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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

บ้านเมืองยุค 4.0 ภายใต้ “ทั่นผู้น�ำ” 
ต้องอยู่ภายใต้ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
บ้านเมืองจึงเหมือนอยู่ภายใต้พิธีกรรม 
ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ตอกย�้าเศรษฐกิจไทย 
ท�าไมคนจนร้องว่าไม่ไหวแล้ว คนรวยกลับรวยขึ้นๆ 
“ฐิติพล ภักดีวำนิช” ชี้ความสงบภายใต้รัฐประหาร 
อ�านาจกดทับประชาชนจนมองข้ามประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” เขย่า “โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” 
“โสภณ พรโชคชัย” จับตา “ขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม”

ไปไม่กลับ 
หลับไม่ตื่น 

ฟื้นไม่มี 
หนีไม่พ้น

ปูลี้ภัย?

เลือกตั้งพับ?

เศรษฐกิจพังครืน?

รีดภาษี?

ปดัสวะไม่พน้?
พิจารณาและเห็นชอบหลักการ
เรื่องนี้มาตั้งแต่การประชุมเมื่อ
วนัที ่20 มกราคม 2558 การปฏิ 
เสธว่าไม่รู ้ ไม่มนีโยบายจงึไม่ใช่ 
ทางทีด่คีวรบอกว่ายนิดรีบัฟังเสยีง
ทักท้วงที่ดังมาจากหลายฝ่าย 
และพร้อมน�าไปพิจารณาปรบัแก้ 
ทบทวน น่าจะเป็นทางออกทีด่กีว่า
ปัดสวะให้พ้นตัวด้วยค�าว่า “ไม่รู้ 
ไม่มนีโยบาย”

ปฏเิสธกนัพลัวนั โยนกลองกนัไป
มา คนนั้นก็ไม่รู้เรื่อง คนนี้ก็ไม่   
มีนโยบาย ไม่มีแนวคิดจัดเก็บ  
ค่าใช้น�า้ ทัง้ทีม่หีลกัฐานเป็นร่าง
พ.ร.บ.ทรัพยากรน�้าพ.ศ...ที่ก�า 
หนดหลกัเกณฑ์รายละเอยีดเกีย่ว
กับการจัดเก็บค่าใช้น�้าอย่างชัด 
เจนคาอยูใ่นการพิจารณาของสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิหน�าซ�า้ยงัมี
บนัทกึการประชมุคณะรฐัมนตรี
เป็นหลกัฐานว่าคณะรฐัมนตรไีด้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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สาระส�าคัญเป็นการก�าหนดหลัก
เกณฑ์และมาตรการในการรับประ 
กนัสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนใน
การเข้าถงึน�า้ การควบคมุการใช้น�า้ 
การบริหารจัดการน�้า การใช้น�้า
อย่างมปีระสทิธภิาพและย่ังยนื การ
พฒันา การคุม้ครอง ฟ้ืนฟแูละอนุ 
รกัษ์แหล่งน�า้ การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาน�้าท่วมและน�้าขาดแคลน 
การกระจายอ�านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลุม่น�า้ ตลอด
จนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยากรน�า้ในระดบัชาติและระดับ
ลุม่น�า้ รวมทัง้องค์กรผูใ้ช้น�า้ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส�านัก 
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณาอกีครัง้หนึง่ โดยให้ส�านัก 
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิ-
จารณาเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ในร่างพระ
ราชบญัญตัฯิ
 แม้ทกุการประชมุจะไม่ปรากฏ
ข้อความเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้น�้า 
แต่ร่างพ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้พ.ศ....ที่
เป็นปัญหาอยูใ่นตอนนีก้ม็จีดุเร่ิมมา
จากมตคิณะรฐัมนตรทีีใ่ห้ความเหน็
ชอบในหลกัการ
 บนัทกึการประชมุยงัมเีร่ืองเกีย่ว
กบัการแก้ปัญหาน�า้อกีหลายข้อ ซึง่
บันทึกการประชุมนี้หาอ่านได้จาก
เวบ็ไซต์ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมน 
ตรี http://www.cabinet.soc.go.
th/soc/Program2-3.jsp?top_
serl=99311975
 เมื่อมีบันทึกการประชุมชัด 
เจนเช่นนี ้จะบอกว่าไม่รูเ้รือ่งร่าง
พ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้ได้อย่างไร

