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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ผ่านมา 11 ปี ยังอยู่ใต้อ�านาจรัฐประหาร 
ความขัดแย้งยังฝังลึก เศรษฐกิจก็วิกฤต 
ความยิ่งใหญ่ของ “หัวหน้าคณะลิเก” 
สุดท้ายก็อาจเป็น “กบในคราบโคถึก” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้ารัฐประหาร 
ไม่เคยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง 
“สมศักด์ิ ไม้พรต” ให้จับตาการตรวจสอบ 
“เรือเหาะ” จะลงเอยเหมือน “จีที 200” หรือไม่ 
“พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” ไม่เชื่อมีเลือกตั้งปี 2561 
“อภิชาต สถิตนิรามัย” ช�าแหละ “วิกฤตต้มกบ” 

ตายแล้ว
ก็ตอบไม่ ได้

ท�าเสยีของ

19 กันยายน 2549 22 พฤษภาคม 2557

นายเลือกกบ

การเมอืงได้ง่ายขึน้ และยงัเป็น 
การส่งสัญญาณถึงแฟนคลับว่า
หากอยากเห็นนโยบายดีเพ่ือประ 
ชาชนยงัฝากอนาคตไว้กบัพรรค
เพือ่ไทยได้ ซึง่ข้อความทีส่่งถงึประ 
ชาชนว่ายงัเป็นห่วงชวีติความเป็น
อยู่เสมอ เป็นการเรียกคะแนน
เก่ากลบัคืนสูพ่รรค เพราะอย่าง
น้อยในช่วงทีเ่ป็นนายกรฐัมนตรี
ก็มีผลงานเป็นประจักษ์ให้ประ 
ชาชนได้จดจ�าหลายเรือ่ง

เพิม่พลงับวก?
สารที่ส่งออกมาจากครอบครัว
ชินวัตร “ทักษิณ-พินทองทา”   
ในโอกาสครบรอบ 11 ปี รฐัประ 
หาร 19 กนัยายน 2549 หากถอด 
รหสัทางการเมอืงท�าให้คดิได้ว่า
ตระกูลชินวัตรจะยังไม่หันหลัง
ให้การเมือง แต่ไม่สู้แบบเผชญิ
หน้าเป็นการสู้แบบก้มหมอบต�า่
เหมือนที่ท�ามา ที่ส�าคัญยังเป็น 
การส่งสญัญาณถึงอดตีส.ส.พรรค
เพือ่ไทยให้ตดัสนิใจอนาคตทาง 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“หงส์”
เกมรับต้องมั่นคง

กีฬา 6

“ทิสโก้”ปลื้ม
“ทริกเกอร์ฟันด์”

มุมมอง2ขั้ว
“วิกฤตโรฮีนจา”

เศรษฐกิจ 4

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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เป็นการส่งสัญญาณว่า
ยังสู้แบบมองไปข้างหน้า

สร้างความปรองดองไปพร้อมๆกัน

เดียว ซึ่งคงท�าให้คนในพรรคเพื่อ
ไทยใจชืน้ขึน้มาบ้าง และคงท�าให้
อดีตส.ส.ใจอ่อนที่ลังเลว่าจะเดิน
ออกจากพรรคไปซบขัว้อ�านาจอืน่ 
อาจตดัสินใจได้ง่ายขึน้ว่าจะอยูก่บั
พรรคเพื่อไทยต่อไปหรือไม่
 ข้อความที่ส่งถึงประชาชนว่า
ยงัเป็นห่วงชวีติความเป็นอยูเ่สมอ 
เป็นการเรียกคะแนนเก่ากลับคืน
สู่พรรค เพราะอย่างน้อยในช่วง   
ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีผลงาน
เป็นประจักษ์ให้ประชาชนได้จด 
จ�าหลายเรื่อง
 แค่บอกว่ายงัเป็นห่วงชวีติความ
เป็นอยู่ ก็กระตุ้นให้ประชาชนมี
ความหวังที่จะฝากอนาคตให้กับ
พรรคเพือ่ไทยต่อไป เพราะเชือ่ว่า 
ดร.ทักษิณ จะยังสนับสนุนพรรค
และคิดนโยบายใหม่ๆมาแก้ปัญ 
หาให้ประชาชน
 นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการส่ง
สัญญาณถึงฝ่ายตรงข้ามทางการ
เมอืงเพ่ือยนืยนัในสิง่ท่ีพดูมาตลอด
ว่าแก้ไขไม่แก้แค้น ไม่คิดถึงเรื่อง
เก่าๆที่ผ่านมาแล้ว แม้ตัวเองและ
คนในครอบครัวจะถูกกระท�ามา
ตลอด โดยหวังว่าอีกฝ่ายจะหยุด
ทกุอย่างไว้แค่นี ้แล้วมาเริม่ต้นกนั
ใหม่
 เป็นการส่งสัญญาณว่ายังสู ้
แบบมองไปข้างหน้าโดยพร้อมสร้าง
ความปรองดองไปพร้อมๆกัน
 ดร.ทกัษณิ ยืน่มอืมาอกีคร้ัง 
ที่เหลือเป็นหน้าที่ของอีกฝ่าย
ว่าพร้อมยื่นมือไปจับเพื่อให้
ประเทศหลุดพ้นจากหลุมด�า
ความขดัแย้งทีด่�าเนนิมากกว่า
ทศวรรษหรือไม่

วันครบรอบ 11 ปีรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 ทีผ่่านมา มหีลาย
คนออกมาให้ความเห็นในหลาก
หลายแง่มุม
 แต่ความเห็นที่น่าสนใจคือ
ความเห็นของ ดร.ทักษิณ ชิน-
วตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีถ่กูท�า
รัฐประหารในครั้งนั้น โพสต์ข้อ 
ความผ่านทวติเตอร์ส่วนตวั Thak 
sin Shinawatra “@Thaksin-
Live” ระบุ
 “I  hope  the  memory  of 
what happened 11 years ago 
has not faded from the hearts 
of Thai people.”
 “I am, and will always be, 
concerned about the livelihood 
of my fellow Thai citizens.”
 อกีหนึง่ความเห็นท่ีส�าคญัออก
มาจากคนใกล้ตวั ดร.ทกัษณิ อย่าง 
นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร ค-ุ
ณากรวงศ์ บุตรสาว ดร.ทักษิณ 
ที่โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว 
aimpintongta ที่ระบุว่า
 “วันนี้เมื่อ  11  ปีที่แล้ว...เอม
เป็นคนแรกในครอบครัวท่ีได้เจอ
พ่อหลงัจากปฏิวตั ิ19 กนัยายน ปี 
2549 ตอนนัน้เรียนปรญิญาโทอยู่
ที่ลอนดอน วันนี้ ปีนี้ เอมก็ได้มา
อยูท่ี่ลอนดอนกบัพ่ออกีครัง้ พร้อม
ครอบครัวลูก  3  ของเรา...  11 ปี

