
4673 (1198) S
E
P
. 25, 2017

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ท�ำไมออกพรรษำแล้วต้อง
ออกจำกควำมดี  

 3

ต่อยอดความดี

editor59lokwannee@gmail.com

สังคมคนดี!

LHTOPPICK
ขายIPO25ก.ย.

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ฆาตกรโหด
หนีคดีนาน22ปี

ต่างประเทศ 6

เศรษฐกิจ 4

“คล็อปป์”
“ไม่วิตกผลงาน”

กีฬา 5

ทำาเนียบชาติ
การศึกษาเด่น

ต่างประเทศ 7

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

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4673 (1198) วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

กอ่นหลงั27ก.ย.

โลกวันนี้มีประเด็น 2

คตของตัวเองได้หรือยัง อย่าง 
ไรก็ตาม ไม่ว่าผลคดี และการ
เคล่ือนไหวของอดีตนายกฯจะ
ออกมาในรูปไหน อย่างไร แต่
ชือ่ของ “ย่ิงลักษณ์ ชนิวัตร” จะ
เป็นก้อนกรวดในรองเท้าท็อป 
บู๊ตของผู้มีอ�านาจ แม้จะสร้าง
ความเจบ็ปวดให้ไม่ได้มาก แต่
จะสร้างความร�าคาญไปได้อีก
นาน

วันที่ 27 กันยายนนี้ มีเรื่องให้
ลุน้สองเรือ่ง คอื ศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองจะอ่านค�าพิพาก  
ษาคดีรับจ�าน�าข้าวลับหลังจ�า 
เลยหรือไม่ ถ้าอ่านผลจะออก
มาอย่างไร หลังวันที่ 27 กัน 
ยายน ต้องลุ้นว่าอดีตนายกฯ
หญิงจะได้เวลาออกมาปรากฏ
ตัวต ่อสาธารณะและพูดถึง
เรื่องราวที่ผ่านมารวมถึงอนา 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การพูดถึงต�ารวจเป็นเด็กนักการเมืองพาหนี
ก็เพื่อที่จะเคลียร์ผู้มีอ�านาจในปัจจุบัน
ให้พ้นจากข้อครหาเปิดไฟเขียวให้หนี

 แต่ถ้ำหำกศำลตัดสินใจเลื่อน
อ่ำนค�ำพิพำกษำออกไป ก็ต้องรอ
ดูว่ำอดีตนำยกฯจะเลือกทำงเดิน
อย่ำงไร
 จะเกบ็ตวัอยูเ่งยีบๆต่อไป หรอื
ว่ำจะใช้แนวทำงเดียวกับดร.ทัก-
ษิณ ชินวัตร ในกำรใช้ชีวิตอยู่ใน
ต่ำงประเทศ โดยไม่ได้อยูใ่นสถำ-
นะผู้ล้ีภัยทำงกำรเมืองอย่ำงเป็น
ทำงกำร
 อย่ำงไรก็ตำม ก่อนที่จะถึงวัน
นัดอ่ำนค�ำพิพำกษำควำมเคลื่อน 
ไหวเรือ่งกำรตดิตำมหำตวัพำอดตี
นำยกฯหลบหนีกลับมำเป็นข่ำว
คึกคักเข้มขึ้นอีกครั้ง
 มีกำรพูดถึงนำยต�ำรวจท่ีเป็น
เดก็ของนกักำรเมอืงใหญ่ทำงภำค
เหนือเป็นคนพำหนี มีกำรพูดถึง
เส้นทำงกำรหลบหนทีีเ่ป็นไปด้วย

ก่อนหลัง27ก.ย.

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยำวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

เชื่อถือ และเรียกแขกที่เป็นฝ่ำย
ตรงข้ำมให้กันมำช่วยกันโจมตี
 เรียกว่ำเป็นช่วงเวลำขยี้เพื่อ
เคลียร์ตัวเองและเรียกศรัทธำคืน
 วนัที ่27 กนัยายนลุน้ศาลอ่าน
ค�าพพิากษาลบัหลงัจ�าเลยหรอืไม่ 
ถ้าอ่านผลของค�าพพิากษาจะออก
มาอย่างไร
  หลังวันท่ี 27 กันยายนลุน้ความ
เคล่ือนไหวของอดีตนายกฯว่าจะ
ได้เวลาออกมาปรากฏตัวต่อสา-
ธารณะและพดูถงึเรือ่งราวต่างๆที่
ผ่านมาพร้อมทัง้แนวทางในอนา-
คตได้หรือยัง
 ไม่ว่าผลคด ีและการเคล่ือน 
ไหวของอดตีนายกฯจะออกมา
ในรูปไหน อย่างไร แต่ชื่อของ 
“ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร” จะเป็นก้อน
กรวดในรองเท้าทอ็ปบูต๊ของผู้
มอี�านาจ แม้จะสร้างความเจบ็
ปวดให้ไม่ได้ แต่จะสร้างความ
ร�าคาญไปได้อีกนาน

ไฮไลท์การเมอืงสปัดาห์นี ้แน่นอน
ว่าทุกสายตาจับจ้องไปวันท่ี 27 
กันยายน วันที่ศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ
เมอืงนดัอ่านค�าพพิากษาคดปีล่อย
ปละละเลยให้เกิดความเสียหาย
ในโครงการรับจ�าน�าข้าวที่มีอดีต
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชิน-
วัตร เป็นจ�าเลย
 สิง่ทีทุ่กคนรอดไูม่ใช่กรณทีีว่่ำ
อดีตนำยกฯยิ่งลักษณ์ ที่ไม่ไปฟัง
ค�ำตัดสินครั้งที่แล้วจะเปล่ียนใจ
กลบัมำฟังค�ำตดัสนิหรอืไม่ เพรำะ
รู้กันดีอยู่แล้วว่ำคงไม่มำ
 แต่สิ่งท่ีทุกคนใจจดใจจ่อรอดู
คือค�ำพิพำกษำที่จะออกมำจำก
ศำลว่ำจะออกมำท�ำนองไหน อย่ำง  
ไร แต่ก่อนหน้ำนัน้ต้องลุน้ก่อนว่ำ
ศำลจะตัดสินใจอ่ำนค�ำพิพำกษำ
ลับหลังจ�ำเลยหรือไม่ หรือว่ำจะ
เลือ่นออกไปอย่ำงไม่มกี�ำหนด จน 
กว่ำจะตำมตัวจ�ำเลยมำฟังค�ำพิ-
พำกษำได้
 การอ่านหรือเลื่อนอ่านค�า
พิพากษาล้วนมีผลต่ออดีตนา
ยกฯยิ่งลักษณ์
 ถ้ำศำลอ่ำนค�ำพิพำกษำลับ
หลังจ�ำเลยแล้วผลออกมำเป็น    
ลบต่ออดีตนำยกฯยิ่งลักษณ์อย่ำง
มำก จะเป็นช่องทำงให้อดตีนำยกฯ
สำมำรถน�ำค�ำพิพำกษำไปใช้ประ 
โยชน์ได้ต่อไป โดยเฉพำะกำรยื่น
ขอลี้ภัยอย่ำงเป็นทำงกำร เพรำะ
ค�ำพพิำกษำท่ีเป็นลบซึง่เป็นผลมำ
จำกกำรด�ำเนนินโยบำยสำธำรณะ
ตำมทีแ่ถลงไว้กบัรฐัสภำ (ไม่เกีย่ว
กบักำรทจุรติ) จะเป็นเอกสำรหลกั
ฐำนชิ้นส�ำคัญในกำรยื่นขอล้ีภัย 
เพรำะจะถกูมองว่ำผลของคดนีีม้ำ
จำกเรื่องกำรเมือง

