-
ส่งออกและธุรกจิท่องเทีย่ว โดยกลุม่
ธุรกิจน�าเข้า-ส่งออกให้วงเงินสิน
เชื่อสูงสุด 60 ล้านบาท ไม่ต้องมี
หลักประกัน โดย บสย. ค�้าประกัน
สูงสุด 40 ล้านบาท พร้อมเพิ่มวง 
เงินสินเชื่อเพื่อป้องกันความเส่ียง
จากอตัราแลกเปลีย่นจากความผนั 
ผวนของค่าเงนิบาทให้เอสเอม็อ ีท�า 
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาด
เล็กธุรกิจน�าเข้า-ส่งออกที่มีศักย 
ภาพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และเติบโตได้เพิ่มขึ้น
 ส่วนกลุม่ธุรกจิท่องเท่ียว สนบั 
สนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
หรือลงทุนขยายกิจการสูงสุด 3.3 
เท่าของมูลค่าหลักประกัน ได้แก่ 

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขาย
ของฝาก ธุรกิจน�าเท่ียว บริการสปา 
โดย บสย.ค�้าประกันเพิ่มสูงสุด 40 
ล้านบาท พร้อมเพิ่มช่องทางการ
รบัช�าระเงนิผ่านเครือ่งรดูบัตร We 
Chat และ Alipay โดยคิดค่าธรรม 
เนยีมพิเศษ รวมถงึรบัช�าระเงนิผ่าน
บรกิาร K PLUS Shop นอกจากนี้ 
ยังฟรค่ีาธรรมเนยีมค�า้ประกนั บสย. 
1.75% ใน 4 ปีแรก ส�าหรับลูกค้า
ธรุกจิน�าเข้า-ส่งออก และธรุกจิท่อง
เที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งธนา-
คารตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ภาย 
ในส้ินปีน้ีจ�านวน 1,500 ล้านบาท
 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการ
และผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกัน
สนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม เปิด
เผยว่า สถานการณ์เอสเอ็มอีใน
ภาพรวมมแีนวโน้มดขีึน้ เนือ่งจาก
รฐับาลมนีโยบายห้ความช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อ
เนือ่ง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะ
โครงการความช่วยเหลอืผูป้ระกอบ
การผ่านกลไกการค�า้ประกนัสนิเชือ่
ของบสย. ขณะที่สถาบันการเงินมี
ส่วนส�าคัญร่วมมือกับภาครัฐ เช่น 

โครงการค�้าประกันสินเช่ือเอสเอ็ม 
อทีวทีนุ (PGS ระยะที ่6) และโครง
การอื่นๆ โดย 8 เดือนที่ผ่านมา 
(ม.ค.-ส.ค.2560) มยีอดค�า้ประกนั
สินเชื่อ 43,434 ล้านบาท อนุมัติ
หนังสือค�้าประกันสินเชื่อ 69,743 
ฉบบั และมลีกูค้ารายใหม่ถงึ 57,966 
ราย ซึ่งบสย.คาดว่าสิ้นปีจะมียอด
ค�้าประกันตามเป้าหมาย
 สัดส่วนธุรกจิทีบ่สย.ค�า้ประกนั
มากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ภาค
บรกิาร คดิเป็นสดัส่วน 25.7% เป็น
ภาคที่มีการค�้าประกันสูงที่สุดและ
เตบิโตทกุปี ซึง่ภาคนีจ้ะครอบคลมุ
ทัง้ธรุกจิด้านการท่องเทีย่ว โรงแรม 

กสกิรไทย จบัมือ บสย. ค�า้ประกนัสนิเชือ่เอสเอม็อทีวทุีนต่อเนือ่ง 
เน้นธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก สงูสดุ 60 ล้านบาท และธรุกจิท่องเทีย่ว 
3.3 เท่าของหลักประกนั โดยบสย.ค�า้ประกนัเพิม่สงูสดุ 40 ล้าน
บาทต่อราย และฟรค่ีาธรรมเนยีม 1.75% เป็นเวลา 4 ปีแรก 