 ไม่ว่าจะเป็น
 “กูไปสั่ งมันตอนไหนวะ.. .
รฐับาลไม่เคยคดิให้เก็บค่าใช้น�า้จาก
เกษตรกร”
 ซึ่งเป็นข้อความจาก “บ๊ิกตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกั 
ษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทีส่่ง
ตรงถึง พล.อ.สรุศกัดิ ์ กาญจน-
รตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพั 
ยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 ไม่ว่าจะเป็น
 “เร่ืองน�า้ พล.อ.ประยทุธ์ ไม่เคย
มแีนวคดิในการเก็บเงนิ ตอนนีส้ภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) ก�าลงั
ด�าเนนิการอยู ่แต่เมือ่มกีารเสนอมา
กต้็องพจิารณา ขอเวลาให้เขาพจิาร 
ณาก่อน แต่แนวความคดิของ พล.อ. 
ประยทุธ์ ไม่คดิจะเกบ็ เพราะสถาน 
การณ์ในปัจจบุนัยงัไม่เอือ้อ�านวยใน
การเกบ็เรือ่งเหล่านี”้
 ซึง่เป็นค�าให้สมัภาษณ์ของ “บิก๊
ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ     
รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีา 
การกระทรวงกลาโหม
 ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์
ของผู้เก่ียวข้องทั้งในฝั่งคณะรัฐมน 
ตรีและฝั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) อกีหลายคนทีต่่างยนืยนัเป็น

เสยีงเดยีวกนัว่ารฐับาลไม่คดิเกบ็ค่า
ใช้น�้าจากเกษตรกร แต่ร่างพ.ร.บ. 
ทรัพยากรน�้า พ.ศ.... ก็อยู่ในระ 
หว่างการแปรญัตติของคณะกรร 
มาธกิาร สนช. ทีม่ข่ีาวว่าจะขอยดื
เวลาพจิารณาออกไปอกี 90 วนั หลงั
จากเริม่มเีสยีงคดัค้านการจดัเกบ็ค่า
ใช้น�า้ดงัหนาหมูากขึน้
 จากค�ากล่าวในฝั่งรัฐบาล ทั้ง
จากท่านผู้น�า และรองผู้น�า อย่าง 
“บิก๊ตู-่บิก๊ป้อม” ทีพ่ดูไปในท�านอง
เดยีวกนัว่าไม่รูเ้รือ่ง ไม่ใช่นโยบาย 
ไม่มแีนวคดิการจดัเกบ็ค่าใช้น�า้ ลอง
มาส�ารวจตรวจสอบเส้นทางร่าง
พ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้พ.ศ... ฉบบันีดู้
ว่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร
 ร่างพ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้พ.ศ....
ทีส่นช.ก�าลงัพจิารณาอยูน่ี ้ เป็นร่าง
พ.ร.บ.ท่ีส่งให้สนช.พิจารณาโดย
คณะรฐัมนตร ีหรอืทีเ่รยีกกนัว่าเป็น
ร่างกฎหมายของรฐับาล

 ร่างพ.ร.บ.นีผ่้านความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการ
ประชมุวนัที ่20 มกราคม 2558 โดย 
มตทิีป่ระชมุมดีงันี้
 1.ให้ พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลั-
ยะ ประธานกรรมการก�าหนดนโย 
บายและการบรหิารจดัการทรพัยา 
กรน�้า ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
มหาดไทย ไปพิจารณาในรายละ 
เอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้และการก�าหนดลุม่น�า้
เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน แล้วส่งผลการหารือดัง
กล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจ
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัทิรพั-
ยากรน�า้ พ.ศ. .... ต่อไป
 2.อนุมัติหลักการร่างพระราช
บัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... มี