ควำมยำกล�ำบำก ต้องเปลี่ยนรถ
และเดินข้ำมแม่น�้ำเพื่อไปยังประ 
เทศเพื่อนบ้ำน
 กำรพูดถึงนำยต�ำรวจที่เป็น
เดก็นกักำรเมอืงเป็นผูพ้ำหลบหนี 
กำรต้ังกรรมกำรสอบสวนนำยต�ำ-
รวจทีพ่ำหลบหนกีเ็พือ่ทีจ่ะเคลยีร์
ผูม้อี�ำนำจในปัจจบุนัให้พ้นจำกข้อ
ครหำเปิดไฟเขียวให้หนี หรือส่ัง
ให้พำหนี ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูด
ถึงกันอย่ำงมำกก่อนหน้ำนี้
 กำรพูดถึงเส้นทำงและวิธีกำร
หลบหนีที่เป็นไปอย่ำงทุลักทุเลก็
เพือ่ตอกย�ำ้ให้เหน็ภำพว่ำอดตีนำ
ยกฯคิดหนีมำนำนแล้ว ไม่ได้ตั้ง 
ใจที่จะอยู่สู้ตำมกระบวนกำรยุติ-
ธรรมจนจบทกุขัน้ตอนอย่ำงทีป่ระ 
กำศไว้แต่แรก
 ทั้งนี้ เพื่อลดเครดิตควำมน่ำ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4673 (1198) วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)

ภำพ....ข่ำวสด ออนไลน์
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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เข้ำพรรษำควรท�ำในส่ิงที่ควรท�ำควรทำน แต่
กลบัไปตกัตวงสิง่เลวทรำม ยิง่ออกพรรษำกย็ิง่
เทศลีเทธรรมทิง้ แล้วไปตกัตวงสิง่เลวทรำม ก็
ยิง่ท�ำให้ชวีติตกต�ำ่
 ยงัไงกค็วรคดิถึงวันข้ำงหน้ำ ทีผ่่ำนไปเฉพำะ
ทีว่ดัสวนแก้ว กพ็ยำยำมเทศน์เรือ่งเปรตต่ำงๆ 
อย่ำงบอกโยมว่ำ มเีปรตตวัหนึง่เป็น “เวมานกิ
เปรต” คอื “เปรตอยูว่มิาน” มนัอยูว่มิำน แต่
จติใจและอำรมณ์เป็นเปรต เหมอืนกบัเศรษฐี
ปลูกบ้ำนใหญ่โตอย่ำงกับวิมำน แต่มีควำม
อยำกควำมต้องกำรอย่ำงกับเปรต บำงครั้งก็
เรยีกว่ำ “มนษุย์สเปโต” 
 เปรตอยูวิ่มานหรอืเวมานกิเปรตพวกนี ้ ออก
พรรษาก็จะออกจากความดีความงามกันหมด 
จึงเตือนสติให้ออกพรรษาแล้วก็ควรจะตักตวง
ศลีธรรมกนัต่อไป  เพราะชวีติจะดไีด้ต้องมศีลี
ธรรม มคีณุงามความด ี
  กข็อให้ออกพรรษาปีนีอ้ย่าได้ออกจาก
คณุงามความด ีอย่าออกจากศลีจากธรรม 
อย่าเทศลีเทธรรมทิง้ เข้าพรรษายงัตกัตวง
บุญกุศลกันเยอะแยะ ออกพรรษาก็ท�าดี  
ต่อไปเถอะ จะได้ดีย่ิงๆขึน้ไป ต่อยอดความ  
ดสีงูเท่าไร ความเสือ่มความตกต�า่มนักจ็ะ
ไม่เกดิ
  เจรญิพร

อกีไม่กีว่นัก ็“ออกพรรษา” ก่อนหน้ำนีก้เ็ป็น 
“วนัสารทเดอืนสบิ” ทำงภำคใต้เรยีกว่ำ “วนั
ตายาย” คอืเป็นวนัทีเ่ขำจะปล่อยผปีล่อยเปรต 
ญำตทิัง้หลำยจะได้มำร่วมรูร่้วมคดิร่วมทรำบว่ำ 
ลูกหลำนท�ำบญุท�ำทำนไปให้ ถ้ำลกูหลำนไม่ท�ำ 
บญุท�ำทำน ปู ่ย่ำ ตำ ยำยกจ็ะอดอยำก ต้องไป
กนิหยำกไย่ตำมโคนไม้ ตำมฝำผนงัต่ำงๆ ซึง่
ท�ำให้ลูกหลำนกลัวว่ำจะหลอกถูกต้ม จึงท�ำ    
บญุกนั  
 วนัสำรทจงึเป็นวนัทีเ่ขำเรยีกว่ำ “ชงิเปรต” 
เพรำะอำหำรเหลอืเฟือ หลวงพ่อพุทธทาส ได้
แปลง่ำยๆว่ำ เป็นวันแห่งควำมยนิดทีีม่ำยนิดี
ของเหล่ำสนุขั คอื สุนขัมนัจะยนิด ีมนัจะมคีวำม
สขุ มนัจะกนิอิม่ ไม่มวีนัไหนทีม่นัจะอิม่และดใีจ
เท่ำกบัวนัสำรท จงึมคี�ำว่ำ “วนัแห่งความยนิ 
ด”ี ของเหล่ำสนุขัทีอ่ิม่หน�ำส�ำรำญ อำหำรเหลอื 
เฟือ เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงกท็�ำบญุสุนทำนกนัมำก
เหลือเกนิ  
 หลงัจากวนัสารทกจ็ะถงึวนัออกพรรษา 
จะมีการทอดกฐิน ผ้าป่า แต่ก็กลัวเหลือ
เกนิว่า ออกพรรษาแล้วจะออกจากความดี 
จะเทศลีเทธรรมทิง้ แล้วกไ็ปตกัตวงความ
มนึเมาเข้าปากเข้าท้อง ท�าให้ชวีติตกต�า่อกี  
  เรำเหน็ดำรำหลำยคนทีพ่ำกนัตกต�ำ่ เพรำะ
ไปตกัตวงสิง่เลวทรำมต�ำ่ช้ำ เทสิง่ดงีำมทิง้ วนั
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In Brief : ย่อความ

ต่อยอดความดี

ทรรศนะ

เข้าพรรษายังตักตวงบุญกุศลกัน
เยอะแยะ ออกพรรษาก็ท�าดีต่อไป
เถอะ จะได้ดียิ่งๆขึ้นไป ต่อยอด
ความดีสูงเท่าไร ความเสื่อมความ
ตกต�่ามันก็จะไม่เกิด

“เรือเหาะ” ที่หยุดเหำะจะจบอย่ำง    
ไร คงไม่เหนือควำมคำดหมำย เพรำะ 
“สตง.” เคยตรวจสอบครัง้หนึง่แล้วว่ำ
ไม่พบสิ่งผิดปรกติ แต่ที่น่ำสนใจคือค�ำ
ชีแ้จงของ “พีใ่หญ่” ทีว่่ำตอนแรกกค็ดิ
ว่ำด ีแต่พอใช้งำนจริงไม่สำมำรถรบัน�ำ้
หนักคนได้มำก แล้วยังถำมกลับ “จะ
ให้รับผิดชอบยังไง” 
 ไม่ต่ำงกบั “บิก๊เจีย๊บ” เปรยีบเหมือน 
ไปซื้อของตำมห้ำง คิดว่ำดีแล้ว แต่พอ 
ใช้งำน ดีไม่ 100% แต่ยังใช้งำนได้ ขอ 
ร้องอย่ำมองมุมเดียว ให้นึกถึงควำม
ปลอดภยัและชวีติของก�ำลงัพลทีป่ฏบิตัิ
กำรในพื้นที่ด้วย
 ประเด็น “เรือเหาะ” ไม่จบ เพราะ
ยิ่งน�าไปเปรียบเทียบกับการซื้อ  “จีที 
200” ที่ถูกเปรียบเหมือน “ไม้ล้างป่า 
ช้า” ยิง่มคี�าถามถงึการจดัซือ้จดัจ้างใน
กองทัพว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ชอบธรรมแค่ไหน?
  แม้ “สตง.” หรอื “ป.ป.ช.” จะ 
(จ�าใจ) ตรวจสอบ ผลทีอ่อกมากม็กั
จะ “ไม่ผิด” หรอื “ไม่ผดิปรกต”ิ!
 ยิ่งยุค “ทั่นผู้น�า” ที่เต็มไปด้วย
วำทกรรม “ปราบโกง” และ “สังคม
คนด”ี ท�ำไมกำรทุจรติยงัปรำกฏแทบ
ทุกวัน “ความเป็นธรรม” ก็ถูกตั้งค�ำ 
ถำมว่ำ ไล่ล่ำบดขยีเ้ฉพำะฝ่ำยตรงข้ำม
หรือไม่ เพรำะ “คนใกล้ชิด” ที่มีข่ำว
อื้อฉำวหลำยเรื่อง หลำยคนกลับไม่มี
กำรตรวจสอบหรือจบแบบเดียวกันคือ 
“ไม่ผิด”!
 ในยุค “ทั่นผู้น�า” ที่ตอกย�้าว่า 
“กฎหมายคือกฎหมาย” แต่กลับ
ถูกตั้งค�าถามมาตลอดเรื่อง “สอง
มาตรฐาน” หรือ “เลือกปฏิบัติ” 
เพราะ “ฝ่ายหนึ่งท�าอะไรก็ผิด อีก
ฝ่าย (พวกเรา) ท�าอะไรก็ไม่ผิด”!!
 