กสิกร-บสย.ค้ําประกันสินเชื่อSME

ภาคการผลิตและการค้าสัดส่วน 
14.36% ภาคอาหารและเครือ่งดืม่ 
8.66% ภาคอุตสาหกรรมประเภท
เหล็กและโลหะ 8.24% และภาค
การเกษตร 8.13% ซึง่บสย.และธนา 
คารกสิกรไทยจะร่วมกันผลักดัน
สนิเชือ่และค�า้ประกนัสนิเช่ือตลอด
โครงการนี้ไม่ต�่ากว่า 12,000 ล้าน
บาท ช่วยให้เอสเอ็มอีได้รับสินเชื่อ
รวมกว่า 27,000 ราย ก่อให้เกิดสิน
เชือ่ในระบบสถาบนัการเงนิประมาณ 
136,000 ล้านบาท เกดิการจ้างงาน
เพิ่มประมาณ 108,000 คนและ
สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท
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กีฬา

โลกกีฬา

‘รอสซี’่กลบัลงซ้อมแล้ว
วาเลนตโิน รอสซี ่แชมป์มอเตอร์กรงัด์ปรซ์ี 
9 สมยั กลบัมาลงสนามซ้อมแล้ว หลงัจากพกั
รกัษาตวัเพยีง 18 วนัจากอบุตัเิหตใุนสนาม
ซ้อมท�าให้เขาขาหัก โดยนกับดิ วยั 38 ปี จะ
ตัดสินใจอีกครั้งในวันพุธนี้ว่าพร้อมที่จะลง
แข่งทีเ่อรากอน กรงัด์ปรซ์ี ทีส่เปน หรอืไม่ 
ส�าหรบัสถานการณ์ขณะนี ้รอสซ่ี อยู่ในอันดับ
ที ่4 ของตาราง มคีะแนนตามหลงั มาร์ค มาร์
เกวซ อยู ่42 แต้ม กบัอกี 5 สนามทีอ่ยูใ่นฤดู 
กาลนี้ ทางทีมยามาฮ่า ออกมาเปิดเผยว่า 
เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา รอสซี ่ ลงสนามซ้อม
บ้างแล้วท่ีสนามมาร์โก้ ไซมอนเซลลี ่ทีอ่ติาลี 
 
‘ฟรูี’่เรยีกร้องขออสิรภาพ 
ไทสนั ฟรูี ่อดตีแชมป์โลก รุน่เฮฟวีเ่วท ออก
มาเรียกร้องโทษแบน ในเรื่องโด๊ปยา เป็น
เวลา 2 ปีของเขา โดย ฟรูี ่วยั 29 ปี ไม่ได้มี
โอกาสขึน้สงัเวยีนเลย นบัตัง้แต่เขาเอาชนะ   
วลาดเิมยีร์ คลติช์โก้ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2015 และยงัไม่สามารถกลบัมาได้ เนือ่งจาก
ยงัตดิโทษแบนอยู ่“อกีนานเท่าไหร่ทีผ่มต้อง
รอและไม่สามารถขึน้ชกได้” ฟรูี ่โพสต์ในทวิ
ตเตอร์ของเขา “ช่วยเคลยีร์ชือ่ผมให้ด้วย และ
อนญุาตให้ผมกลบัสูส่งัเวยีนอีกครัง้ ผมบร-ิ  
สทุธิ ์ปล่อยผมเถอะ หลายคนถูกตดัสนิในช่วง
ไม่กีเ่ดอืน แต่ท�าไมผมได้รบัการปฏบิตัทิีแ่ตก
ต่างออกไป”
 