เมือ่มบีนัทกึการประชมุชดัเจน
จะบอกว่าไม่รูเ้รือ่ง

ร่างพ.ร.บ.ทรพัยากรน�า้ได้อย่างไร

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4680 (1205) วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ปัดสวะไม่พ้น?
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 ทีร่ฐับาลบอกว่าเศรษฐกจิมาถกูทางแล้ว จงึ
เข้าทางคนรวย แต่คนซวยอยู่ทีค่นจน จงึอยาก
บอกคนจนว่าอย่าไปหวังความช่วยเหลืออย่าง  
นัน้อย่างนีน้กั ถ้ามกีช่็วยได้ไม่มาก คนจนอย่า
เพ่ิงไปดีอกดีใจว่าเศรษฐกิจโตแล้วจะอยู่ดีกินดี 
เพราะเข้าทางคนรวยให้ยิง่รวยเพิม่ขึน้อกี แม้แต่
การท่องเทีย่ว คนทีไ่ด้กเ็ป็นคนทีท่�าธรุกจิโรงแรม 
จดัทวัร์ต่างๆ ส่วนส่งออกยิง่มคีนไม่กีก่ลุม่ หรอื
พวกท�าเกีย่วกบัการขนส่ง ส่งออกดขีึน้คนทีร่วย
กค็อืทนุใหญ่ทนุหนา
 คนจนก็ต้องปากกัดตีนถีบและพึ่งตัวเอง  
ชาวนากต้็องพัฒนาตวัเองให้อยู่รอด อย่าท�าแบบ
ตวัใครตวัมนั รวมกลุม่กนัเป็นนาแปลงใหญ่ จะ
จดัโซนนิง่ โซนผกั โซนผลไม้ โซนปศสุตัว์ โซน
ป่าอะไรกไ็ด้ เพือ่ท�าให้มคีวามเข้มแขง็  คนจนก็
จะยิง่ใหญ่ได้ ถ้าคนจนยงักระจยุกระจายและตวั
ใครตวัมนักค็งจะจนถาวร จนนรินัดร์ตลอดไป 
 ถ้าเศรษฐกจิโตอย่างท่ีบอก กล็องแยก 
แยะดใูห้ด ีอย่าไปหลงดใีจแค่บอกว่าเศรษฐ 
กจิด ีแล้วเราจะดด้ีวย มนัดสี�าหรบัคนบาง
กลุม่ คนทีย่ากจนกย็งัจนถาวรต่อไปหรอืจน
มากขึ้น เพราะต่อไปไม่มีใครกล้าท�านโย 
บายแบบประชานยิมให้กบัคนรากหญ้าได้
ลืมตาอ้าปาก เพราะท�าไปก็มีแต่เจ็บตัว 
เปลอืงตวั รฐับาลจะไม่อุม้ไม่มช่ีวยเหมอืน
ทีผ่่านมาแล้ว เราจงึต้องพึง่ตวัเองตามหลัก
ศาสนาว่า “อตัตาห ิอตัโนนาโถ” ตนเป็นที่
พึง่แห่งตน 
  เจรญิพร

 

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

  
In Brief : ย่อความ

รวยกระจกุ จนกระจาย

 

อย่าไปหลงดใีจแค่บอกว่าเศรษฐกจิ
ดี แล้วเราจะดีด้วย มันดีส�าหรับคน
บางกลุ่ม คนท่ียากจนก็ยังจนถาวร
ต่อไปหรือจนมากขึ้น  

ขณะทีก่ลุม่ “คนรกัหลกัประกนั” ก�า 
ลังจับจ้องการแก้ไข “กฎหมายบัตร
ทอง” ซึง่มพีรุิธหลายเรือ่ง และอาจกระ 
ทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ทีย่ากไร้ทีใ่ช้ 
“บตัรทอง” เพราะคนบางกลุม่ยงัพยา 
ยามจะ “ล้ม” หรือลดการให้บริการ 
โดยอ้างสารพัดเหตุผล ทั้งที่ “บัตร
ทอง” ได้รับยกย่องไปทั่วโลก
 ยิ่งย้อนถึงที่มาและปัญหาต่างๆ 
ของ “บัตรทอง” ยิ่งเห็นความส�าคัญ 
อย่างที ่“หมอเลีย๊บ-สรุพงษ์ สบืวงศ์
ล”ี โพสต์ผ่านเฟซบุก๊ว่า วนัที ่1 ตลุาคม 
2544 (วันนี้เมื่อ 16 ปีที่แล้ว) ที่เป็นจุด
เริม่ต้นของ “หลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้า” หรอื “30 บาทรกัษาทกุโรค” 
ในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่เปิดให้
บรกิารครบ 75 จงัหวดัในประเทศไทย
เป็นครัง้แรก หลงัมีการน�าร่อง 6 จงัหวดั
เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2544 และขยายเพิม่
อกี 15 จงัหวดัวนัที ่15 มถินุายน 2544
 ผู้ผลักดันคนส�าคัญคือ “หมอ
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” หรือ “พี่    
หงวน” รุน่พี ่ “หมอเลีย๊บ” ทีต่่อสู้
อย่างไม่เคยถอย กดัไม่ยอมปล่อย 
เพือ่ความฝันในชวีติ เสนอรฐับาล
ไหนกถ็กูตอกหน้ากลบัมาว่า “เพ้อ
เจ้อ”
  “เยอรมนี” เป็นชาติแรกที่ริเริ่ม 
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในปี 
พ.ศ.2426 ซึ่งทุกประเทศที่มีแล้ว ไม่
เคยถอยหลังเลย มีแต่พัฒนายกระดับ
เพิม่ขึน้ตลอด  เช่นเดยีวกบัประเทศไทย  
แม้ระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาจะมีอุป-
สรรคมากมาย  แต่ “บัตรทอง” ก็ยาก
จะล้มครืน  
 แม้จะเริ่มจาก “ความฝันกลาง
ฤดูร้อน” ที่ถูกถากถางว่าเพ้อเจ้อ 
แต่วันนี้กลับหยั่งรากลึกอย่างแข็ง 
แกร่ง จากความกล้าที่จะคิดจะท�า 
ไม่ใช่เหตุบังเอิญ ไม่ใช่โชคชะตา
ก�าหนด ไม่ใช่ปาฏิหาริย์!