ผ่านไป  พ่อยังมีพลังงานท่ีจะคิด
เรือ่งธรุกจิต่างๆ มหีลายโปรเจกต์
ทีเ่ริม่ท�าไปแล้ว และก�าลังจะเริม่ท�า 
มพีลงังานคดิเรือ่งอืน่ ไม่ปล่อยให้
เรื่องการเมืองมาหยุดทุกอย่าง...
ชีวิตก้าวไปข้างหน้า
 เอมยังจ�าได้ดี เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
เอมบอกพ่อว่า  อยากรอพ่อกลับ
มาเอมถึงจะแต่งงาน...แต่พ่อและ
แม่ยนืยนัให้เอมด�าเนนิชวีติต่อไป 
อย่าหยุดรอเรื่องการเมือง  ชีวิต
ต้องก้าวไปข้างหน้า...จนวันนีเ้อม
มีลูก  3 คนมาอยู่ตรงหน้าคุณตา
แล้ว...(ถ้าวันน้ันรอ...คงยังไม่มี) 
หรอืแม้กระทัง่ก่อนมาเจอพ่อคราว
นี้  เอมเองยังเครียด  กังวล  เป็น
ห่วง ท้อใจกับเรื่องที่เกิดกับครอบ 
ครวัเรา และกบัคนทีเ่รารกั...แต่พอ 
มาเจอพ่อ กลบักลายเป็นสบายใจ
และมีก�าลังใจขึ้นมาก  แปลกใจ
เสมอว่าพ่อเอาพลงับวกมาจากไหน
ตลอด  11  ปีน้ี...พ่อบอกว่า We 

live  for  today and  tomorrow, 
not  yesterday. ใช้ชีวิตแบบมอง
วันนี้และวันข้างหน้า  ไม่ใช่อดีต! 
พ่อท�าให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มได้
ทุกวันอย่างน่าทึ่ง การมาหาพ่อ
เพือ่มาให้ก�าลงัใจพ่อ กลบัได้ก�า-
ลังใจกันเองกลับไปทุกที...ลูกภูมิ 
ใจในความอดทนและพลังบวก
ของพ่อจริงๆค่ะ  จะจับมือพ่อเดิน
แบบนี้ตลอดไปค่ะ”
 ดร.ทกัษณิ บอกให้คนไทยจด 
จ�าบทเรียนที่ผ่านมา และย�้าว่ายัง
เป็นห่วงประชาชนคนไทยอยูเ่สมอ
 นางสาวพนิทองทา บอกพ่อใช้
ชีวิตแบบมองไปข้างหน้า คิดแค่
วันนี้กับวันพรุ่งนี้ ไม่คิดเรื่องเมื่อ
วาน อย่าให้การเมืองมาฉุดรัง้ชีวิต 
ต้องเดนิไปข้างหน้า วนันีย้งัท�าธรุ 
กจิและมโีปรเจกต์ใหม่ๆ อยูต่ลอด
 ถ้าถอดรหัสทางการเมือง อาจ
ท�าให้เข้าใจได้ว่า ดร.ทักษิณ ยัง
ไม่ถงึกบัหนัหลงัให้การเมอืงเสยีที

เพิ่มพลังบวก?

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4671 (1196) วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4671 (1196) วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ไม่รู้อะไรเป็นมรรคผลของชีวิตที่ท�าให้ชีวิตดี
งามก้าวหน้า เราจงึเหน็ความวปิรติ ความวบิตัิ
ของมนษุย์ทีต่กเป็นทาสพวกนี ้ มแีต่จะเสือ่ม 
ทรามถอยไปเรือ่ยๆ ไม่น�าพาชวีติให้เจรญิ กระ 
ชากลากเราให้ลงต�่าจนติดคุกติดตะราง สูญ
เสยีอสิรภาพ  
 ใครไม่อยากเสียอิสรภาพก็อย่าเหน็สิง่เสพ
ตดิเป็นของทีค่วรลองควรเสพ ยาเสพตดิมแีต่
ท�าให้ทกุข์  แม้แต่บหุรี ่ เหล้า พอขึน้ภาษขีึน้
ราคาก็ต้องไปซ้ือบหุรีเ่หล้าหนภีาษมีากกัตนุ
มากัก เหมอืนชวีติขาดส่ิงเหล่านีไ้ม่ได้ ทัง้ที่
ตอนเดก็ไม่เคยผกูพนัส่ิงเหล่านีเ้ลย แต่มาเสยี
ท่าตอนโต โง่ตอนเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ ตอนเลก็
บรสุิทธิผ์ดุผ่อง พอโตท�าไมจงึมวัหมอง แทนที่
จะยิง่อยูย่ิง่รู ้ ยิง่โตยิง่ฉลาด กลบัเป็นว่ายิง่อยู่
ยิง่โง่ ยิง่โตยิง่เซ่อ 
 มันน่าอนาถใจม้ัยว่ามนุษย์โตแล้วเซ่อ 
โตแล้วโง่ ตอนเดก็ๆบรสิทุธิด์ ีไอ้นัน่กไ็ม่
ตดิ ไอ้นีก่ไ็ม่หลง พอโตกลบัมองอะไรก็
ไม่รู ้ไปตดิไปหลงในสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั 
เป็นทกุข์เป็นโทษ จงึเรยีกว่าโง่ตอนโต เซ่อ
ตอนแก่ แล้วจะแย่ตอนตายนีแ่หละ ไม่
ได้ไปทีด่แีน่
  เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ยิ่งอยู่ยิ่งโง่

ทรรศนะ

ตอนเด็กไม่เคยผูกพันสิ่งเหล่าน้ีเลย
แต่มาเสียท่าตอนโต โง่ตอนเป็นผู้
หลกัผูใ้หญ่ ตอนเลก็บรสิทุธิผ์ดุผ่อง พอ
โตท�าไมจงึมวัหมอง แทนทีจ่ะยิง่อยู่
ยิง่รู ้ยิง่โตยิง่ฉลาด กลบัเป็นว่ายิง่อยู่
ยิง่โง่ ยิง่โตยิง่เซ่อ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

19 กันยายน 2549 ผ่านมา 11 ปี วัน
นี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ภายใต้รัฐประ 
หาร เพียงแต่เปลี่ยน “หัวหน้าคณะ
ลเิก” ซึง่ส่อว่าจะอยูย่าวอยูน่าน เพราะ
บรรดาไอ้ห้อยไอ้โหนและนกัการเมอืง
ที่รู ้ทางลมต่างออกเชียร์ให้น่ังทับอ�า 
นาจต่อไป ไม่ต้องรีบเลือกตั้งนั้น เป็น
ปรากฏการณ์รัฐประหารที่ไม่เหมือน
ใคร และไม่มีใครเหมือน 
 รัฐประหารจึงไม่ได้ท�าให้ความขัด
แย้งยตุ ิแต่ยิง่ฝังรากลกึ การทจุรติคอร์ 
รัปชันยังปรากฏให้เห็นทั่วไป ประเทศ
ก็ถอยหลังทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ  
 วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จึง “ตา
สว่าง” รู้ว่ารัฐประหารไม่เคยแก้ปัญหา
บ้านเมืองได้อย่างแท้จริง นอกจาก
ความเงยีบสงบภายใต้อ�านาจจากปลาย
กระบอกปืน และความเงียบสงัดของ
ภาคธุรกิจ 
 การต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตย
ทีแ่ท้จรงิ และนติธิรรมสากล จงึไม่มวีนั
สิ้นสุด อย่างที่ “ปิยบุตร แสงกนก
กุล” ยืนยันว่า “ประเทศอ่ืนท�าได้ 
ประเทศนี้ก็ต้องท�าได้ วันน้ียังท�า
ไม่ได้ วันหน้าต้องท�าได้”
 ชวีติจรงิไม่สวยงามดงันทิานเรือ่ง 
“เจ้าชายกบ” เพราะท้ายทีส่ดุ “ขนุ 
พลกบ” ที่นายเลือกก็มักจะได้เป็น 
“โคถกึ” หลังจากเสรจ็ศกึเสรจ็นา-
อยู่เสมอๆ!!??