‘ซลิวา’กลบัไปโปรตเุกส 
แอเดรียน ซิลวา เดินทางกลับโปรตุเกส 
ขณะที่ทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ 
เตรยีมตวัท�าเรือ่งขออทุธรณ์อกีครัง้ หลงัจาก
ทีท่างฟีฟ่า ปฏิเสธการลงทะเบยีนของนกัเตะ 
หลงัจากท่ี เลสเตอร์ ท�าสญัญากบัสปอร์ติง้ 
ลสิบอน ช้าไป 14 วนิาท ีในวนัที ่31 สงิหาคม 
ซึง่เป็นวนัทีต่ลาดซือ้ขายปิด  
 “เขาก�าลงัเป็นคณุพ่อ ดงันัน้ เขาอาจจะ   
มีเวลาอยูก่บัครอบครวัของเขามากขึน้” เคร้ก 
เช็คสเปียร์ กนุซอืทมีเลสเตอร์ กล่าว ซลิวา วยั 
28 ปี ลงเล่นเพยีง 3 เกมในฤดกูาลนี ้ก่อนที่
จะออกมาจากทมีสปอร์ติง้ ซ่ึง เชค็สเปียร์ ยอม 
รบัว่า เขาเป็นห่วง ซลิวา กบัโอกาสในการเล่น
ฟตุบยอลโลก กลางปีหน้า 

อนัเดร์ เอร์เรร่า ให้ความเหน็ว่า ทมี “ผแีดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ จะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ 
เพื่อที่จะเก็บ ดาวิด เด เคอา ไว้ให้ได้ หลัง
จากซัมเมอร์ที่ผ่านมา นายทวารเลือดสเปนผู้
นี้ ถูกทีม “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด ตาม
จบีไปร่วมทมี ก่อนทีจ่ะพลาดโอกาสในช่วงนาที
สุดท้าย
 หลังจากทีก่ารย้ายทมีไม่ส�าเรจ็ ผูร้กัษาประ 
ตูทีมชาติสเปน ตกลงเซ็นสัญญากับทีมต่อไป
จนถึงปี 2019 บวกออพชั่นอีก 1 ปี 
 เอร์เรร่า กล่าวว่า เด เคอา มีความสุขกบัการ
ที่นี่ “ผมอยากเห็นเขาอยู่กับทีมไปอีกหลายปี 
แต่มคีวามจ�าเป็นเหลอืเกนิทีเ่ราต้องคว้าแชมป์
เพื่อที่จะให้เขาอยู่กับทีมเราต่อไป เป็นอย่างที่
เราท�าไปบ้างแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้ว” 
 “ดาวิด ดูมีความสุขมากในเวลานี้ เพราะ
เราก�าลงัต่อสู้เพือ่ทกุส่ิงทกุอย่าง เราคว้าแชมป์
มา 3 รายการเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว และเอฟเอ คพั 
ฤดกูาลก่อนหน้านี ้นีค่อืส่ิงทีพ่วกเราต้องการ” 
 “เรอัล มาดริด พูดถึง เด เคอา ทุกๆซัม-   
เมอร์ เพราะว่าเขาเป็นผูร้กัษาประตทูีด่ทีีส่ดุใน
โลกเวลานี้ แต่เราไม่ได้คิดว่า เราห่างไกลจาก
เรอลั มาดรดิ มากนกั เราคว้าแชมป์ 3 รายการ
เมื่อฤดูกาลที่แล้ว มีทีมจากอังกฤษอย่างเราที่
ท�าได้เท่านั้น” 
 “เรามคีวามสขุมากทีม่เีขาอยูท่ีน่ี ่และพยา 
ยามที่จะเก็บเขาไว้กับทีมให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้” เอร์เรร่า กล่าว “แม้ว่าในเวลานี้ 
เขาอาจจะไม่ใช่ต�านานของทีม แต่เขาก็อยู่ไม่
ไกลจากจุดที่จะเป็นต�านานของทีม” 
 ในเกมที่แมนฯ ยูไนเต็ด ไล่ถล่มทีมเอฟ
เวอร์ตัน 4-0 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ผ่านมา เด เคอา โชว์ซูเปอร์เซฟ จาก

เวย์น รนูีย์่ ออกปากขอโทษ หลงัจากทีโ่ดนศาล
สัง่ลงโทษห้ามขบัรถ เป็นเวลา 2 ปี พร้อมกบั
บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ เป็นเวลา 100 ชัว่โมง 
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของจติอาสาเพือ่สงัคม  
 เม่ือวนัจนัทร์ทีผ่่านมา รนูีย์่ เดนิทางไปขึน้
ศาลเพื่อฟังค�าตัดสินจากกรณีที่เขาโดนเจ้า
หน้าทีต่�ารวจเรยีกตรวจ เมือ่เวลาตสีองของวนัที่ 
1 กนัยายน แล้วพบว่า อดตีกองหน้าทมีชาติ
องักฤษ มปีรมิาณแอลกอฮอล์มากเกนิก�าหนด