ฝันกลางฤดรู้อน
รฐับาลออกมายืนยันว่าเศรษฐกจิเร่ิมโตขึน้ แต่ 
คณุจาตรุนต์ ฉายแสง แกนน�าพรรคไทยรกั 
ไทย บอกว่า มนัโตแบบรวยกระจกุ จนกระจาย 
คือ คนรากหญ้าไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงความ
เติบโตของเศรษฐกจิ (จดีพี)ี ได้ เพราะมแีค่ 2 
กลุม่ใหญ่ๆ ทีไ่ด้ประโยชน์คอืกลุม่ส่งออกกบักลุม่
การท่องเทีย่ว คนจนจะได้ประโยชน์อะไรจากการ
ส่งออก เศรษฐกจิทีโ่ตจงึเหมอืนโตเป็นกระจกุอยู่
นดิเดยีว แต่คนทีจ่นยงักระจายอยูท่ัว่ รายได้ของ
คนจนจงึยงัย�า่แย่ โดยเฉพาะร้านเลก็ร้านน้อย
  เศรษฐกจิปัจจบุนัมลีกัษณะเหมอืนพวกมอื
ยาว พวกทนุใหญ่ ทีม่คีวามแขง็แรงกว่ากจ็ะได้
เปรยีบ แต่คนทีท่นุเลก็ทนุน้อยจะได้บ้างกก็ระ 
เซน็กระสาย ทีภ่มูใิจว่าเศรษฐกจิมาถกูทาง จงึมี
แต่พวกมทีนุสงูทุนหนาเป็นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์อยู่
แล้ว กลุม่ทีไ่ม่ได้ประโยชน์กไ็ม่ได้อยูเ่หมอืนเดมิ
 จงึอยากเตอืนคนรากหญ้าทัง้หลายสกัอย่าง
หนึง่ว่า อย่าหวงัพึง่รฐับาลมากนกั ไม่ว่าจะยคุนี้
หรอืยคุต่อไป ซึง่อาจจะหนกักว่านีก้ไ็ด้ เพราะทกุ
รฐับาลรูว่้านโยบายช่วยคนจนมแีต่เจบ็ตวั อย่าง
รฐับาลทีผ่่านมาต้องหนกีนัหวัซกุหวัซนุ ตดิคกุ
กนัหลายคน เพราะนโยบายช่วยคนจน คนราก
หญ้า เพราะท�าแล้วกเ็ข้าเนือ้เข้าตวั เป็นหนี้ 
 ดังน้ัน ต่อไปนโยบายท่ีจะช่วยคนจน   
จะเรยีกประชานยิมหรอือะไรกแ็ล้วแต่ คง 
จะไม่มีอย่างที่ผ่านมาอีกแล้ว คนรวยก็มี
โอกาสทีจ่ะได้อยูด่ ี เพราะมอืยาว ทนุหนา 
เศรษฐกจิจะเจรญิเตบิโตอย่างไรกเ็ข้าทาง
เขา 
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โปรโดนใจ : ธนากร ธนวริทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน) ส่งแคมเปญสุด
พิเศษ “ALL INSPIRE LIVING 
CHOICE” ทกุยนูติ ราคาเดยีวใน
งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ 
ครั้ง 37 วันที่ 5-8 ต.ค. นี้ ที่โซน 
CG บู๊ธ G81-104  