นายเลือกกบ

ปัญหายาเสพติดท�าให้อดตีมสิทนีไทยแลนด์ 
2006 “เอมี ่เอมเิลยี จาคอป” นางเอกจาก
ละคร “ธดิาวานร” จมมดิในความชัว่ร้าย ถกู
ต�ารวจจบัพร้อมเพือ่นชายทีม่ยีาไอซ์และยาอี 
เจ้าตวัสารภาพทัง้น�า้ตาว่าเสพยานานกว่า 1 ปี 
เพราะเครยีด ไม่ได้เป็นผูข้าย ชือ่เสยีงกพ็งั อสิร 
ภาพก็หมดไป เพราะเพือ่นคะยัน้คะยอให้ลอง  
 ถงึบอกว่ามกีลัยาณมติรทีด่ ีปฏบิตัดิกีง่็าย
ไปครึง่ทาง แต่ถ้าขายหรอืเสพกต้็องนัง่สะอกึ
สะอืน้ ทัง้ทีเ่มือ่ปี 2559 เธอเคยให้สมัภาษณ์
ว่าไม่เคยยุ่งกบัยาเสพตดิ แสดงว่าให้สมัภาษณ์
ครัง้นัน้กโ็กหก พระพทุธเจ้าบอกว่า “คนลอง
เริม่โกหกได้ จะไม่ท�าชัว่อย่างอืน่อกีเป็น
ไม่ม”ี  
 ยาเสพตดิจบัได้ 5-6 ล้านเมด็ เพราะความ
โง่ของมนษุย์ทีจ่มมดิอย่างโงหวัไม่ขึน้ สตปัิญ-
ญามนุษย์ในปัจจุบันควรจะมีมากและรู้ว่าอะ 
ไรควรอะไรไม่ควร หากอยูใ่นศลีในธรรมกจ็ะ
บอกว่าไม่ควร แต่อยู่ในอ�านาจสารเสพติดก็จะ
คดิว่าควร เป็นความวปิรติของมนษุย์ จะไป
โทษเพือ่นไม่ได้ เพราะตวัเองขาดความยัง้คดิ
ว่าสิง่เหล่านีม้นัไม่ควร มนัมโีทษกต้็องถอย 
 ยคุนีถ้้าพดูถงึธรรมะ คนเราสมองห่อเหีย่ว
ไม่รูว่้าอะไรควรไม่ควร ไม่รูบ้าปบญุคณุโทษ 
ไม่รู้ว่า อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ 
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เศรษฐกิจ

‘ทสิโก’้ปลืม้‘ทรกิเกอรฟ์นัด’์

 นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�า 
นวยการสายการตลาด บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 
จ�ากัด กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ได้พิ 
สูจน์ความเป็นผู้น�าในการบริ-
หารทริกเกอร์ฟันด์ โดยสามารถ
บริหารกองทุน “ทิสโก้ ไทย อิค
วิตี้ ทริกเกอร์” ซึ่งเป็นทริกเกอร์
ฟันด์หุน้ไทยถงึ 6 กองทนุในช่วง
ระหว่าง 29 สิงหาคมถึง 8 กัน-
ยายน หลังหุ้นไทยทะลุ 1,600 
จุด ซึ่งกองทุน “ทิสโก้ ไทย อิควิ
ตี ้ทรกิเกอร์” ตัง้แต่ปี 2551 ออก
มาทัง้หมด 25 กองทนุ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 24 กองทุน ในจ�านวน
นี้ถึงเป้าหมายในก�าหนดเวลา
การลงทนุ 16 กองทนุ ถงึเป้าหมาย
นอกก�าหนดเวลาการลงทุน 8 
กองทุนและไม่ถึงเป้าหมายและ
เลิกกองทุนแล้ว 1 กองทุน 
 ส�าหรับการออกทริกเกอร์-
ฟันด์หลงัจากนี ้บลจ.ทิสโก้จะหา
โอกาสการลงทนุจากท่ัวโลก รวม
ถงึตลาดหุ้นไทย เพือ่เสนอผลติ-
ภณัฑ์การลงทนุทีดี่ให้ลกูค้าเลือก
ลงทนุ ซึง่ขณะนีม้มีมุมองเชงิบวก
ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น 
เพราะได้รบัผลบวกจากค่าเงนิเยน

ท่ีมแีนวโน้มอ่อนค่า บวกกับนโย 
บายการเงนิทีย่งัผ่อนคลาย ตลาด
หุ้นจีนที่เศรษฐกิจเริ่มมีเสถียร 
ภาพและมีแนวโน้มปรับตัวในทิศ 
ทางทีด่ขีึน้ อกีทัง้คาดว่าจะมเีมด็
เงินต่างชาติเข้าลงทุนในหุ้นจีน 
หลังจากตลาดหุ้นจีนถูกนับเข้า 
ไปอยู่ในดัชนี MSCI และการ
เพิม่จ�านวนหุน้จนีในดชัน ีHSCEI
 นอกจากนี ้ระหว่างวนัที ่7-8 
กันยายนมีทริกเกอร์ฟันด์หุ ้น
ไทยที่ถึงเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 
คือกองทุนเปิดทิสโก้ ไทย อิควิตี้ 
ทรกิเกอร์ 8% #15 (TISEQT15) 
กองทุนเปิดทิสโก้ ไทย อิควิต้ี ทรกิ
เกอร์ 8% #19 (TISEQT19) และ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิต้ี 
ทรกิเกอร์ 8% #20 (TISEQT20) 
จากก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 29 
สิงหาคม-1 กันยายน กองทุน
เปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 
8% #24 (TISEQT24) กองทุน
เปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 
8% #18 (TISEQT18) และกอง 
ทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริก
เกอร์ 8% #17 (TISEQT17) ถึง
เป้าหมายไปก่อนแล้ว จึงถือว่า
ขณะนี้ได้ปิดซีรี่ส์ทริกเกอร์ฟันด์