ลูกยิงของ กีย์ลไฟ ซิการ์ดสสัน และ เวย์น-       
รูน่ีย์ อดีตเพ่ือนร่วมทีมของเขา ขณะที่ทีมน�า
อยู่ 1-0 
 เอร์เรร่า กล่าวว่า “ส�าหรับผม เขาคือนัม 
เบอร์วัน ผมให้ความเคารพผู้รักษาประตูอีก
หลายคน ไม่ว่าจะเป็น มานูเอล นอยเออร์,      
จิอันลุยจิ บุฟฟอน และมาร์ค อังเดร เทอ          
สเตเกน แต่ ดาวิด คือมือ 1 ของโลกเวลานี้” 
 “เขานิง่สงบมาก และเขาท�าหลายสิง่หลาย
อย่างท่ีสร้างความประหลาดกับผมมาก เขา
เป็นผู้รักษาประตูที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พระ 
เจ้าประทานเขาลงมา เขาสามารถสร้างความ
แตกต่างให้กบัทมีได้ ส่ิงแตกต่างทีว่่าก็คอื เมือ่
ทีมของคุณมีผู้รักษาประตูที่ช่วยให้คุณได้แต้ม 
เขาเป็นผู้รักษาประตูไม่กี่คนในเวลานี้ ที่สา-
มารถช่วยให้ทีมได้แต้มจากเกมได้”  

‘รนูีย์่’หายซ่าถกูห้ามขบัรถ2ปี

‘เอร์เรร่า’ต้องร้ัง‘เด เคอา’

ในขณะขบัรถ 
 “จากค�าตดัสนิของศาลในวนันี ้ผมต้องการ
ที่จะกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนจากความผิด
ของผม ทีม่แีอลกอฮอล์เกนิก�าหนดและขับรถเร็ว
เกนิก�าหนด ซึง่มนัเป็นความผดิทีช่ดัเจน ผมได้
ขอโทษต่อครอบครวัผม ผูจั้ดการทมี ประธาน
สโมสร และทกุคนทีเ่อฟเวอร์ตนัแล้ว แต่ตอนนี้ 
ผมต้องการกล่าวขอโทษกบัทกุคนท่ีให้การสนบั 
สนนุผมอย่างดมีาตลอด” รนูีย์่ กล่าว 
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อนรฐับาล
ญี่ปุ่นเพิ่มงบด้านการทหารและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ 
ตามแผนเตรียมรับมือกรณีถูกเกาหลีเหนือโจมตี   

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ญีปุ่น่เป็นประเทศอนัดบัต้นๆ
ของโลก ที่ใช้หุ่นยนต์ท�างานแทน
มนษุย์ ด้วยเห็นว่าท�างานได้เรว็และ
ผลิตได้มากกว่ามนุษย์ อีกทั้งประ 
หยัดต้นทุน เพราะหุ่นยนต์ไม่มี
เงินเดือน ซื้อครั้งเดียวใช้งานได้