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,269.05 ขาย 1,269.40
ลอนดอน ซื้อ 1,269.05 ขาย 1,269.40

ภาวะหุ้น 3 ตุลาคม 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) 

33.77 

39.895

46.14625

4.4013

0.30858

24.852

+1.33  1,689.97  
  52,249.07
+0.56  2,428.83  
  35,373.40
-0.44  1,081.07  
  26,249.14
+0.01  569.96  
  2,727.70

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,808.29  -3.47

2,537.87  +12.06

2,624.28  -0.28

1,972.41  -0.19

2,561.79  +9.88

2,992.94  -4.31 

1,332.58  +5.03

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,803.27

9.19

5,976.25

11.44

-1,172.98

-

14,834.63

28.39

14,367.96

27.50

466.68

-

26,599.19

50.91

25,757.66

49.30

841.53

-

ฮารด์ดสิกพ์กพาซมัซงุลา่สดุ

ต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าโซลิดสเตต
ไดรฟ์รุน่ก่อนถงึ 4.9 เท่า  เหมาะ
กับการใช้งานของทุกคน ท้ังผู้มี
อาชีพด้านงานออกแบบ นักธุร 
กจิ ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ใช้ทั่วไปที่ต้อง 
การเรยีกใช้ข้อมลูต่างๆ อย่างรวด 
เร็วและสะดวกสบาย Samsung 
Portable SSD T5 มนี�า้หนกัเบา
เพียง 51 กรัม และขนาดเพียง 
3.0 x 2.3 x 0.4 นิ้ว ซึ่งเล็กกว่า
นามบตัร ผลิตจากอะลูมเินยีม มี
ให้เลือก 2 สีได้แก่ สีด�า (Deep 
Black) (ความจุ 1 และ 2 เทรา
ไบต์) และสีน�้าเงิน (Alluring 
Blue) (ความจุ 250 และ 500 
กิกะไบต์)
 Samsung Portable SSD 
T5 ถูกออกแบบให้ไม่สามารถ
ถอดหรือแยกชิ้นส่วนได้ ทั้งยังมี
โครงสร้างภายในทีท่นทานต่อแรง
กระแทก ช่วยลดความกังวลให้
กับผู้ใช้ท่ีท�าโซลิดสเตตไดรฟ์แบบ
พกพาน้ีตกจากความสูงในระยะ 
2 เมตร   

ซัมซุงยังมีซอฟต์แวร์ Samsung 
Portable SSD ส�าหรับ PCs 
และ Macs  ซึ่งรองรับมาตรฐาน
การเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES 
256-bit ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับตั้ง
ค่าความปลอดภัยต่างๆ หรืออัป
เดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์รุ่น
ล่าสุดได้โดยง่าย 
 นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน
ส�าหรบัสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็
ทีใ่ช้ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์  
เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่
มากขึน้ และ Samsung Portable 
SSD T5 ยงัถกูออกแบบให้มพีอร์ต
เชื่อมต่อ 2 แบบ คือ USB-C to 
C และ USB-C to A เพือ่รองรบั
การท�างานร่วมกบัอุปกรณ์ทีห่ลาก
หลายอีกด้วย
 Samsung Portable SSD 
T5 ยังวางจ�าหน่ายทั่วโลกแล้ว
และรบัประกนัเป็นเวลา 3 ปี โดย
ราคาจ�าหน่ายในไทยราคาเริ่ม
ต้นที ่4,290–27,009 บาท ดรูาย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sam 
sung.com/T5

ซมัซงุเปิดตวั Samsung Por 
table SSD T5 โซลิดสเตต
ไดรฟ์ (Solid State Drive) 
แบบพกพากะทดัรัดและทน 
ทานสงู ผลิตโดยเทคโนโลยี
การเรยีงชปิความจ�าแบบ 64- 
layer V-NAND ท�าให้ถ่ายโอน
ข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ ทัง้มคีณุ 
สมบตัเิข้ารหสัข้อมลูเพือ่ความ
ปลอดภยั สามารถเรยีกใช้ข้อ 
มลูได้ทกุทีท่กุเวลา 