สังคมคนดี!
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บำท

 ขำย 20,350.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บำท

 ขำย   20,350.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,297.02  ขำย 1,297.41
ลอนดอน ซื้อ 1,297.09 ขำย 1,297.34

ภาวะหุ้น 22 กนัยายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

33.36

40.21375

46.72625

4.3525

0.30733

24.8295

-11.44  1,659.05  
  64,498.84
-19.46  2,381.84  
  46,863.96
-9.23  1,061.16  
  38,209.15
-1.44  574.80  
  2,485.31

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,781.46  -15.90

2,470.25  -9.96

2,590.39  -1.13

1,937.37  -13.92

2,500.00  -8.42

2,983.62  +2.06

1,306.49  -10.21

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,657.26

10.32

7,461.22

11.57

-803.96  

-

18,752.53

29.07

20,723.45

32.13

-1,970.92

-

31,055.69

48.15

29,230.86

45.32

1,824.83

-

LHTOPPICKขายIPO25ก.ย.

 นำยมนรฐั ผดงุสทิธิ ์กรรมกำร
ผู้จัดกำรบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกดั 
หรอืแอล เอช ฟันด์ ประเมินตลำด
หุ้นไทยว่ำ น่ำสนใจหลังจำกดัชนี
ปรับตัวขึ้นทะลุ 1,650 จุด ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบกว่ำ 23 ปี ปัจ 
จัยส่วนหนึ่งมำจำกเงินทุนต่ำง-
ชำตทิีไ่หลเข้ำสูต่ลำดหุน้ไทย เนือ่ง 
จำกเชื่อมั่นในภำพรวมเศรษฐกิจ
ท่ีฟื ้นตัวอย่ำงต่อเน่ืองในครึ่งปี
หลัง ซึง่รฐับำลด�ำเนนินโยบำยกระ 
ตุน้เศรษฐกจิ เช่น กำรลงทนุโครง 
สร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม กำร
พฒันำโครงกำรระเบยีงเขตเศรษฐ 
กิจภำคตะวันออก (EEC) เร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รวม
ถึงผลดีจำกกำรส่งออกและท่อง
เที่ยวที่ขยำยตัวดีขึ้น 
 แอล เอช ฟันด์ ประเมินแนว
โน้มดัชนีช่วงสิ้นปี 2561 มีโอกำส
ปรับขึ้นไปอยู่ท่ีระดับ 1,800 จุด 
แม้จะกังวลปัจจัยลบ เช่น เหตุ-
กำรณ์ในเกำหลเีหนอื กำรก่อกำร
ร้ำยในต่ำงประเทศ แต่ปัจจัยพ้ืน
ฐำนเศรษฐกจิไทยทีแ่ขง็แกร่ง ประ 
กอบกับปี 2561-2563 จะมีเม็ด
เงนิลงทนุจำกภำครฐัเพิม่ขึน้อย่ำง
มีนัยส�ำคัญ จะช่วยผลักดันเศรษฐ 
กจิให้เตบิโตได้ ขณะทีภ่ำคอตุสำห 

กรรมกำรท่องเที่ยวปีนี้ยังเติบโต
จำกปริมำณนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงรัฐ 
บำลเร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ชำวต่ำงชำตเิพือ่กระตุน้กำรเข้ำมำ
ลงทุนในประเทศ  
 นำยมนรัฐ ยังกล่ำวว่ำ เตรียม
เปิดตัวกองทุนเปิดแอล เอช ท็อป 
พิค หรือ LHTOPPICK ที่เด่นทั้ง
หุ้นและผลตอบแทน เหมำะส�ำ-  
หรับนักลงทุนที่สำมำรถรับควำม
เสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของกำรลง 
ทนุได้ โดยคำดหวงัผลตอบแทนที่
สูงในระยะยำว LHTOPPICK จะ
เสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นคร้ังแรก 
(IPO) ตั้งแตว่ันที่ 25 กันยำยน-4 
ตลุำคมนี ้เพือ่เพิม่ทำงเลอืกให้แก่
ผู้ท่ีต้องกำรลงทุนในตลำดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่ำนกำร
ลงทุนในกองทุนรวม
 กองทุนเปิด LHTOPPICK 
มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุน  
ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบญัชไีม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
จุดเด่นคือจะเน้นลงทุนในหลัก
ทรพัย์ทีผ่่ำนกำรพจิำรณำคดัเลอืก
ไม่เกิน 10 หลักทรัพย์ โดยเกณฑ์
กำรคัดเลือกประกอบด้วย 1.เป็น
ตรำสำรทนุทีม่ปัีจจยัพืน้ฐำนดหีรือ

มีแนวโน้มกำรเติบโตสูงในอนำ-
คต 2.พิจำรณำจำกผลประกอบ
กำรของบริษัทในปัจจุบัน และ 3. 
แนวโน้มผลประกอบกำรในอนำ-
คต โดยจะพิจำรณำจำกรำยได้ที่
อำจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือผลประ 
กอบกำรหรือผลก�ำไรที่สูงขึ้น 
 อย่ำงไรกต็ำม ผู้จัดกำรกองทนุ
อำจพิจำรณำปรับหลักทรัพย์ที่
ลงทุนหรือจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่
ลงทนุมำกกว่ำ 10 หลกัทรพัย์เพือ่
ให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจ 
หรอืประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก�ำหนด รวมถึงอำจลงทุน
หรอืมไีว้ซึง่สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรลงทนุ โดยจะพจิำรณำจำกภำวะ
ตลำดช่วงนั้นๆ และปัจจัยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่ำ LH-
TOPPICK จะเป็นกองทุนที่สร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีได้

ร่วมงาน : นายเบญจ์เยี่ยม ส่ง-
วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท  เอฟเอ็น  แฟคตอรี่  เอ๊าท์
เลท จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน 
Thailand Focus 2017 โดยการ 
น�าเสนอข้อมูลบริษัทและทิศทาง
การด�าเนนิธรุกจิ ให้แก่กลุม่นกัลง 
ทนุสถาบนัทัง้จากในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสน 
ใจเป็นจ�านวนมาก

แอล เอช ฟันด์ ประเมนิตลาดหุน้ไทยยงัโตต่อหลงัภาครฐัลงทนุ 
ส่งออกและท่องเทีย่วแนวโน้มด ี คาดสิน้ปีหน้าดชันอียูท่ี ่ 1,800 
จดุ ขณะทีก่องทนุ LH Top Pick Fund (LHTOPPICK) เปิดจอง
ซือ้หน่วยลงทนุ 25 กนัยายน-4 ตลุาคมนี ้เน้นหุน้เด่นปัจจยัพืน้
ฐานดไีม่เกนิ 10 ตวั 

มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ 
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กีฬา

เจอร์เกน คล็อปป์ นำยใหญ่ทีม “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล ยืนยันว่ำ เขำไม่รู้สึกตระหนก หรือ
กลัวอะไร หลังจำกทีมมีผลงำนที่น่ำผิดหวัง    
ในช่วงนี้ เมื่อไม่สำมำรถเอำชนะ 4 นัดหลังสุด 
ล่ำสุด ตกรอบสำม คำรำบำว คัพ ด้วยน�้ำมือ
ของ ทีม “จิ้งจอกสยำม” เลสเตอร์ ซิตี้ เมื่อวัน
อังคำรที่ผ่ำนมำ 
 อย่ำงไรกต็ำม คล็อปป์ เชือ่ว่ำทมีของเขำอยู่
ในสถำนกำรณ์ที่ไม่ดีนัก แต่ส�ำหรับเขำแล้ว 
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องวิตกแต่อย่ำงใด 