ขึน้เฉพาะปีทีแ่ล้วมากทีส่ดุในโลก
จ�านวน 87,000 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 27% ตามด้วยเกาหลีใต้ใช้
เพิ่มขึ้น 38,000 ตัว และญี่ปุ่นใช้
เพิ่มขึ้น 35,000 ตัว
 IFR คาดว่ายอดการใช้หุ่น
ยนต์ในภาคการผลิตทั่วโลกปี 
2019 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า จะ
อยูท่ีป่ระมาณ 2.6 ล้านตัว เพิม่
ขึ้นจากปี 2015 เกือบ 2 เท่า
 ความนยิมหุน่ยนต์เพิม่ข้ึนควบ 
คู่ไปกับความกังวลของแรงงาน
หลายประเทศ หว่ันตกงานจากการ
ถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ ขณะนัก
วิเคราะห์ส่วนหนึง่ก ็“จบัยามสาม 
ตา” ว่า ในอนาคตอกีไม่ไกล ภาค
การผลิตบางอุตสาหกรรมจะใช้
หุ่นยนต์อย่างเดียว 
 แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่ง “ฟัน
ธง” ว่า ยังอีกยาวไกลที่หุ่นยนต์
จะสามารถท�างานส่วนใหญ่แทน
มนุษย์ได้
 ส่วนสถานการณ์ในญีปุ่น่ โคอิ
จ ิอวิาโมโตะ ผูเ้ชีย่วชาญแห่ง Re-
search Institute of Economy, 
Trade and Industry มองว่า หุ่น
ยนต์ “แย่งงาน” มนุษย์เพียงบาง
ส่วนเท่านั้น  
 ขณะงานหลายอย่าง มนษุย์
ท�าได้ดีกว่าหุ่นยนต์ จึงท�าให้
สถานะหุ่นยนต์มีบทบาทเข้า
มาเสรมิ มากกว่าจะเข้ามาแย่ง
งานมนุษย์ 

 

 
 

+

In Brief : ย่อความ

หลายประเทศหันมาใช้
หุ่นยนต์ในภาคการผลิต
เพิม่ขึน้ ท่ามกลางความ
กงัวลของแรงงานหวัน่ตก
งานจากการถูกหุ่นยนต์
เข้ามาแทนที่ แต่นักวิ-
เคราะห์มองว่า ยงัอกียาว
ไกลที่หุ่นยนต์จะท�างาน
ส่วนใหญ่แทนมนุษย์ได้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ยาว
  ปัจจุบัน ญี่ปุ ่นและอีกหลาย
ประเทศ เผชิญปัญหาใหม่ในภาค
การผลิต นั่นคือปัญหาขาดแคลน
แรงงาน เน่ืองจากอัตราการเกิด
ของประชากรต�า่ บวกกบัจ�านวนผู้
สูงอายุมีมากขึ้น ท�าให้ความต้อง 
การหุ่นยนต์เพิ่มตามไปด้วย 
 สถติกิารใช้หุน่ยนต์ในภาคการ
ผลิตปี 2015 หรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
สมาคมหุ่นยนต์นานาชาติ (In-

ternational Federation of Ro-
botics : IFR) ระบุว่า เกาหลีใต้ใช้
มากทีส่ดุในโลก โดยมหีุน่ยนต์ใน
ภาคการผลิตเทียบกับจ�านวนแรง 
งานมนุษย์ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ตัวต่อ
มนษุย์ 100 คน ตามด้วยญีปุ่น่ 3.1 
เยอรมนี 2.9 และสหรัฐ 1.6
    ขณะปีที่ผ่านมา รายงาน
ของท�าเนียบขาวสหรัฐที่เสนอ
ต่อสภาคองเกรส ระบุว่า ญี่ปุ่น
ใช้แรงงานหุ่นยนต์ในอุตสาห 
กรรมยานยนต์มากทีส่ดุในโลก 
เฉลี่ย 1,562 ตัวต่อการใช้แรง  
งานมนุษย์ 10,000 คน ตาม
ด้วยเยอรมนี เฉลี่ย 1,133 ตัว 
และสหรัฐ เฉลี่ย 1,091 ตัว
 นอกจากนั้น ญี่ปุ่นยังใช้แรง 
งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
อื่นมากเป็นอันดับต้นๆของโลก 
เฉลี่ย 219 ตัวต่อแรงงานมนุษย์ 
10,000 คน ขณะเยอรมนี เฉลี่ย 
147 ตัว และสหรัฐมีค่าเฉลี่ยเพียง 
76 ตัว
 สถิติดังกล่าวนั้น เป็นค่าเฉลี่ย
เทียบกับแรงงานมนุษย์ที่ท�างาน
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หากเจาะ 
จงเฉพาะจ�านวนหุ่นยนต์ โดยไม่
เทยีบกบัแรงงานมนษุย์ จีนใช้เพิม่

ข้อมูลภาพ : todayonline.com

‘แรงงานหุ่นยนต์’ในอนาคต
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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

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

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



ปีที่ 18 ฉบับที่ 4667 (1192) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

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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ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
 
	 เรื่อง	การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท	วี	โซล่าร์	จำากัด 
(ผูส้นบัสนนุโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิสำาหรบัสหกรณโ์คนมสอยดาว	จำากดั)

   ....................................................................................