 นายอุน-ซู คิม รองประธาน
อาวโุสฝ่ายการตลาด ธรุกิจหน่วย
ความจ�า บริษัท ซัมซุง อิเลคโทร
นคิส์ จ�ากดั กล่าวว่า ท่ีผ่านมาซมั
ซงุพยายามพฒันาฮาร์ดดสิก์แบบ
พกพาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ Samsung 
Portable SSD T5 เป็นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ที่ตอกย�้าความเป็นผู้ 
น�าทางด้านนวัตกรรมของซัมซุง 
โซลิดสเตตไดรฟ์รุ่นน้ีมีความเร็ว
ในการอ่านและเขยีนข้อมลูสูง น�า้ 
หนักเบา คงทนแข็งแรงและพก
พาได้ง่าย จงึม่ันใจอย่างยิง่ว่า Sam 
sung Portable SSD T5 จะเติม
เต็มทุกความต้องการของผู ้บริ 
โภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะ
ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไปและผู้ใช้
งานระดบัมอือาชพีท่ีต้องการฮาร์ด 
ดิสก์พกพาที่ท�างานได้เร็ว ทน 
ทานและมีความปลอดภัยสูง
 Samsung Portable SSD 
T5 มีความเร็วในการอ่านและ
เขียนข้อมูลสูงถงึ 540 เมกกะไบต์
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หวัง วนาไพรสณฑ์

สัมมนา : เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร.กฤษฎา เสก-
ตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานสัมมนา “เกษียณสุข
เป็นจริงได้” Happy Money, Happy Retirement ชวนคนไทยมีเงิน
ใช้ยามเกษียณ เผยชีวิตและไขเคล็ดลับท�าอย่างไรให้ “เกษียณสุข” กับ
ไอดอล 3 GEN  

รุกตลาดกล้อง : มร.ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิ
ฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวกล้องดิจิทัล มิลเลอร์เลอร์เลสระ    
ดับ Middle Segment รุ่นใหม่ล่าสุด FUJIFILM X-E3 ภายใต้คอน 
เซป็ท์ “Minimalism” เจาะกลุม่ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ทีห่ลงใหลการถ่าย
ภาพ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เศรษฐกิจ

 นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั แอพ็
พลาย ดีบี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ADB เปิดเผยยุทธศาสตร์ขับ
เคลื่อนธุรกิจว่า เน้นพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์กาวและยาแนวซึ่งเป็นสิน 
ค้าทีม่อีตัราก�าไรทีด่แีละแนวโน้ม
การขยายตวัจากความต้องการที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
คอมปาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
เพื่อสร้างความแตกต่าง รวมถึง
ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน  
แบ่งผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แรกผลติภณัฑ์กาวและผลติภณัฑ์
ยาแนว กลุ่มที่สอง ผลิตภัณฑ์
เมด็พลาสตกิคอมปาวด์ (Plastic 
compound)  
 นอกจากนี ้บรษิทัอยูร่ะหว่าง
การด�าเนนิโครงการวจิยัและพฒั 
นาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอม 
ปาวด์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาห- 

กรรมการแพทย์ รองรับเทรนด์
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสา-
มารถน�าไปใช้ในการผลิตอุป-
กรณ์ทางการแพทย์ ช่วยสร้าง
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
และผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิฮาโล
เจนฟรเีพือ่ใช้ผลติสายไฟทีก่่อให้
เกดิควนัและสารพษิต�า่เมือ่ถกูไฟ
ไหม้ เพื่อตอบสนองความต้อง 
การใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาส 
ติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 นายพิริยะ ม่วงคร้าม ผู้อ�า-
นวยการฝ่ายเทคนิค ADB กล่าว
ว่า คณะผู้บริหารได้ร่วมกันก�า-
หนดแผนงานในการมุ่งเน้นพัฒ 
นานวัตกรรมที่มีอัตราก�าไรท่ีดี
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวม
ถงึการลดต้นทนุการผลิต โดยใช้
จุดแข็งของมีทีมวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ทีม่จีากประสบการณ์ร่วม
งานกับ ADB มานานกว่า 12 ปี 
พร้อมท�างานร่วมกับลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด จึงสามารถวิจัยและพัฒ 
นาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าเฉพาะราย อนั
เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญซึ่งท�าให้
บรษิทัมคีวามสามารถในเชงิการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรม 
การผูจ้ดัการฝ่ายวาณชิธนกจิ บรษิทั
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู ้จัด 
การการจัดจ�าหน่ายและรับประ 
กนัการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า ADB 
ได้ย่ืนแบบค�าขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพย์และแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหลัก
ทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อส�านักงาน 