 “คุณอำจจะคิดไปได้ แต่ส�ำหรับผมอำจจะ
มีสัก 1 เปอร์เซ็นต์ ที่อำจจะวิตกกังวลบ้ำง” 
คล็อปป์ กล่ำว “มนัเป็นเกมฟุตบอล เรำมีแต้ม 
และจำก 4 เกมที่ผ่ำนมำ ชัดเจนเรำเป็นทีมที่
ดีกว่ำ แต่เรำไม่ได้ผลกำรแข่งขันท่ีเรำตั้งใจ     
สิ่งที่อำจจะต้องกังวลบ้ำง ก็คือผลกำรแข่งขันที่
ไม่เข้ำข้ำงพวกเรำ หรือว่ำ เรำอำจจะพูดว่ำ เรำ
อำจจะไม่ดีที่จะเล่นฟุตบอล หรือคุณคิดว่ำ จะ
มีทีมไหนในโลก ต้องกำรที่เล่นกับทีมเรำใน
เวลำนี้?”
 “หรอืจะตัง้ควำมหวังเหมอืนกับทีมเบร์ิน-
ลีย์ ที่พยำยำมเล่นลูกตั้งเตะ แล้วจะได้ในสิ่งที่
คณุต้องกำร คณุอำจจะมองว่ำ ปัญหำอยูท่ี่เกม
รับ เหมือนที่พูดกันมำ 500 ปีแล้ว คุณเองก็
อำจจะคิดแบบนี้ได้ แต่ผมไม่คิดแบบนั้น ผม
ไม่รู้วิตก กังวลแต่อย่ำงใด ผมไม่คิดว่ำนี่คือ 
สำรที่ต้องออกไปในช่วงนี้ ผมไม่สำมำรถที่จะ
ไปห้ำมควำมคิดของคนอื่นได้”  
 คล็อปป์ ยอมรบัว่ำ ควำมหวังของทมีลเิวอร์ 
พูลนั้นมำกกว่ำทีมอื่นๆ ที่เขำเคยเป็นโค้ชมำ
ก่อน ทั้งๆที่ทีมลิเวอร์พูล น้ันห่ำงเหินควำม
ส�ำเร็จในพรีเมียร์ลีก มำนำนมำกแล้ว โดยเขำ
มองว่ำควำมส�ำเร็จของทีมจำกแมนเชสเตอร์ 
ช่วงต้นฤดูกำล เป็นเหตุผผลที่ท�ำให้เกิดควำม
กดดันทวีคูณที่แอนฟิลด์ 
 “ทุกๆที่ก็ไม่แตกต่ำงกัน แต่ที่นี่ควำมคำด
หวังอำจจะมีมำกกว่ำที่อื่นเล็กน้อย” คล็อปป์ 
กล่ำว “มนัเป็นเรือ่งทีย่ำกทีน่ี่ หำกว่ำคณุไม่ได้
เป็นเบอร์ 1 ทัง้ๆทีพ่วกเขำไม่ได้เป็นเบอร์ 1 มำ 
25 ปีหลังสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อทีมจำก
แมนเชสเตอร์ก�ำลังมผีลงำนทีด่ ีท�ำให้งำนยำก
ขึ้นไปอีก ซึ่งผมไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอะไร
ตรงนี้ได้ สิ่งที่ผมท�ำได้คือ ท�ำให้สถำนกำรณ์
มันเย็นลง และท�ำให้ในสิ่งที่ถูกต้องอีกครั้ง” 

โลกกีฬา ‘คล็อปป์’ไม่วิตกผลงาน

อาร์แซน เวงเกอร์ นำยใหญ่ทมี “ปืนใหญ่” 
อำร์เซนอล ยืนยันทีมไม่มีปัญหำอะไรในกำร
วำงตวั อเลก็ซสิ ซำนเชส กองหน้ำของทมี ลง
เล่นในแต่ละรำยกำรช่วงทีผ่่ำนมำ ยนัต้องกำร
ให้นกัเตะเรยีกควำมฟิตกลบัมำเหมอืนเดมิ 
 ซำนเชส มีโอกำสลงเล่นตัง้แต่ต้นเกมให้กบั
อำร์เซนอล ในเกมทีเ่อำชนะดอนคำสเตอร์ 1-0 
ในรอบสำม คำรำบำว คพั เมือ่วนัพธุทีผ่่ำนมำ 
ก่อนหน้ำนี ้กองหน้ำทมีชำตชิิลี กไ็ด้มีโอลงเล่น
ตัง้แต่ต้นเกมในยโูรป้ำ ลีก นดัทีพ่บกบัทมีเอฟ-

‘เวงเกอร์’ไม่มปัีญหา‘ซานเชส’
ซ ี โคโลญจน์ แต่หลำยคนเริม่สงสยั เนือ่งจำก
เกมพรีเมียร์ลีก ที่ลงท�ำศึกลอนดอน ดำร์บี้ 
แมตช์ กบัทมีเชลซ ีเมือ่วนัอำทติย์ทีผ่่ำนมำ ซำน
เชส มชีือ่เป็นเพยีงตวัส�ำรองเท่ำนัน้ ซึง่ในเรือ่ง 
นี ้อำร์แซน เวงเกอร์ นำยใหญ่ของทมี ให้ควำม
เหน็ว่ำ “ไม่มทีศันคตทิีแ่ตกแยกอะไรในทมี ผม
เพยีงแต่ต้องกำรให้กลบัเขำมำฟิตเตม็ร้อย และ
ส�ำหรบัผม ยโูรป้ำ ลกี กบัลกี คพั มคีวำมส�ำคญั
เหมือนกัน ผมเพียงแต่ต้องกำรให้เขำลงแข่ง 
และกลบัมำในฟอร์มทีด่ทีีส่ดุของเขำ”  

‘เฟซบุก๊-อเมซอน’ชงิลิขสทิธิ์
เอด็ วูด้วาร์ด ผูบ้รหิำรของทมี “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ เปิดเผยว่ำ เฟซบุก๊ 
ยักษ์ใหญ่สือ่สังคมโชเชยีล และอเมซอน ร้ำน
หนงัสอืออนไลน์ช้ันน�ำของโลก มคีวำมสนใจ
ทีจ่ะร่วมวงลงประมลูลขิสทิธิฟ์ตุบอลพรเีมยีร์
ลกี ทีจ่ะมกีำรเจรจำกนัในไม่ช้ำนี ้ 
  ช่วงต้นเดอืนท่ีผ่ำนมำ เฟซบุก๊ เคยเสนอ
รำคำประมูลในส่วนลิขสิทธิ์ถ่ำยทอดผ่ำน
ระบบดจิทัิล ในรำคำ 445 ล้ำนปอนด์ในกำร
ประมูลของอนิเดยีน พรเีมยีร์ลกี แต่ไม่ชนะ
กำรประมลู ขณะที ่อเมซอน จ่ำยเงนิไป 37 
ล้ำนปอนด์ ในกำรไลฟ์ สตรมี กำรแข่งขัน
อเมรกินัฟตุบอล คนืวนัพฤหสับด ีจ�ำนวน 10 
นดัในฤดูกำลนี ้ 
  “แน่นอนอยูแ่ล้ว ผมคิดว่ำพวกเขำจะเข้ำ
มำร่วมวงประมลูด้วย และเรำเองกย็นิดต้ีอน 
รบัพวกเขำด้วยควำมเตม็ใจ” วูด้วำร์ด กล่ำว 