		 ด้วย	 บริษัท	 วี	 โซล่าร์	 จำากัด	 ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่	 ณ	 เลขที่	 ๑๒๘/๑๗๗	 อาคารพญาไทพลาซ่า	 
ชั้น	 ๑๖	 ถนนพญาไท	แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 	 กรุงเทพมหานคร	 รหัสไปรษณีย์	 ๑๐๔๐๐	 ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานให้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า	 ตามใบอนุญาต 
ผลิตไฟฟ้า	เลขที่	กกพ	๐๑-๑(๑)/๕๙-๖๙๙	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	ใช้ได้ถึงวันที่	๒๕	ธันวาคม	
๒๕๖๙	สถานประกอบกิจการพลังงานตั้งอยู่	ณ	เลขที่	๒๒/๓	หมู่ที่	๑๗	ตำาบลทับช้าง	อำาเภอสอยดาว	
จงัหวัดจนัทบรุ	ีรหสัไปรษณยี	์๒๒๑๘๐	มคีวามประสงคข์อโอนสทิธติามใบอนญุาตดงักล่าวให้แก่	บริษัท	 
เอสเอสเอ็ม	เอ็นเนอร์ยี่	โซลาร์	จำากัด	ซึ่งมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่	ณ	เลขที่	๑๒/๓๙	หมู่ที่	๑๐	ตำาบล 
คลองข่อย	 อำาเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 รหัสไปรษณีย์	 ๑๑๑๒๐	 โดยสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับกิจการพลังงาน	 (สำานักงาน	 กกพ.)	 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว	 เห็นว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๑
		 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	 วิธี
การและเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบการกิจการพลังงาน	พ.ศ.	๒๕๕๒	สำานักงาน	
กกพ.	จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	โดยให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ	สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ท่ีฝ่ายใบ 
อนุญาต	สำานักงาน	กกพ.	เลขที่	๓๑๙	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	๑๙	ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขต
ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	๑๐๓๓๐	หรือโทรสาร	๐	๒๒๐๗	๓๕๐๖	หรือ	www.erc.or.th	
ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
                                                                       

																																											ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐

           
	 	 	 	 	 (นางสาวนฤภัทร	อมรโฆษิต)
																																								เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ดบัชาต ิครัง้ที ่22 ทีห้่อง Meeting 
Room 2 ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สริกิติิ ์J 13.00 น. อาจารย์มา-
นพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ส�านักงานกองทุนสนับ-
สนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
เปิดเวทเีสวนา “อยูอ่ย่างไรในสงั-
คมนยิมเสีย่ง (พนนั)?” ทีห้่องแมน
ดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน J 
13.00 น. ธรีะชยั ภวูนาถนรานุ
บาล อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ราชปูถัมภ์ J 10.00 น. ศ.ดร.
นพ.ประสทิธิ ์วัฒนาภา คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
แถลงข่าวการจดังาน “ศริะกราน
พระภบูาลนวมนิทร์” ทีห้่องประชมุ
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
ตกึอ�านวยการชัน้ 2 โรงพยาบาล
ศริริาช J 13.00 น. สชุาดา สหสั-
กลุ นายกสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผู้
จ�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย 
แถลงข่าวงานมหกรรมหนงัสือระ-

J หม่อมเจ้าปสุาณ สวสัดวิตัน์  
เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดตวั หนงั 
สอืบนัทกึแห่งประวัตศิาสตร์ “ตาม
รอยพระยคุลบาท สมเดจ็พระพทุธ 
เจ้าหลวง” เวลา 14.00 น. ทีห้่อง
ประชมุ สยามสมาคมในพระบรม