ADB วางยทุธศาสตร์พัฒนาผลติภณัฑ์กาวและยาแนว รวม
ทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ พร้อมเดินหน้าจด
ทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุน้ IPO 180 
ล้านหุน้ โรดโชว์ให้ข้อมลู 11 ตลุาคม 

ADBโรดโชว์พร้อมเข้าMAIปีนี้ 
ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ  
เพิม่ ทนุแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO)  จ�านวน 180 ล้านหุน้ หรอื
ร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นสา-
มัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้ง 
หมด โดยส�านักงาน ก.ล.ต.ได้
นบัหนึง่แบบค�าขออนญุาตเสนอ
ขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งเป็น
ที่เรียบร้อย 
 ปัจจุบัน ADB มีทุนจดทะ 
เบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 600 ล้านหุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้ละ 0.50 
บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ออก
และช�าระแล้วมจี�านวน 420 ล้าน
หุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO 
จ�านวน 180 ล้านหุ้น เพื่อระดม
ทนุน�าไปซือ้เครือ่งมอื เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ผลติสนิค้าเพ่ือขยาย
ธุรกิจในอนาคต ช�าระเงินกู้จาก
สถาบนัการเงนิใช้ลงทนุวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์ รวมถงึเป็นเงนิ
ทุนหมุนเวียน โดยวันพุธที่ 11 
ตลุาคม เวลา 13.00-15.00 น. จะ
จัดโรดโชว์แนะน�าธรุกจิของ ADB 
แก่นกัลงทนุรายย่อยทีต่ลาดหลกั 
ทรพัย์แห่งประเทศไทย และคาด
ว่าจะจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอได้ภายในปีนี้  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘มูกรูซู่า’เดีย้งขอถอนตวั
การ์บเีน่ มกูรูซู่า มอื 1 ของโลก ตกรอบ

แรก ไชน่า โอเพ่น เมือ่อาการไข้ก�าเรบิ จน
ต้องขอถอนตวัระหว่างแข่งขันกบั บาร์โบร่า 
สไตย์โคว่า จากสาธารณรัฐเช็ก โดยแชมป์
วมิเบลิดนัคนล่าสดุ ออกอาการเฉือ่งช้า ซมึๆ 
ต้ังแต่เกมแรก ก่อนท่ีจะพ่ายไป 6-1 จากนัน้
เซตที ่2 ตามอยู ่2-0 เธอตดัสนิใจไม่เล่นต่อ
 “ฉนัมอีาการไข้ตัง้แต่ลงเล่นทีอู่ฮัน่ และ
ฉนัไม่มโีอกาสลงฝึกซ้อมทีปั่กกิง่เลย ฉนัคง
ต้องพกัผ่อนแล้ว น่าจะช่วยฉนัได้ ทัง้ๆทีฉ่นั
ไม่ต้องการถอนตวัเลย แต่ฉนัเล่นไม่ได้เลย
จรงิๆวนันี”้ มกูรูซู่า กล่าว  

‘มลิเลอร์’ชวดเจแปน กรงัด์ปรซ์ี 
แจค็ มลิเลอร์  นดับดิโมโต กรงัด์ปรซ์ี ชาว 
ออสเตรเลยีน จะพลาดลงสนามการแข่งขันเจ
แปน กรงัด์ปรซ์ี ในเดือนนี ้หลงัจากขาหกัใน
ระหว่างฝึกซ้อม จากการเปิดเผยของทมีงาน
ฮอนด้า เมือ่วนัจนัทร์ท่ีผ่านมา โดยนกับดิวยั 
22 ปี ท่ีจะย้ายไปอยูก่บัทีมดคูาต ิในฤดกูาล
หน้า เข้ารบัการผ่าตดัทีบ่าร์เซโลน่า ไปแล้ว
วนัเสาร์ มกีารใส่แผ่นยดึด้วยนอต 8 ตวัไว้ขา
ทีห่กัด้วย 
 “มลิเลอร์ สามารถขยบัขาได้บ้างแล้ว แต่
จะเดินทางกลับอันดอร์ร่า เพื่อเข้ารับการ
กายภาพบ�าบดัอย่างเข้มข้น ก่อนทีจ่ะกลบัมา
ลงแข่งในออสเตรเลีย่น กรงัด์ปรซ์ี  อกีครัง้” 
ทมีงานกล่าว 