หุ้นไทยไปครบหมดแล้ว
 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2551 
ถงึวนัที ่12 กนัยายน 2560 บลจ.
ทสิโก้ออกทรกิเกอร์ฟันด์ทีล่งทนุ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
มาแล้วทัง้หมด 119 กองทนุ แบ่ง
เป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายและ
เลิกโครงการแล้ว 87 กองทุนใน
จ�านวนนีถ้งึเป้าหมายในก�าหนด
เวลาการลงทุน 67 กองทุนและ
ถึงเป้าหมายนอกก�าหนดเวลา
การลงทุน 20 กองทุน ส่วนกอง 
ทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในก�าหนด
เวลาการลงทุน 32 กองทุนนั้น 
ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่า
ก�าหนดเวลาการลงทุน 13 กอง 
ทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกอง 
ทุนแล้ว 19 กองทุน

ฟัน วิธ เฟรนส์ :  นางกิตติยา 
ชัยสถาพร  รองกรรมการผู ้จัด  
การ บริษัท ศรีนานาพร มาร์-
เก็ตติ้ง  จ�ากัด  เปิดตัวแคมเปญ
ใหม่ โลตัส ฟัน วิธ เฟรนส์ เพียง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  โลตัส 
เออาร์  จะได้สนุกกับการรับชม
วดิโีอเสยีง และกราฟิคของ 3 หนุม่
พรีเซ็นเตอร์ แบบเสมือนจริง 

บลจ.ทสิโก้ พสิจูน์ความเป็นผูน้�าทรกิเกอร์ฟันด์บรหิารกองทนุ 
“ทสิโก้ ไทย อคิวติี ้ทรกิเกอร์” 6 กองทนุ ท�าให้ทีผ่่านมาเป็น
ไปตามเป้าหมาย 24 กองทนุจากทัง้หมด 25 กองทนุ จงึเตรยีม
ออกทรกิเกอร์ฟันด์ลงทนุหุน้ไทยและต่างประเทศเพิม่  
 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,450.00 บาท

 ขาย 20,550.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,087.00  บาท

 ขาย   20,550.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,313.80 ขาย 1,314.12
ลอนดอน ซื้อ 1,313.80 ขาย 1,314.12

ภาวะหุ้น 20 กนัยายน 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

40.345

46.48625

4.35

0.30883

24.857

-1.94  1,670.65  
  64,239.98
-6.05  2,404.73  
  48,615.18
-3.28  1,072.61  
  36,266.85
+2.41  571.47  
  2,373.80

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,803.61  -6.04

2,471.68  +2.75

2,581.66  +23.88

1,953.81  -2.92

2,499.62  +6.55

2,967.18  +4.49

1,318.53  -1.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,815.25

9.05

6,911.55

10.76

-1,096.31

-

21,438.71

33.37

23,333.91

36.32

-1,895.20

-

30,240.69

47.07

27,557.47  

42.90

2,683.22

- สาห์รัช ชัฎสุวรรณ
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 รายงาน Voice of Asia se-
ries ที่ท�าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระบุ
ว่า เอเชียจะมีประชากรอายุเกิน 
65 ปีกลุม่ใหญ่ทีส่ดุและมกีารขยาย
ตัวสูงสุดในโลกจาก 365 ล้านคน 
ในปี 2560 เป็น 520 ล้านคนใน
ปี 2570 และปี 2585 เอเชียจะมี
ประชากรอายุเกิน 65 ปี มากกว่า
จ�านวนในประชากรของยุโรปกับ
อเมริกาเหนือรวมกัน ซึ่งจะเกิด  
ธุรกิจใหม่ๆ รองรับประชากรสูง
วัยมากขึ้นและเป็นเรื่องท้าทาย
บางประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆท่ีไม่เคยมี
มาก่อน  
 คริส ริชาร์ดสัน นักเศรษฐ-
ศาสตร์ของดีลอยท์ออสเตรเลีย 
กล่าวถึงการวิเคราะห์พบว่า จะมี
อุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จาก
การขยายตัวของกลุ ่มประชากร   
สูงวัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใน
เอเชีย  
  ส�าหรับประชากรของไทยทีก่�า 
ลงัเปิดประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ เพราะ
มอีตัราการเตบิโตของประชากรลด
ลง ขณะท่ีประชากรสงูอายเุพิม่ขึน้
อย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดท่ีต�่า

กว่าอตัราการเกดิทดแทน 2.1 คน
ต่อเนือ่งมา 2 ทศวรรษ ท�าให้ไทย
จะมีอัตราเกิดเหลือเพียง 1 ใน 3 
ซึ่งปัจจุบันคนไทย 1 ใน 10 คน 
อายุ เกิน 65 ปี และคาดว่าอีก 15 
ปีข้างหน้าอตัราส่วนจะเพ่ิมขึน้เป็น 
1 ใน 5 จะส่งผลต่อการเปลี่ยน 
แปลงท�าให้ต้องศกึษาอย่างถีถ้่วน
เพ่ือโอกาสทางๆธุรกิจ เพราะไม่
เพยีงผลกระทบต่อภาคเอกชน ภาค
รัฐก็ต้องจัดสรรงบประมาณมาดู 
แลบริหารจัดการ
  นายสภุศกัด์ิ กฤษณามระ กรรม 
การผูจ้ดัการ ดลีอยท์ ประเทศไทย 
กล่าวว่า ทั่วโลกมองว่าไทยมีศักย 
ภาพจะเจรญิต่อไปสงูมาก แต่ศกัย 
ภาพคงเกิดขึ้นยาก หากไม่มีประ 
ชากรวัยหนุ่มสาวผลักดัน จึงต้อง
กระตุ้นให้มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้น 
เพื่อทดแทนแรงงานปัจจุบันที่ก�า 
ลังเป็นประชากรสูงวัยในอนาคต  
  ที่ต้องจับตาคืออินเดียขะเป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิรายใหม่ 
หลังจากหลายทศวรรษท่ีผ่านมา
เป็นยุคของญี่ปุ่น ตามด้วยจีน แต่
จากน้ีไปธุรกิจโลกต้องหลีกทาง   
ให้อินเดียที่ถือเป็นคลื่นลูกที่ 3 

ของเอเชยี เพราะมคีวามได้เปรยีบ
เทยีบด้านโครงสร้างประชากรกว่า
ประเทศอื่นๆ ซ่ึงขณะน้ีอินเดียมี
ประชากรวยัแรงงาน 885 ล้านคน
และจะเพิ่มเป็น 1,080 ล้านคนใน
อีก 20 ปีข้างหน้าและประชากร
กว่าพันล้านคนต่อเนื่องอีกกว่า
ครึง่ศตวรรษ ทีส่�าคญัแรงงานเหล่า
น้ีจะเป็นแรงงานผ่านการศึกษา
อบรมมาดกีว่าแรงงานในปัจจบุนั 
ยิง่ไปกว่านัน้แรงงานผูห้ญงิจะมสีดั 
ส่วนเพ่ิมขึ้นและจะมีความสามา-
รถเพิ่มขึ้นพร้อมกับความตั้งใจที่
จะท�างานมากกว่าเดิม 
  ผลการวเิคราะห์ยงัพบว่า โครง 
สร้างสงัคมสงูวยัมปัีจจยัเร่ง 3 ด้าน
ที่จะกระตุ้นให้เกิดโอกาสใหม่ๆ
ทางธุรกิจในเอเชีย ได้แก่ ประชา 
กรที่อายุ 65 ปีขึ้นไปขยายตัวเร็ว