คอตตอน ยเูอสเอ จดังานคอตตอน
เดย์ 2017 (Cotton Day 2017) เปิด
ตัวคอลเลกชัน่พเิศษในชือ่ CMG x 
Cotton Incorporated xCOTTON 
USA™ ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง
เซ็นทรัลมาร์เกตติ้ง กรุ๊ปคอตตอน
อินคอร์ปอเรท และคอตตอนยเูอสเอ
 นายไกรภพ แพ่งสภา ตวัแทน
คอตตอน ยเูอสเอ ในกลุม่ประเทศ
อาเซยีน กล่าวว่า “กจิกรรมคอตตอน
เดย์ถือเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นประ 
จ�าทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งเส้น 
ใยฝ้าย ซึง่ปีนีจ้ดัขึน้เป็นคร้ังที ่9 เพือ่
ตอกย�า้ให้เห็นถงึสิง่ท่ีท�าให้คอตตอน 
ยูเอสเอเป็นฝ้ายที่ทั่วโลกไว้วางใจ 
โดยจากผลส�ารวจ Global Lifestyle 
Monitorในปี 2559 ท่ีผ่านมา ระบุ
ว่าผูบ้รโิภคคนไทยกว่า 79% มองว่า
ผ้าเดนิมนั้นเหมาะสมที่จะเป็นเสื้อ 
ผ้าแฟชัน่ และกว่า 41% ชืน่ชอบกาง

คอลเลกชั่นใหม่‘คอตตอน ยูเอสเอ’

ของยนีส์ด้วยเทคโนโลยทีฟัคอตตอน 
(TOUGH COTTON™) ท่ีป้องกนัการ
ถลอก และท�าให้สติีดทนทานนาน
ขึน้และแบรนด์แรงเลอร์ (Wrangler) 
มาพร้อมกับนวัตกรรมยนีส์สะท้อน
น�า้ Stay Dry ซึง่มพ้ืีนฐานมาจาก
นวตักรรม STORM DENIM™ ทีม่ี
คุณสมบัติในการป้องกันละอองน�้า
ทกุประเภท ทัง้ฝน ละอองน�า้จากการ
เดนิทาง หรอืสิง่สกปรกอืน่ๆ (Water 
Repellent) แม้จะผ่านการซกัและรดี
แล้วกต็าม”
 โดยไฮไลท์ในการจดังานในปีนี้ 
เราได้บอกเล่าตัวตนและความเท่ของ
ยนีส์ทัง้ 3 แบบ ผ่านแฟชัน่โชว์สดุ  
ชคิ จากเหล่าศลิปินดาราชือ่ดงั อาทิ 
บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มารโิอ้ 
เมาเร่อ, ต่อ-ธนภพ ลรีตันขจร, เจ
เจ-กฤษณภมู ิพบิลูสงคราม และต้า
เหนงิ-กญัญาวร์ี สองเมอืง

เกงยีนส์และเสื้อผ้าที่ท�ามาจากผ้า
เดนมิมากกว่าเสือ้ผ้าแบบอืน่ดงันัน้
ความพิเศษของคอตตอนเดย์ในปี    
นีจึ้งเป็นการร่วมมอืกนัระหว่างกลุม่
เซ็นทรลัมาร์เกต็ติง้ กรุป๊จดัท�าคอล
เลกชัน่ CMG x Cotton Incorpor-
ated xCOTTON USA™ ส�าหรบั 3 
แบรนด์ดงั ล,ี ล ีคเูปอร์, และ แรง
เลอร์
 ส�าหรบัคอลเลกชัน่พเิศษในครัง้

นี้ มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาผสม
ผสานกับผ้าฝ้ายจากสหรัฐอเมริกา
โดยแบรนด์ลี (Lee) ใช้เทคโนโลยี
วิคก้ิง วินโดวส์ (Wicking Windows™) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจัดการความชื้น
สมรรถภาพสงู ท่ีมคุีณสมบติัในการ
ระบายความชืน้ได้ดขีึน้ถงึ 1,400% 
และลดความเหนยีวตดิตวัได้ถึง 50% 
ในขณะทีแ่บรนด์ลคีเูปอร์ (Lee Coo 
per) เพิม่ความแขง็แกร่งและทนทาน