‘คอสต้า’กลบั‘ตราหม’ีสมใจ
ทมี “สงิโตน�ำ้เงนิครำม” เชลซ ีตกลงรบัข้อ
เสนอของทีม “ตรำหม”ี แอตเลตโิก มำดรดิ 
ในกำรขอซือ้ตวั ดเีอโก้ คอสต้า กลบัสูท่มี
อกีครัง้หนึง่ โดยทำงสโมสรจำกสเปน เปิด
เผยว่ำ กองหน้ำวยั 28 ปี จะเข้ำรบักำรตรวจ
ร่ำงกำยในอกี 2-3 วนัทีจ่ะถงึนี้ 
 คอสต้ำ กองหน้ำทมีชำตสิเปน ไม่ได้ลง
เล่นให้กบัทมีเชลซ ี เลยในฤดูกำลนี ้ โดยใช้
เวลำส่วนใหญ่ทีบ่รำซลิ บ้ำนเกดิของเขำ แต่
เขำกจ็ะยงัไม่สำมำรถลงทะเบยีนเป็นนกัเตะ
ของลำ ลกีำ ได้ จนกว่ำจะถงึเดอืนมกรำคม 
ปีหน้ำ คอสต้ำ นัน้ ย้ำยจำกทมีแอตเลตโิก 
มำดรดิ มำอยูก่บัเชลซ ีเมือ่ 3 ปีทแีล้วในรำคำ 
32 ล้ำนปอนด์ ยงิได้ 58 ประตจูำกกำรลงเล่น
ให้กบัเชลซ ี120 นดั 

‘คอนต้า’ตกรอบแพนแปซิฟิก 
โจฮนัน่า คอนต้า มอื 1 ของสหรำชอำณำจกัร 
ตกรอบแพน แปซฟิิก โอเพ่น เมือ่พ่ำยให้กบั 
บำร์โบร่ำ สไตร์โคว่ำ จำกสำธำรณรัฐเช็ก 
7-5, 7-6 (7-5)  นกัหวดสำวมอื 7 ของโลก 
ขึน้น�ำไปก่อน 3-0 ในเซตแรก ก่อนที ่สไตร์
โคว่ำ จะกลับมำพลิกสถำนกำรณ์ได้ และ
เอำชนะด้วยไทร์เบรกในเซตทีส่ำมส�ำเรจ็ 
 “เป็นเกมทีเ่ตม็ไปด้วยอำรมณ์จรงิๆ และ
ฉนัมีควำมสุขมำก ทีช่นะได้ในเกมทีพ่บกบั
โจฮนัน่ำ ฉนัพยำยำมเน้นในทกุๆแต้ม”
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2 คนไม่ได้ทิง้ข้อมลูอะไรไว้ให้ทำง
ต�ำรวจ และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ตำมสืบได้เลย แม้ว่ำทำงเจ้ำหน้ำ 
ที่ต�ำรวจจะพยำยำมเก็บรอยน้ิว  
มือ รอยเท้ำ และผ้ำขนหนูท่ีคน 
ร้ำยใช้
 แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของเทคโน-
โลยีเมื่อ 22 ปีก่อน ท�ำให้ทำง
ต�ำรวจมืดแปดด้ำน และคดีมำถึง   
ทำงตัน
 จนกระทัง่เดอืนมถุินำยนทีผ่่ำน
มำนี้เอง ที่ทำงต�ำรวจน�ำคดีนี้มำ
ปัดฝุน่อกีครัง้ โดยอำศยัเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจกว่ำ 100 นำยและกำรสอบ 
ถำมคนทีเ่กีย่วข้องมำกกว่ำ 3,000 

สองผู้ต้องสงสัยในคดีฆำตกรรม
เมื่อ 22 ปีก่อน ถูกต�ำรวจมณฑล
เจ๋อเจียงจับกุมได้เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว
 เหตกุำรณ์สะเทอืนขวญันี ้เกดิ
ขึ้นในเช้ำมืดของวันที่ 29 พฤศจิ-
กำยน 1995 ในโรงแรมขนำดเล็ก
ธุรกจิครอบครวัในหมู่บ้ำนแห่งหนึง่
เมืองหูโจว มณฑลเจ๋อเจียง
 ต�ำรวจพบศพเจ้ำของโรงแรม
และแขกท่ีมำพักในห้องพกัของโรง 
แรม และพบศพภรรยำและหลำน
ชำยของเจ้ำของโรงแรมอยู่ในห้อง
พักข้ำงๆ
 เหยื่อทั้ง 4 รำยเสียชีวิตจำก
อำวธุท่ีมลีกัษณะมนตไีปทีบ่รเิวณ
กะโหลกศรีษะ จำกกำรสบืสวนพบ
ว่ำ กำรฆำตกรรมนี้เกิดจำกคน 
ร้ำยต้องกำรปล้นทรัพย์
 ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือ แขก 2 
คนที่เข้ำมำพักก่อนเกิดเหตุหนึ่ง
วนัและหำยตวัไปหลงัจำกเหตฆุำต 
กรรม โดยพยำนให้ข้อมูลว่ำ ส�ำ-
เนียงของแขกทั้ง 2 คนนี้น่ำจะมำ
จำกทำงใต้ของมณฑลอันฮุย
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ต้องสงสัยท้ัง 
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ต่างประเทศ

คน จุดประสงค์เพื่อหำตัวคนร้ำย
ให้ได้
 ด้วยควำมล�้ำหน้ำด้ำนเทค-
โนโลยีนิติวิทยำศำสตร์  ท�ำให้สุด 
ท้ำยพบ DNA ที่ตรงกับ DNA ใน
น�้ำลำยบนก้นบุหรี่ที่พบในที่เกิด
เหตฆุำตกรรมครอบครวัสกลุหลวิ 
ในเขตหนนัหลงิ เมอืงหวหูู ่มณฑล
อันฮุย 
 ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัย หลิว- 
เปียว (นำมสมมุติ) ได้ถูกจับกุม
เม่ือวันศุกร์ที่ 11 สิงหำคมที่ผ่ำน
มำนี้เอง
 และ หวำง หมิง (นำมสมมุติ) 
ผู้ต้องสงสัยคนที่สอง ก็ถูกจับกุม

ฆาตกรโหดหนคีดีนาน22ปี
ได้ทีเ่มอืงเซีย่งไฮ้ในเวลำไล่เล่ียกัน
จำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยส�ำนักรัก 
ษำควำมปลอดภยัสำธำรณะมณ-
ฑลเจ๋อเจียงกล่ำวว่ำ ผู้ต้องหำทั้ง
สองต้องกำรขโมยเงินของแขกที่
เข้ำมำพักในห้องเดียวกับพวกเขำ 
แต่ทัง้สองตดัสนิใจสงัหำรแขกคน
นั้นเพรำะแขกคนนั้นจับได้
 ด้วยควำมต้องกำรปกปิดควำม
ผิดของพวกตน ทั้งคู่จึงวำงแผน  
จะฆ่ำปิดปำกเจ้ำของโรงแรม ด้วย
กำรหลอกให้เจ้ำของโรงแรมเข้ำ
มำในห้องและจัดกำรสังหำรเป็น
รำยที่สอง และหลอกให้ภรรยำ
และหลำนชำยของเจ้ำของเข้ำไป
ในห้องข้ำงๆและจัดกำรสังหำร
เป็นรำยที่ 3 และ 4 ตำมล�ำดับ
 จำกนั้นทั้งคู่ค้นหำทรัพย์สิน
ซึ่งมีเพียงนำฬิกำ 1 เรือนและของ
มีค่ำเพียง 2-3 ชิ้น และแยกย้ำย
กันหลบหนี
 ปัจจุบัน ผู้ต้องหำทั้งสองคือ 
หลิวในวัย 53 ปี ประกอบอำชีพ
นักเขียนและหัวหน้ำกองบรร-
ณำธิกำรนิตยสำรโรงเรียนแห่ง
หน่ึง และหวำงในวัย 64 ปีประ 
กอบอำชีพผู้แทนบริษัทที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรลงทุนแห่งหนึ่ง  
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น�้าเท่าสายเข็มขัด  
กว่ำกำรเกบ็เกีย่ว
 “จำกนั้น พอพวกเขำเตรียม
พร้อมเสรจ็แล้ว เรำกไ็ม่ยกกองทพั
ไป ท�ำเช่นนีห้ลำยๆครัง้ จนพวกเขำ
ไม่เชื่อ และไม่เตรียมพร้อม พวก    
เรำค่อยยกกองทพัเข้ำไปปรำบปรำม 
อีกท้ัง กำรเก็บผลผลิตของทำงใต้
แม่น�ำ้กม็กัจะเกบ็ในยุง้ฉำงทีท่�ำจำก
ฟำง และหญ้ำ หำกเรำเผำท�ำลำย
หลำยๆปี สดุท้ำยประเทศกจ็ะอ่อน 
แอและง่ำยทีจ่ะปรำบปรำม”
 สุยเหวินตี้ปฏิบัติตำมแผนของ
เกำอิง่ โดยด�ำเนนิกำรทัง้หมด 7 ปี 
สดุท้ำยในปี ค.ศ. 588 กไ็ด้ยกกอง 