มากกลางศตวรรษนี้เกินกว่าพัน
ล้านคน ท�าให้เงินที่ต้องใช้ดูแล
เพิม่ขึน้เรว็กว่าการโตของประชากร
สูงวัย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาพยาบาล เทคโนโลยใีหม่ๆ 
เพื่อบริหารจัดการอาการป่วยเรื้อ 
รงั ท�าให้ค่ารกัษาพยาบาลแพงขึน้
กว่าค่าใช้จ่ายด้านอืน่ๆ แต่โอกาส
ทางธุรกิจของภาคเอกชนยังเติบ 
โตได้ เพราะงบประมาณรัฐบาลที่
เพิ่มขึ้นและกดดันให้ปรับปรุงระ 
บบการดูแลสุขภาพให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่จะเกดิ
มาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐ 
กิจของเอเชียในอนาคต สังคมสูง
วัยในเอเชียจะท�าให้เกิดประวัติ 
ศาสตร์หน้าใหม่ในวงการธรุกจิของ
เอเชียและของโลก

ประชากรสูงวัยในเอเชียจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
โดยปี 2585 เอเชยีจะมีประชากรอายเุกนิ 65 ปี มากกว่า
สหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือรวมกัน อินเดียจะเป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ 

อนาคตแรงงานไทยวิกฤตสูง

“ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์”

เศรษฐกิจ

เปิดตัวกองทุน : นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นาย
ลอืชยั ชยัปริญญา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงานกลยทุธ์
และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว กอง 
ทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย 

Xperia™ XZ1 : มร.ซาโตช ิเมกาตะ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายผลติภณัฑ์
โซนี่โมบายล์ บริษัท โซนี่  ไทย จ�ากัด  เปิดตัว Xperia™ XZ1 สมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่เครื่องแรกของโลกที่มีแอปพลิเคชัน  3D  Creator พร้อม 
กับ Xperia™  XZ1Compact and Xperia™ XA1 Plus ภายใต้แนวคิด 
“Everything Becomes Wow” 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4671 (1196) วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

กีฬา

โลกกีฬา

‘รโิอ’ขอก้าวไปทลีะก้าว 
รโิอ เฟอร์ดนิานด์ อดีตกองหลงัทมี “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ และทมีชาติ
อังกฤษ กล่าวดวัยความหวงัว่า เขาขอเดนิไป
ทลีะก้าวกบัอาชพีนกัมวยของเขา ทีถ่อืว่าเป็น
ประสบการณ์ใหม่ของชีวิต หลังจากที่เขา
ตัดสนิใจแขวนสตัค๊ เมือ่ปี 2015 ปีเดยีวกบั
ภรรยาของเขา รเีบคกา วยั 34 เสยีชวีติจาก
โรคมะเร็งทรวงอก ส่งให้ปัจจุบัน เฟอร์ดิ-
นานด์ เป็นคณุพ่อเลีย้งเดีย่ว กบัลกู 3 คน 
  “นี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เต็มไปด้วย
ความก้าวร้าวความโกรธ และอาจจะมอีารมณ์
เข้ามาเกีย่วข้องด้วย แต่ผมตัง้ใจมาก แน่นอน 
นีค่อืวามท้าทายของผม ท้ังสภาพร่างกายและ
จติใจ ผมจะเดินไปทลีะก้าว ตัง้ใจซ้อม ขึน้ชก 
และขอใบอนญุาตอาชพีต่อไป” เฟอร์ดนิานด์ 
กล่าว

‘เฮย์-เบลลวิ’รเีทร์ินแมตช์ 
เดวดิ เฮย์ ยอมรบัว่าเขาได้ตกลงพร้อมทีจ่ะ
รแีมตช์กบั โทนี ่เบลลวิ ในรุน่เฮฟวีเ่วท โดย 
เฮย์ ทวีตข้อความว่า “หลังจากที่ใช้เวลาใน   
การเจรจาอยูห่ลายเดอืน ในท่ีสุดทุกอย่างก็
ตกลงกนัด้วยด ีส�าหรบัการรเีทร์ิน ของ เฮย์ 
กบั เบลลวิ ครัง้ท่ี 2 ตอนนีข้ึน้อยูว่่า เบลลวิ 
จะตกลงจรดปากกาเซน็เมือ่ไหร่” 
 อย่างไรกต็าม ยงัไม่มีการก�าหนดวนัเวลา 
และสงัเวยีนจากโปรโมเตอร์ทัง้สองฝ่าย แต่
เป็นทีค่าดกนัว่า ไฟท์นีจ้ะมขีึน้วนัอาทติย์ที่ 
17 ธนัวาคม ท่ีลอนดอน O2 อารน่ีา  
 เฮย์ อดีตแชมป์โลก WBA ต้องเข้ารับ
ผ่าตดั หลงัจากท่ีพ่าย เบลวิ ในไฟท์แรก และ
หลงัจากนัน้ เขากไ็ด้แยกทางกบั เชน แมค็-
กยุแกน เทรนเนอร์ของเขา 

ชอ็ก‘เซลบี’้ตกรอบแรก 
มาร์ก เซลบี ้ แชมป์โลกและมอื 1 ของโลก 
พลาดท่ายพ่ายต่อ ล ีวอล์คเกอร์ มอื 69 ตก
รอบแรกยซูาน เวลิด์ โอเพ่น ด้วยสกอร์ 5-2  
โดยส่วนตวั เซลบี ้ไม่ได้ลงเล่นช่วงต้นฤดกูาล 
เน่ืองจากมอีาการบาดเจบ็ทีน่ิว้เท้า หลงัจาก
ทีเ่ขาคว้าแชมป์โลกมาครอง เมือ่เดอืนพฤษ-
ภาคมทีผ่านมา แต่หลงัจากนัน้ เขากไ็ม่ผ่าน
รอบ 16 คนสดุท้ายในการแข่งขนัฤดกูาลนีเ้ลย 
  ฌอน เมอร์ฟีย์ แชมป์โลกปี 2005 กต็ก
รอบเช่นกนั หลงัจากพ่าย แดนยีล เวลล์ส 5-3 

‘หงส์’เกมรับต้องม่ันคง

รอรี่ แม็คลอย ตัดสินใจใส่โปรแกรมบริติช 
มาสเตอร์ส ลงในตารางแข่งขันของเขา หลัง
จากทีเ่ขาไม่ผ่านรอบคดัเลอืกรายการทวัร์ แชม 
เปี้ยนส์ชิพ ที่สหรัฐอเมริกาช่วงสัปดาห์นี้ โดย 
แม็คลอย จะลงเล่นที่โคล์ส เฮ้าส์ เวนิว ใน
นอร์ธธัมเบอร์แลนด์ 1 สัปดาห์ก่อนลงแข่งดัน
ฮิลล์ ลิงค์ส แชมเปี้ยนชิพ 
 แชมป์เมเจอร์ 4 สมัย ท�าแต้มสะสมหล่น
หาย 2 แต้ม ร่วงมาอยู่อันดับที่ 8 ของอันดับ
โลก หลงัจากทีไ่ม่ชนะรายการใดเลยในปี 2017 
 “การได้มโีอกาสลงเล่นในสปัดาห์หน้า จะ