การคลงั เปิดตวัหนงัสอื Thailand 
RESET พลิกมุมคดิเศรษฐกิจไทย 
เอาประชาชนเป็นศนูย์ ทีร้่านนาย
อินทร์ ชั้น 3 เดอะสตรีท รัชดา     
J 18.00 น. วชิยั พรพระตัง้ 
รองประธานองค์กร ธรุกจิโทรคม 
นาคมและไอที บริษัท ไทยซัม-    
ซงุ อเิลคโทรนคิส์ จ�ากดั จดังาน 
“Do bigger things” เปิดตวั “ซมั
ซงุ กาแลคซี ่ โน้ต 8”  ทีโ่รงแรม    
อวาน ีรเิวอร์ไซด์ กรงุเทพ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4670 (1195) วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

สังคม

พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธญัญสริ ิหวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม ประชมุ
หวัหน้าหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว เพ่ือรับ
ฟังผลการด�าเนินงานขับเคลือ่นการอ�านวยความยตุธิรรมและวางแนวทางการ
ด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 

สจุติรา จงชาณสทิโธ รองผูว่้าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ร่วมกบั อภุยั สาระศาลนิ ผูอ้�านวยการกองตลาดภาค
ใต้ แถลงข่าวจดังาน “มหกรรมท่องเทีย่วภาครัฐ ยกทพัเทีย่วทัว่ไทย” ทีห้่อง
วุฒิไชยเฉลมิลาภ ราชนาวิกสภา   

ดร.อดศิร พร้อมเทพ อธบิดกีรมประมง, ศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธาน คณะผู้
บรหิาร เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ร่วมพธิวีาง “ปะการงัเทยีม” ฟ้ืนทะเล-ชุมชน
ชีวิตคนชายฝั่ง ให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ีทีห่าดมหาราช อ.สทงิพระ จ.สงขลา

รศ.ญาณเดช ทองสมิา ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนครธน เปิด
งาน “เกษยีณวัย อย่างมีความสขุ” ซึง่โรงพยาบาลนครธนร่วมกบัชมรมอายุ
วัฒนาจดัข้ึนในหวัข้อ “โรคระบบทางเดินอาหาร ปัญหาว้าวุ่นใจ...วยัสงูอาย”ุ 
ทีห้่องประชุมทองสมิา ช้ัน 4 โรงพยาบาลนครธน 

วชิยั กลุธวชัชยั ร่วมกบั วลัลภ ตรฤีกษ์งาม และ ชลุพีร ปิลนัธนกติต ิเปิดตวั
กจิกรรมสดุยิง่ใหญ่แห่งปี “Major Cineplex Movie Marathon รวมพลคน
รกัหนงั 2017 Presented by Suzuki” ค้นหาคอหนงัพนัธุอ์ดึ แข่งดหูนงั
มาราธอนเพือ่สร้างสถิตใิหม่ทะล ุ120 ชัว่โมง 

บษุยา ประกอบทอง ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี ออกาไนเซอร์ จ�ากดั ร่วม
กับ ผศ.วศนิ สวุรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ 4 นักปั่นน่องเหล็ก คว้าแชมป์
จกัรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Hat Yai

สรุชัย จงเลศิวราวงศ์ ผูอ้�านวยการสายงานการตลาด กลุม่ธรุกจิ TCP เปิดตวั 
“เรดดีแ้บลค็” ส�าหรบัผูช้าย และ “เรดดีพ้งิค์” ส�าหรบัผูห้ญงิ ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์คนวยัท�างาน โดยมนีกัแสดงและพธิกีรชือ่ดงั “กนัต์ กนัตถาวร” และ 
“มาร์กี ้ราศร”ี นางเอกยอดนยิม พรเีซน็เตอร์คูล่่าสดุของเรดดี ้ร่วมงาน

ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการในเครือเคป & แคนทารี        
โฮเทลส์ เจ้าของโรงแรมเคป กดูู และ เจนสดุา ปานโต ดีไซเนอร์และผูก่้อต้ัง
แบรนด์เจนสดุา จดังานเลีย้งขอบคณุสือ่มวลชนและเซเลบรติี ้หลงัร่วมชมงาน
เดินแฟช่ันโชว์ริมชายหาดสดุเอก็ซ์คลซูฟีเพ่ือเปิดตวัคอลเลกชันใหม่ 