ทพัจรงิเข้ำยดึแคว้นเฉำ พระองค์
กล่ำวกบัเกำอิง่ว่ำ “ข้ำคอืพ่อแม่
ของประชำท่ัวหล้ำ หำกเพยีงเพรำะ 
แม่น�ำ้สำยเลก็ๆเท่ำเขม็ขัดมำเป็น
อปุสรรค ข้ำก็จะไม่ช่วยเหลอืประ 
ชำชนของข้ำกระนัน้หรอื”
 สยุเหวนิตีบ้ญัชำให้หยำงกว่ำง
เป็นแม่ทัพกองทหำรหนึ่งแสน
เข้ำตีแคว้นเฉำ สดุท้ำยสำมำรถ
ปรำบปรำมและท�ำลำยแคว้นเฉำ
ได้ส�ำเรจ็
 น�า้เท่าสายเขม็ขดั  หมายถงึ 
ถงึแม้ว่าจะมแีม่น�า้ ทะเลสาบหรอื
ทะเลมหาสมุทรใดมาก้ันขวาง 
หากแต่ระยะทางกไ็ม่อาจจะขวาง
กัน้ได้

 ฉบับนี้ขอเสนอสุภำษิตที่ว่ำ 
“อ ีอ ีไต้ สุ่ย” หรอื “น�า้เท่าสาย
เขม็ขดั”
 ต�ำนำนเล่ำว่ำ จกัรพรรดสิยุ
เหวนิตี ้หยำงเจีย้น ได้ล้มรำชวงศ์
โจวและสถำปนำรำชวงศ์สยุ ปก 
ครองบ้ำนเมืองได้อย่ำงเป็นปึก
แผ่น ทำงด้ำนเหนอืใช้นโยบำยที่
สร้ำงควำมสุขให้แก่ประชำชนและ
กองทหำรกเ็ข้มแขง็ แต่ตอนนัน้ 
แคว้นเฉำที่อยู่ทำงใต้ของแม่น�้ำ

ฉำงเจียงกลบัแข็งข้อ ไม่สนใจนโย-
บำยของทำงรำชส�ำนกัสยุ เพรำะเชือ่
ว่ำทำงรำชส�ำนกัสยุ ไม่สำมำรถข้ำม
น�ำ้มำต่อสูไ้ด้ง่ำย
 ครัง้หนึง่ จกัรพรรดสิยุเหวินต้ีได้
เชญิให้ เกำอ่ิง มำพดูคุยเกีย่วกบักำร
ปรำบแคว้นเฉำ เกำอิง่ได้กรำบทลู
จกัรพรรดว่ิำ “พชืพรรณของทำงใต้
แม่น�ำ้นัน้สกุเรว็กว่ำทำงเหนอืแม่น�ำ้
ของพวกเรำ ดังนัน้ พวกเรำอำศัยฤดู
เกบ็เกีย่วของพวกเขำมำเป็นประโยชน์ 
โดยท�ำเป็นยกกองทพัเข้ำไป แน่นอน
ว่ำทำงกำรย่อมหันมำสนใจเตรียม 
ทหำรเพื่อป้องกันกำรรุกรำนมำก 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4673 (1198) วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ปำเรษ นำธ ใช้ชื่อภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ “Trump 
on Asia-Pacific” สะท้อนภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก อยู่ในข่ำย 
”เสี่ยงภัย” จำกควำมไม่แน่นอน คำดเดำยำก ของผู้น�ำสหรัฐ 

ต่างประเทศ

พัฒนำบุคลำกร  
 ส�ำหรับประเทศคุณภำพกำร
ศึกษำดีที่สุดในเกณฑ์ดังกล่ำว 10 
อันดับแรกของโลก ประกอบด้วย 
(1) นิวซีแลนด์ (2) แคนำดำ (3) 
ฟินแลนด์ (4) สวติเซอร์แลนด์ (5) 
สงิคโปร์ (6) สหรำชอำณำจกัร (7) 
ญีปุ่น่ (8) ออสเตรเลยี (9) เนเธอร์ 
แลนด์ และ (10) เยอรมนี 
 ส่วนอันดับในเอเชีย (ไม่
รวมประเทศตะวันออกกลาง) 
ประกอบด้วย (1) สงิคโปร์ (2) 
ญี่ปุ่น (3) เกาหลีใต้ (4) ฮ่อง-
กง (5) ไต้หวนั (6) ฟิลปิปินส์ 
(7) เวยีดนาม (8) อนิเดยี (9) 
จีน และ (10) อินโดนีเซีย 
 นอกจำกจัดอันดับแล้ว อีไอยู
ยงัจดัระดบัคณุภำพกำรศกึษำเป็น 
4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่ม
ประเทศดทีีส่ดุ (2) กลุม่ประเทศดี 
(3) ปำนกลำง และ (4) ต้องปรับ 
ปรุง
 เฉพำะประเทศ 10 อันดับของ
เอเชียตำมท่ีระบุ มีสิงคโปร์และ
ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มดีที่สุด ขณะเกำ-
หลใีต้และฮ่องกงอยูใ่นกลุม่ด ีส่วน
ไต้หวันและฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่ม
ปำนกลำง และเวียดนำม อินเดีย 
จีน รวมทั้งอินโดนีเซีย อยู่ในกลุ่ม
ต้องปรับปรุง
 ส�าหรบัประเทศไทย ไม่อยู่
ในกลุ่ม 35 เขตเศรษฐกิจ ที่อี
ไอยูเลือกประเมิน ท�าให้ไม่มี
ข้อมูลเปรียบเทียบ

 

 
 

In Brief : ย่อความ

บรษิทัส�ารวจข้อมลูช้ันน�า
แห่งอังกฤษ จัดอันดับ
ประเทศมรีะบบการศกึ-
ษา ทีส่ามารถพัฒนาบคุ-
ลากรมีประสิทธิภาพที่
สุด ปรากฏว่านิวซแีลนด์
ผงาดอันดับ 1 โลก ขณะ
สิงคโปร์ดีที่สุดในเอเชีย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

บรษิทัส�ารวจข้อมลูแห่งองักฤษ 
ร่วมกบัมลูนธิชิือ่ดงัด้ำนสนบัสนนุ
กำรศกึษำ ได้ประมวลและวเิครำะห์
ระบบกำรศึกษำของประเทศกลุ่ม

Prize Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิ
มอบรำงวัลในวงกำรกำรศึกษำใหญ่
ที่สุดในโลก แห่งฮ่องกง
 2 หน่วยงำนด�ำเนินกำรประ 
เมินระบบกำรศึกษำของ 35 เขต
เศรษฐกจิทีส่�ำคญั ซึง่มจีดีพี ี(GDP) 
รวมกนั คดิเป็น 88% ของจดีพีทีัว่
โลก และมีประชำกรรวมกัน คิด
เป็น 77% ของประชำกรทั่วโลก
 จุดประสงค์หลักของโครง 
การ อยูท่ีก่ารระบปุระเทศมรีะ 
บบการศึกษา สามารถพัฒนา
บคุลากรอายรุะหว่าง 15-24 ปี 
ให้มคีณุภาพเด่นทัง้ด้านความ
รู ้ทกัษะ และวธิคีดิ พร้อมออก
ไปท�างานขับเคล่ือนสังคมใน
ด้านต่างๆอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยจัดท�าผลการประเมินเป็น
อนัดบัในชือ่ “Worldwide Edu-
cating for the Future In-
dex” 
 อีไอยู (EIU) และมูลนิธิที่เป็น
พนัธมติรร่วมท�ำงำน ระบวุ่ำ โครง 
กำรนีเ้ป็นโครงกำรแรกของโลก ที่
ด�ำเนินกำรประเมินระบบกำรศึก 
ษำ ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ
ที่สุด ในด้ำนประสิทธิภำพกำร