แดนนี ่เมอร์ฟ่ีย์ อดตีกองกลางห้องเครือ่งของ
ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ออกโรงให้ความเหน็
ว่า จากความผดิพลาดของเกมรบัทีไ่ม่มคีวามแน่ 
นอน และการหลดุจากต�าแหน่งของกองหลงัทัง้ 
4 คน ท�าให้พวกเขาถกูลงโทษจากลกูตัง้เตะอยู่
เป็นประจ�า ล่าสดุ พวกเขาต้องพ่ายต่อ ทมี “จิง้-
จอกสยาม” เลสเตอร์ ซติี ้ 2-0 ทีค่งิ พาวเวอร์      
สเตเดีย้ม ตกรอบรายการคารราบาว คพั เมือ่วนั
องัคารทีผ่่านมา ส่งให้พวกเขาสะกดค�าว่า “ชนะ” 
ไม่เป็น 4 นดัตดิต่อกนัในทกุรายการแข่งขนั 
 “คณุไม่สามารถทีจ่ะสร้างความสมัพันธ์ทีด่ี
ระหว่างนักเตะในทีมกับคุณได้ เมื่อคุณมีการ
เปลีย่นแปลงนกัเตะอยูต่ลอดเวลา” เมอร์ฟ่ีย์ ที่
ลงเล่นให้กบัลเิวอร์พลู 246 เกมตลอด 7 ปีทีอ่ยู่
ในแอนฟิลด์ กล่าวกบั The Straits Times ที่
สิงคโปร์ ในขณะที่เขามาโปรโมตทัวร์นาเมนต์
ฟตุบอล
 “ผู้รักษาประตูก็เปลี่ยน เซ็นเตอร์ฮาล์ฟก็
เปลีย่น นาธาเนยีล ไคยน์ กเ็จบ็ ทกุอย่างทีเ่กดิ
ขึน้ มนัเป็นเรือ่งทีย่ากทีจ่ะเข้าใจกนั และมคีวาม
แน่นอนในการเล่น” 
 จากความพ่ายแพ้ต่อ เลสเตอร์ ในเกมนี ้ส่ง
ให้ ลเิวอร์พลู เสยีประตไูปแล้ว 10 ประตจูาก 4 
นดั เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว พวกเขาจบฤดกูาลด้วยอนั
ดบัท็อปโฟร์เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ฤดกูาล 2013-
14 ทัง้ๆทีเ่สยีไป 42 ประต ูเป็นลกูตัง้เตะถงึ 12 
ประตแูละจากอาการบาดเจบ็และโทษแบน ส่ง
ให้ โจเอล มาตปิ กบั เดยนั ลอฟเรน ลงเล่นด้วย
กนัเพยีง 19 จาก 47 เกมในทกุรายการแข่งขนั
 เมอร์ฟ่ีย์ เป็นหนึง่ในสมาชกิของทมีชดุคว้า
ทรปิเป้ิลแชมป์ ในปี 2001 ภายใต้การคมุทมีของ 
เชร์ราร์ อลุลเิยร์ กยั็งไม่มคีวามมัน่ใจในระบบ

การเล่นของ เจอร์เกน คลอ็ปป์ เสยีเท่าไหร่ 
 “ผูรั้กษาประตเูองกต้็องการทีจ่ะท�างานร่วม
กบัเพือ่นๆทีอ่ยูร่อบตวัเขา คณุต้องมคีนหนึง่ใน 
4 คน ทีค่อยสัง่การ เป็นผูน้�าให้กบัพวกเขาได้ ไม่
เช่นนัน้ มนัจะเป็นปัญหา” เมอร์ฟ่ีย์ กล่าว 
 ลเิวอร์พลู จะกลบัไปเยอืนคงิ สเตเดีย้ม อกี
ครัง้ในวนัอาทติย์นี ้ เมือ่ต้องพบกบัทีมเจ้าบ้าน 
เลสเตอร์ ในศกึพรเีมยีร์ลกี

‘แมค็ลอย’ลง‘บรติชิมาสเตอร์ส’
ท�าให้ผมจบฤดูกาลปี 2017 มีอันดับที่สูงขึ้น” 
แม็คลอย กล่าว “ผมต้องกลับมานั่งคิดอีกครั้ง 
หากผมไม่ลงเล่นทัวร์ แชมเปี้ยนส์ชิพ ผมก็จะ
ไม่มีโอกาสที่ดีขึ้น” 
 ลี เวสต์วูด ก็จะลงแข่งในรายการบริติช 
มาสเตอร์ส ในฐานะเจ้าบ้าน ซ่ึง แม็คลอย 
กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก” ที่เวสต์วูด 
จะได้ก�าลงัใจอย่างดจีากแฟนๆ “ผมเข้าใจดกีบั
การลงแข่งขนัในฐานะเจ้าบ้าน ผมรูด้ว่ีา บรติชิ 
มาสเตอร์ส ปีนี้ มีความหมายส�าหรับ ลี มาก
ขนาดไหน”   
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพน้ีใน caglecartoons.com สะท้อน
องค์การสหประชาชาติ(UN) ประณามพม่ากรณีปัญหาชาวโรฮีน
จาว่า พม่า “กวาดล้างชนกลุ่มน้อย” (Ethnic cleansing)

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

วิกฤตชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่
ของพม่า ยังเป็นประเด็นร้อนใน
พืน้ทีข่่าวนานาชาต ิโดยสือ่กระแส
หลักของโลก ประสานเสียงกับ
ประเทศชั้นน�าหลายชาติ กดดัน

ขณะทางการพม่าโยนไปที่กลุ่ม 
ARSA ว่าเป็นต้นเหตุ และเป็น
ฝ่ายเผาบ้านเรือนชาวโรฮีนจา
 นางซูจีแถลงประณามการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและก่อ
เหตุรุนแรง ยืนยันผู้กระท�าผดิ
ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 
นางซูจีระบุว่า ไม่มีการปะทะ
กัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. เป็น 
ต้นมา และว่าเหตุการณ์ในรัฐ
ยะไข่ไม่เลวร้ายเหมือนที่เป็น
ข่าว โดยชาวโรฮีนจายังคงพัก
อยู่ถิ่นเดิมมากกว่า 50% 
 ส่วนท่ีหนีไปบังกลาเทศ นาง
ซจูเีตรยีมส่งเจ้าหน้าทีไ่ปสอบถาม
ถึงสาเหตุที่ท�าให้ต้องอพยพ และ
พร้อมรับผู้ท่ีพิสูจน์ได้ว่าอยู่รัฐยะ
ไข่กลับถิ่นฐานตามเดิม
 ในส่วนของประชาชนชาว-
พม่าในย่างกุง้ ประกาศอยู่ข้างนาง
ซูจี และต�าหนิสื่อต่างประเทศที่
โจมตีนางซูจี โดยเชื่อว่าสื่อต่าง
ประเทศเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ถูกต้อง
 การน�าเสนอข้อมลูของ 2 ฝ่าย 
มีความส�าคัญระดับหนึ่งในด้าน
การช่วยให้ภาพของเหตุการณ์
กระจ่างขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�าคัญ
กว่า คือการยุติความรุนแรง 
และช่วยเหลือชาวโรฮีนจา ที่
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In Brief : ย่อความ

นางอองซาน ซจู ี ผูน้�ารฐั
บาลพม่า แถลงถึงวกิฤต
ชาวโรฮีนจาเป็นครั้งแรก
ระบุผู้ก่อเหตุรุนแรงต้อง
ถูกลงโทษตามกฎหมาย 
และเตรียมรับชาวโรฮีน
จาทีอ่พยพหนภียักลับภมูิ
ล�าเนา

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นางอองซาน ซูจี ผู้น�ารัฐบาลพม่า 
ขอให้สัง่ทหารหยดุ “ท�าร้าย” ชาว
โรฮีนจา 
 ประเด็นในภาพรวมไม่แตก
ต่างจากเดิมมากนัก แต่มีปัจจัย
ใหม่เพิม่เข้ามา นัน่คอืนางซูจีแถลง
อย่างเป็นทางการครั้งแรก นับตั้ง 
แต่เกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่ 
25 ส.ค. เป็นต้นมา   
 นางซจูแีถลงเป็นภาษาองั-

กฤษผ่านทางทีว.ีนาน 30 นาที 
เมือ่วนัองัคาร (19 ก.ย.) ท�าให้
เหตุการณ์ปรากฏภาพที่แตก
ต่าง 2 ขั้วอย่างชัดเจน ประ 
กอบด้วยภาพท่ีน�าเสนอโดยรฐั 
บาลพม่าผ่านนางซจู ีและภาพ
ท่ีนานาชาตติดิตามผ่านส่ือค่าย
ใหญ่ของโลก และจากผู้แทน
องค์การสหประชาชาต ิ(ยเูอน็)
 สื่อกระแสหลักจากชาติตะวัน
ตกรายงานว่า ทหารพม่ากวาด-
ล้างกลุม่ตดิอาวุธชือ่ “กองทพัปลด
ปล่อยโรฮนีจาแห่งอาระกนั” (Ara 
kan Rohingya Salvation Army : 
ARSA) ด้วยมาตรการรนุแรง รวม
ทั้งเผาบ้านเรือนชาวโรฮีนจาวอด
หลายสิบหลัง 
 นานาชาตปิระณามทหารพม่า
ว่า ละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างร้าย
แรง และเรียกร้องนางซูจีส่ังยุติ
ปฏิบัติการทางทหารโดยเร็ว
 ทูตพิเศษด้านสิทธิมนุษย
ชนของยูเอ็นระบุว่า มีผู้เสีย
ชวีติแล้วอย่างน้อย 1,000 ราย 
และมีผู ้หนีภัยเข้าไปบังกลา 
เทศประมาณ 421,000 คน
 นานาชาติมองว่า ทหารพม่า
เป็นฝ่ายท�าให้เกิดวิกฤตครั้งนี้ 

ข้อมูลภาพ : frontiermyanmar.net

มุมมอง2ข้ัว‘วิกฤตโรฮีนจา’



บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด
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โทร. 0-2509-9988, 08-6336-3933

สนใจติดต่อสมัครงานฝ่ายบุคคล บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด  
อาคารธนภัทรพรอพเพอร์ตี้ ชั้น 2

เลขที่ 350 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

E-mail : hr@gmesh.com, hr02@gmesh.com

สวัสดิก�ร : เทียบเท่� บมจ.

รับสมัครด่วน
Sales Manager              7 อัตร�
    - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales                    10 อัตร�
   - ประสบการณ์ขายสินค้า IT/Network/Envicool/Power

Sales Manager         4 อัตร� 
     - ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Sales (ต่�งจังหวัด)    10 อัตร�
       -ประสบการณ์ขายสินค้าเกษตร

Project Manager    3 อัตร�
       -ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4671 (1196) วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

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
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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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หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

วชัรนิทร์รตัน์ รกัษาการแทนอธ-ิ
การบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และ อาทติย์ นนัทวทิยา กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลง
นามความร่วมมอืในการพฒันา Eco 
system ทางด้านดจิทิลัภายในมหา 
วิทยาลัย ท่ีอาคารจกัรพันธ์เพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
J 13.30 น. ดร.สันต ิกรีะนันทน์   
ผูแ้ทนสภาธรุกจิตลาดทนุไทย แถลง

ตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่โรง 
แรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริ-
เดยีน J 13.30 น. นธิ ีสแีพร ผู้
อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการ
ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วแห่งประเทศ 
ไทย และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอเช่ียน 
พรอพเพอร์ตี ้ จ�ากดั แถลงข่าวการ
จัดงาน “โอเชีย่น มารน่ีา พัทยา โบ๊ท 
โชว์ 2017” ทีโ่รงแรมแกรนด์ ไฮแอท 
เอราวณั J 13.30 น. ดร.จงรกั 

J 10.30 น. อาณัติ วัดจินดา 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั วโีก 
โมบาย (ประเทศไทย) จ�ากดั แถลง
ข่าว “วีโกพร้อมสู้ศึกสมาร์ทโฟน” 
เผยทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ กลยทุธ์
และเป้าหมายการตลาดพร้อมเปิด

ดชันคีวามเชือ่มัน่นกัลงทนุและดชั-
นีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยประจ�า
เดอืนกนัยายน ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย J 15.30 น. มร. 
อิเคโซเอะ โอซามุ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั 
ยนูโิคล่ (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิด  
ตวัคอลเลกชนั UNIQLO and JW 
ANDERSON 17 FW ที่ลาน 
DAZZLE ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั
เวลิด์ 

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติ
การร่วมด้วย ณัฐวัฒน์ รัชพงศ์-  
กลุยศ ผูอ้�านวยการแผนกการตลาด 
และ ปิติพร ชุติสิริวัฒนา ผู้อ�านวย
การกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่าย
การตลาด จัดนิทรรศการศิลปะ 
“CentralWorld-Central Art of 
Bangkok” ในรปูแบบ Open Gal-
lery จัดแสดงภาพในกรอบเรือง
แสงแบบ Illuminated Frame ครัง้
แรกในไทย โชว์ผลงานของ “ปอม 
ชาน” และ “ซนัเต๋อ” สองศลิปินไทย
รุ่นใหม่ที่โด่งดังในวงการศิลปะระ 
ดับโลก 
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ปฏิบัติการ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์-