เป้ำหมำยทัว่โลก พบว่ำนวิซแีลนด์
เป็นชำตมิรีะบบกำรศกึษำทรงประ 
สิทธิภำพที่สุด ขณะสิงคโปร์ผงำด
เป็นแชมป์ทวีปเอเชีย
 หน่วยงำน 2 แห่ง ที่จัดท�ำอัน 
ดบัโลกในเรือ่งดงักล่ำว ได้แก่ บรษิทั
วิจัย Economist Intelligence 
Unit (EIU) ในเครือ Economist 
Group แห่งอังกฤษ และ Yidan 

ทำาเนยีบชาตกิารศกึษาเดน่

ข้อมูลภาพ : asiatoday.com



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4673 (1198) วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

พนักงานขับรถ
ผูบริหารญี่ปุน
1 อัตรา

02263-OM-210917-02

รับสมัครดวน

• เพศชาย อายุ 35-45 ป
• มีความขยันและความอดทน

• มีประสบการณขับรถโรงแรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร

• รูเสนทางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห
•  เงินเดือน 13,000 บาทตอเดือน หรือพิจารณาตามความสามารถ

(ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยงและคาลวงเวลา)

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ออรบส จำกัด เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-263-0150 (คุณภัทระวรรณ)

บริษัท โกลบอล เมช จำ�กัด

GroBal-P1-200917=4*6

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

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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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ใหญ่ ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกดั (มหำ 
ชน) และ วรวรรณ ธำรำภมิู กรรม 
กำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บลจ.บัวหลวง แถลงข่ำวเปิดตัว 
‘กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมำภิ
บำลไทย B-THAICG’ ที่บริเวณ
ลำนหน้ำธนำคำรกรุงเทพ ส�ำ-
นกังำนใหญ่ J 13.00 น. ดร.สม-
เกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธำน
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประ 
เทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) จัดโครงกำร 
Redesigning Thailand ปี 4 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัยJ 08.00 
น. อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หน่วย
ธุรกิจน�้ำมัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด 
(มหำชน) และ อภิรมย์ สุขประ-  
เสริฐ ผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำร 
เกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 
โครงกำร “ปตท.-ธ.ก.ส. รวมพลงั 
ร่วมใจช่วยเกษตรกร”  ที่ปตท. ที่
ส�ำนักงำนใหญ่ J 09.30 น. 
พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดกำร

J 08.00 น. ดร.ภก.นลิสวุรรณ 
ลีลารัศมี นำยกสภำเภสัชกรรม 
ปำถกฐำพิเศษเรื่อง “วิชำชีพเภ 
สัชกรกับกำรดูแลสุขภำพประ-   
ชำชน” ในกำรประชุมวิชำกำร    
วนัเภสชักรโลก ทีห้่องประชมุ 702 
อำคำร 80 ปี คณะเภสัชศำสตร์ 

“เปิดแคมป์ จับระบบกำรศึกษำ
ไทยมำปรับทัศนคติ” ที่ห้องประ 
ชุมชั้น 2 ทีดีอำร์ไอ J 17.00 น. 
เขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้
อ�ำนวยกำรใหญ่ บรษิทั อสมท จ�ำ
กัด (มหำชน) แถลงข่ำวเปิดตัวชุด
ท่ีใช ้ในกำรประกวด “MISS 
TOURISM QUEEN INTERNA-
TIONAL 2017” ณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ที่ห้องตันจงปำกำร์ 
ชั้น 8 โรงแรม AMARA BANG-
KOK

โรงพยำบำลมะเรง็สมยัใหม่กว่ำงโจว
แสตมป์ฟอร์ด เตรยีมจดังำนเสวนำ
ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีชีแ้นะภัยเงยีบโรคมะ 
เรง็ร้ำย พร้อมชเูทคนคิรกัษำมะเรง็
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บำดแผล
น้อยลง ย่นระยะกำรรกัษำ ทมีแพทย์
กำรนัตเีซลล์มะเรง็ระยะ 3-4 รกัษำ
ได้ตรงจดุ แถมไร้ผลกระทบต่อเนือ้ 
เยือ่ปรกตโิดยรอบ 
 นายหยาง หงปิน ผูจ้ดักำรส�ำ 
นกังำนประจ�ำประเทศไทยโรงพยำ 
บำลมะเรง็สมยัใหม่กว่ำงโจวแสตมป์ 
ฟอร์ด กล่ำวว่ำ โรงพยำบำลมะเรง็
สมัยใหม่กว่ำงโจว เป็นโรงพยำบำล
ในเครือบริษัท ป๋ออ้ำย เมดิคอล 
เซอร์วสิ กรุป๊ ก่อตัง้มำนำนถงึ 12 ปี 
โดยมเีป้ำหมำยด้ำนกำรรกัษำมะ-
เรง็เป็นหลกั ได้ผ่ำนกำรรบัรองคุณ-

ความรู้‘โรคมะเร็ง’

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคมะ-
เร็งจำกประเทศจีน พร้อมทั้งยังมี     
ผูป่้วยทีร่กัษำโรคมะเรง็ได้ส�ำเรจ็มำ
ร่วมถ่ำยทอดเรือ่งรำวประสบกำรณ์
กำรรักษำโรคมะเร็งระยะสุดท้ำย 
รวมถึงเจำะลึกขั้นตอนกำรรักษำ  
และเทคนิคเชิงลึกด้วยนวัตกรรม     
ทีท่นัสมยัทีม่คีณุสมบตัหิลำยอย่ำง 
นอกจำกนีย้งัเปิดโอกำสให้ผูป่้วยโรค
มะเร็งรับค�ำปรึกษำจำกหมออย่ำง
ใกล้ชิดฟรีโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ   
ทัง้สิน้ 
 ส�ำหรับผู้ที่สนใจสำมำรถ ลง
ทะเบียนร่วมงำนได้ที่เบอร์ 02-
645-2499, 08-2799-2888, 09-
9671-9321 หรอืดรูำยละเอยีดเพิม่
เตมิได้ที ่http://www.moderncan-
certhai.com

ภำพสถำนพยำบำล JCI (The Joint 
Commission International) ส�ำ-   
หรบักำรรกัษำมะเรง็และมคีวำมโดด
เด่นในด้ำนกำรรกัษำแบบเฉพำะจดุ 
บำดแผลเล็ก ผสมผสำนระหว่ำง
แพทย์แผนจีนและตะวันตก โดย     
มีเทคโนโลยีกำรรักษำมะเร็งท่ีทัน
สมยัถงึ 18 อย่ำง ได้แก่ กำรใช้ค-ี   
โมเฉพำะจดุ กำรรกัษำโดยใช้ควำม
เยน็ และกำรปลกูถ่ำยเซลล์ภมูคิุม้ 
กนั เป็นต้น
 นำยหยำง หงปิน ยงัเผยอกีว่ำ 
“เรำมศีนูย์ให้ค�ำปรกึษำประจ�ำประ 
เทศไทยก่อตัง้มำนำน 6 ปี อยูท่ีต่กึ
ไซเบอร์เวลิด์ โดยมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชำญ
ด้ำนเทคนคิกำรรกัษำโรคมะเรง็จำก
ประเทศจนี ในปีนีเ้รำมกีำรจดัเสว-
นำให้ควำมรูเ้รือ่งโรคมะเรง็แก่ประ 

ชำชนชำวไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดย  
เริม่จำกกรงุเทพฯ, จงัหวดัภเูกต็, จงั 
หวัดสุรำษฎร์ธำนี, จังหวัดเชียง-
ใหม่, จงัหวดันครสวรรค์ และได้รบั
ควำมสนใจจำกประชำชนในพื้นที่
เป็นอย่ำงดี 
 และล่ำสุดจะจัดสัมมนำในวัน
เสำร์ที ่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
เวลำ 09.30-12.30 น. ทีโ่รงแรม   
ทัศนำกำร์เด้นท์ อ�ำเภอบำงแสน 
จงัหวัดชลบรุ ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ประชำชนเล็งเห็นควำมส�ำคัญ  
ในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคมะ 
เร็ง โดยเริ่มจำกพฤติกรรมกำรรับ
ประทำนอำหำร รวมไปถงึให้ควำม
รู้ในกำรรักษำตัวส�ำหรับผู้ที่ป่วย  
เป็นมะเร็งอีก โดยภำยในงำนผู้    
ร่วมงำนจะได้รบัฟังกำรบรรยำยจำก
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สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลและ
ประกาศเกยีรติคณุแด่สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วม “โครงการพฒันาขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตรในภมิูภาค” เพือ่
เพิม่มาตรฐานการผลติตามโมเดลอตุสาหกรรม 4.0 

จรุิตถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการส่งเสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ 
(องค์การมหาชน) แถลงข่าว  โครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชมุเมอืงไทย 
อิม่ใจตามรอยพระราชด�าร”ิ ตามแนวคดิ ๓ พอ (พอเพยีง/เพิม่พูน/พฒันา) 
ทีห่อศลิปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

ไพบูลย์ กนกวฒันาวรรณ และ สพุงศ์ ชยตุสาหกจิ ร่วมกนัเปิด “กร์ูเมต์ มาร์เกต็” 
ซูเปอร์มาร์เกตระดับเวิล์ดคลาส  สาขาใหม่ล่าสุด  ที่  MRT  สถานีลาดพร้าว      
โดยม ีพรีะ อศัวาภริมย์, พ.ต.ท. อนศุลิป์ สริเิวชชะพนัธ์, ชยัรตัน์ เพชรดากลู, 
ทพิย์สดุา ยิม้วไิล, ณฐัวฒุ ิตรวีศิวเวทย์ และ ชตุเิดช ผูเ้จรญิทัว่ ร่วมงาน 

ปณต สริวัิฒนภกัด ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บจก.ทซีซี ีแอสเซท็ส์ และ 
ม.ล.ตรนีชุ สริวัิฒนภกัด ีร่วมกบัคณะผูบ้รหิาร บจก.เอเชยี โฮเรก้า น�าโดย 
ลดัดา มงคลชยัวิวัฒน์ เปิดศนูย์กลางธุรกจิโฮเรก้า HORECA SQUARE@
CW TOWER ทีช่ัน้ 3-5 ซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ 

อนพิทัย์ ศรรีุง่ธรรม กรรมการบรหิาร บรษัิท ออโรร่า ดไีซน์ จ�ากดั พร้อม
ด้วย ลภสัรดา ฤตวิรางค์กรู ผูอ้�านวยการธรุกจิเพชร จดังานเปิดตวั ออโรร่า 
ไดมอนด์ พร้อมแนะน�าคอลเลก็ชนั ‘ด ิอลัตเิมท เลฟิ’ โดยมีพนัธมติรจาก
ต่างประเทศ ให้เกยีรตร่ิวมแสดงความยนิดี

ชนิจ ิซาซาก ิพร้อมด้วย เรยีวจ ิอนัโด รองประธานกรรมการ มลูนธิมิติซบูชิ ิ
อิเลค็ทริคไทย  พร้อมคณะกรรมการมอบทุนการศกึษาแบบต่อเนือ่งจนจบ
การศกึษาโดยไม่มข้ีอผกูมดั  ให้แก่นสิตินกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์จาก 
ม.เชยีงใหม่ จฬุาฯ ม.เกษตรศาสตร์ และม.ธรรมศาสตร์
 

ชาติชาย  พยุหนาวีชัย  ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน  น�าคณะผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้างธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นางกนกรตัน์ พันธ์นรา ผู้
อ�านวยการส�านกังานเขตพญาไท  ร่วมท�ากจิกรรม “Big Cleanung Day” 
บรเิวณถนนซอยอารย์ี เพือ่เตรยีมการจดัท�าโครงการสตรทีฟูด้

ชยัภฎั เตมยีบตุร ผูอ้�านวยการฝ่ายส�านกักรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางยก
ระดบัดอนเมอืง จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีผูใ้ช้ทางทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม “Tollway 
Rally Thank you User ขอบคณุผูใ้ช้ทาง แรลลีส่ดุพเิศษ ตามรอยพ่อ” เพือ่
เป็นการขอบคณุผูใ้ช้ทางและเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศ 
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สังคม

พลเอกประยทุธ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและคณะ เดนิทางมาประชมุคณะ
รฐัมนตรสีญัจร พร้อมเข้าพักทีโ่รงแรมคลาสสคิ คามโิอ อยธุยา ในเครอืเคป& 
แคนทาร ี โฮเทลส์  โดยม ี รอชดิ ี หมีเบน็หมาน  ผูจ้ดัการทัว่ไป  และ  มกริน 
พรหมโยธ ีให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่

พลเอกธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตรเีป็นประธานพธิอุ้ีมพระด�าน�า้ 
ประจ�าปีพทุธศกัราช 2560 โดยม ีกฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม, 
พบิลูย์ หตัถกจิโกศล ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์, มานสั ทารตัน์ใจ อธิบดี
กรมการศาสนา ร่วมงาน ทีบ่รเิวณท่าน�า้วดัโบสถ์ชนะมาร จ.เพชรบรูณ์

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  มอบช่อดอกไม้และเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่          
นิกรเดช  พลางกูร  ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นรองอธบิดี  กรมเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยม ีนพ.ฟิลปิดา พลางกรู, พ.ต.อ.นาวี 
รตันาวา, วกิรม บวรรตัน์รกัษ์, สงัข์ ว่องปรชีา, ณฐันาท วริชัพนัธุ ์ร่วมงาน

นาวาโทหญงิแพทย์หญงิอุบลวัณณ์ จรญูเรอืงฤทธิ ์ ผู้อ�านวยการศนูย์บรกิารโลหติ
แห่งชาต ิสภากาชาดไทย, ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธนิ ประธานอนกุรรมการรณรงค์
เพ่ิมผู้บรจิาคโลหติ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสรมิผู้ให้โลหติแห่งสภากาชาดไทย 
เปิดโครงการ “แบรนด์…ยงับลดั พลงัเพือ่เลอืดใหม่” ประจ�าปี 2560 

ณธพีฒัน์ อรณุศริสิกลุ ประธานบรหิาร ภตัตาคารเล่งหงษ์ พร้อมด้วย ณฐัพชัร์ 
อรณุศริสิกลุ ผูบ้รหิาร ภตัตาคารเล่งหงษ์ สาขาพระราม 2 และ สาขาสุขมุวิท 
62 แถลงข่าว “ภตัตาคารเล่งหงษ์ ครบรอบ 55 ปี” พร้อมเปิดตวั 2 แบรนด์
น้องใหม่ “เล่งหงษ์ คทิเช่น” และ “รวิโฮ ซชู ิบาย เล่งหงษ์”  

กติตเิชษฐ์ สถิตย์นพชยั ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท  ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าผลติภณัฑ์ทปิโก้ เวฟ มอบแก่สมาคมยโูดแห่งประเทศไทย ฯ เพือ่
สนบัสนนุการฝึกซ้อม และการแข่งขนัของนกักฬีา โดยม ีพชัรี พชิยัแพทย์ ผู้
ฝึกสอนกฬีายโูด และเหล่านกักฬีายโูดทมีชาตไิทยร่วมรับมอบ 

สพุรรณษา เวชกามา ผูช้นะจากการแข่งขนัในกจิกรรม “U Can Dance” ซึง่
จัดโดย U BEER มอบเงนิรางวลัจ�านวน 30,000 บาท ให้กบัมลูนธิสัินตสุิข
และอกี 20,000 บาท ให้กบัทมี UP TO GU ขณะที ่U BEER กไ็ด้ร่วมบริจาค
และมอบเงนิสมทบอกีเท่าตวั 

นพ.มานสั โพธาภรณ์ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน 
เดนิ-ว่ิงเพือ่ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือม “รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่าเลย” เพือ่รณรงค์ให้
ประชาชน และบคุลากรทางการแพทย์ ใส่ใจและดแูลสุขภาพตนเองด้วยการ
ออกก�าลงักาย ทีน่อร์ธปาร์ค วิภาวดี 