CENTRAL ART OF BANGKOK 

Street, Glamorous, Minimalist 
และ Sweet Tooth 
 ทางด้านนักร้องสุดเซอร์ เป้-
อารักษ์ อมรศุภศิริ ที่ได้มาร่วม
ชมผลงานบอกว่า หลายคนน่าจะ
คุ้นเคยกับผลงานของปอม ชาน 
อยู่แล้ว แต่ครั้งนี้จะมีลายเส้นท่ี
แปลกตาออกไปจากสไตล์เดมิ ส่วน
ตวัชอบภาพชือ่ Foodies ท่ีเป็นรูป
แฮมเบอร์เกอร์ อาหารจานโปรด
ของตน ทีเ่ห็นแล้วอยากเดนิขึน้ไป
ซื้อ Mos Burger ทานตอนนี้เลย
นอกจากนี้ยังสะดุดตากับลายเส้น
ของซันเต๋อมากๆ ด้วยลายเส้น
และสีสันที่เป็นเอกลักษณ์มาก ดู
แล้วสบายตา ตีความได้ง่ายใคร   
ที่เดินผ่านไปผ่านมารับรองได้ว่า
ต้องได้โพสต์รปูทีต่รงกบัไลฟ์สไตล์
ตัวเองลง IG แน่นอน

การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นศูนย์-
กลางของไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย 
และหนึง่ในสิง่ทีเ่ราตอกย�า้มาตลอด
คือภาพของความเป็นศูนย์กลาง
ของการแสดงผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม (Art & Culture) ใจ 
กลางเมือง ที่ผ่านมาเราได้น�าผล
งานของศิลปินระดับโลกและศิล-
ปินไทยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
เพ่ือให้ลูกค้าที่มาเซ็นทรัลเวิลด์ได้
เสพย์งานศิลป์ที่มีคุณค่า ครั้งนี้ก็
เช่นกันที่เราได้รับเกียรติจากนัก
วาดภาพลายเส้นชือ่ดงัดกีรผีลงาน
ระดบัโลก ได้แก่ ปอม ชาน และ ซนั-
เต๋อ มาถ่ายทอดมุมมองไลฟ์สไตล์
ของคนในยคุปัจจบุนัผ่านภาพประ 
กอบนิทรรศการ CentralWorld-
Central Art of Bangkok 
 ด้าน ปอม ชาน หรือ ธัช-    

มาพรรณ จันทร์จ�ารัสแสง เล่าถึง
คอนเซ็ปต์การสร้างสรรค์ผลงาน
อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ว่า ได้แรงบัน 
ดาลใจจากรปูทรงของ “ตวัโอ(O)” 
อันเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์สื่อถึงความโกลบอล 
(Glo-bal) และแทนคาแรกเตอร์
ของคนที่เดินในเซ็นทรัลเวิลด์ เรา
ใช้รูปทรงวงกลมวงเดียว แต่สา-
มารถเปลี่ยนให้เป็นคาแรกเตอร์
ของคนที่เดินอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์
ได้ทัง้หมด 12 แบบ อาท ิFoodies 
สื่อถึงร้านอาหารที่หลากหลาย, 
Dandy ตัวแทนของผู้ชายวินเทจ, 
Sweet Sixteen แทนสาววัยรุ่น, 
Traveler แทนนักเดินทาง, Pho-
torapher ส�าหรับคนที่หลงรักการ
ถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมี Crea-
tive, Dreamer, Beauty Guru, 



ชาคริต-ไอด้า รับบทฆาตกรจิตคลั่ง 
ท้าผู้กล้าทะลุดีกรีแห่งความสั่นประสาท 

ในงาน “มหกรรมเล่นกับผีที่เมกาบางนา ตอน จิตคลั่งโรงพยาบาลหลอน”
ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา

 ชาคริต แย้มนาม  พระเอกแถวหน้าของเมืองไทย น�าทัพ
นักแสดงชัน้น�า อาทิ ไอด้า-ไอรดา ศริวิฒุ,ิ คติตี-้ชชิา อมาตยกลุ 
เปิดตัวภาพยนตร์เป็นพิเศษสดุหลอน ในงาน “มหกรรมเลน่กับ 
ผท่ีีเมกา  บางนา ตอน จติคล่ังโรงพยาบาลหลอน” ทีไ่ด้ผูก้�ากบั
มากความสามารถอย่าง เกมส์-กฤษณ์มงคล เพียรทอง จาก 
นาดาวบางกอก มาก�ากับความน่าสะพรึงกลัว พบกับภารกิจที่ 
ท้าความหลอนได้ระหว่าง วนัที ่21-30 กนัยายน 2560 ณ ศนูย์การค้า 
เมกาบางนา
 งานมหกรรมเล่นกบัผทีีเ่มกาบางนา ตอน จติคลัง่โรงพยาบาล 
หลอน ได้จ�าลองบรรยากาศมาจาก โรงพยาบาลจิตเวช ที่สร้าง
ขึ้นในปี 1854 ซึ่งเล่าขานต่อกันมาว่า สิ่งที่น่ากลัวกว่าเหล่า 
ผู้ป่วยที่เป็นอาชญากรที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็คือ “หมอ
คอตตอน” และ “เจน” หัวหน้าพยาบาล ที่รักษาคนไข้จิตเวช
ด้วยวิธีการพิสดาร น่ากลัว และสยองขวัญเกินกว่าท่ีมนุษย์ 
จะรับได้ ทั้งยังได้ปลิดชีวิตคนไข้ไปเป็นจ�านวนมาก

 ภาพยนตร์พเิศษ “จิตคลัง่โรงพยาบาลหลอน” น้ัน ได้นกัแสดง 
มากฝีมอือย่าง “ชาครติ แย้มนาม” รบับท “หมอคอตตอน” นาย
แพทย์จติคลัง่ทีร่กัษาคดิค้นวธิรีกัษาผูป่้วยจติเวชอย่างพศิดาร และ 
ทรมานทัง้ร่างกายและจติใจ “ไอด้า-ไอรดา ศริวิฒุ”ิ รบับท “เจน”  
หวัหน้าพยาบาลสดุโหด ฆาตกรต่อเนือ่งผูป้ลดิชวีติผูป่้วยในโรง- 
พยาบาลมากกว่า 31 รายภายใต้การดแูลของเธอเอง และ “คติตี-้ 
ชชิา อมาตยกลุ” รบับท “อุม้” หญงิสาวทีห่ลดุเข้าไปในโรงพยาบาล 
จติหลอน และต้องท�าทกุวธิทีางเพือ่เอาชวีติรอดจากความคลัง่ที ่
เกดิขึน้ ซึง่ภาพยนตร์เรือ่งนีก้�ากบัและเขยีนบทโดย เกมส์-กฤษณ์มงคล  
เพียรทอง ผู้ก�ากับรุ่นใหม่ผีมือเฉียบจาก นาดาวบางกอก ที่น�า
เอาต�านานสดุสะพรงึมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์ม เพิม่เทคนคิล�าดบั
ภาพและจังหวะของการแสดงให้ตื่นเต้น ลุ้นระทึกในทุกวินาที
 ขอเชญิเหล่าผูก้ล้าท้าทกุดกีรแีห่งความหลอนสัน่ประสาท 
ในงาน “มหกรรมเล่นกับผีที่เมกาบางนา ตอน จิตคลั่งโรงพยา 
บาลหลอน” ระหว่างวนัที ่21-30 กนัยายน 2560 เวลา 10.00-
21.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา (สงวนสิทธิ์ส�าหรับ
ผู้ที่อายุ 13 ปีขึ้นไป) จ�าหน่ายบัตรราคา 250 บาท ที่บริเวณ
งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-105-1000  
และ www.mega-bangna.com