 ‘กนุเตอร์’ซวิยอดเยีย่มเวลส์
ครสิ กนุเตอร์ กองหลงัของทมีเรดดิง้ ได้รบั
การโหวตให้เป็นนกัเตะเวลส์ยอดเยีย่มประจ�า
ปี 2017 เป็นการจบเส้นทางนีข้อง แกเรธ็ เบล 
กองหน้าของทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มา-
ดรดิ และทมีชาตเิวลส์ ทีค่ว้ารางวลันีม้า 4 ปี
ติดต่อกนั เบล ได้รบัรางวลันกัเตะแห่งปีจาก
เพือ่นนักเตะด้วยกนั และโจ อลัเลน กองกลาง
ของทมีสโต๊ก ได้รบัรางวลันกัเตะยอดเยีย่ม
แห่งปีจากแฟนบอล
 ลอร่า โอ ซลัลแิวร ถกูโหวตให้เป็นนกัเตะ
หญงิยอดเยีย่มประจ�าปี องัฮาราด เจมส์ คว้า
รางวลัยอดเยีย่มประจ�าปี จากเพือ่นร่วมอาชพี 
และ เจสส์ ฟิชลอ็ค ได้รบัรางวลัยอดเย่ียมจาก
แฟนบอล ทางด้าน เบน วดูเบร์ิน กบั เพย์
ตัน วนิซ์เซ่ รบัรางวลันกัเตะดาวรุง่

เป๊ป กวาร์ดโิอล่า นายใหญ่ทมี “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ใส่ทีม “ไก่เดือยทอง” ท็อต
แนม ฮอต สเปอร์ส ทีม่กีองหน้าชือ่ แฮร์รี ่เคน 
เป็นหนึง่ในทมีแย่งแชมป์พรเีมยีร์ลกี เทยีบเคยีง
กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเชลซี 
 แมนฯ ซิตี้ ยังคงรักษาจ่าฝูงไว้ได้ หลังจาก
ที ่เควนิ เดอ บรอยน์ ยงิประตชูยัให้ทมีเอาชนะ

“เดอะนอร์มอล วนั” เจอร์เกน คลอ็ปป์ กนุซอื
ทมี “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ยงัคงมัน่ใจว่าทมีของ
เขายงัคงมโีอกาสก้าวขึน้ไปเป็นทมีแถวหน้าของ
พรเีมยีร์ลกี ทัง้ๆทีล่่าสดุผลงานไม่เป็นทีน่่าพอใจ
เสยีเท่าไหร่ ขณะนีร้าคาเตง็แชมป์ของพวกเขาอยู่
ที ่33/1 
 จากผลเสมอกบัทมี “ม้าน�า้” นวิคาสเซลิ 1-1 
ทีเ่ซนต์ เจมส์ ปาร์ค เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา ส่ง
ให้ทมี หงส์แดง” ร่วงไปอยูอ่นัดบัที ่7 ของตาราง 
มคีะแนนตามหลงัทมีจ่าฝงู “เรอืใบสฟ้ีา” แมน
เชสเตอร์ ซติี ้ และ “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 

ทีมแชมป์เก่า เชลซี ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ และ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ไล่ถล่มทีมคริสตัล 
พาเลซ 4-0 ส่วนทมีสเปอร์ส กย็งัคงรกัษามาตร 
ฐานของพวกเขาได้ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อ
เขาได้ประตูที่ 12 และ 13 ของเขาในฤดูกาลนี้ 
ช่วยให้ทีมเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ 4-0   
 ส�าหรบัทมีเชลซ ีพวกเขาโชว์ผลงานเริม่โกย
แต้มห่างจากคู่แข่งในช่วงเวลานี้ เมื่อฤดูกาลที่
แล้ว ก่อนทีจ่ะคว้าแชมป์ได้ในทีส่ดุ แต่ กวาร์ดิ
โอล่า เชื่อว่า ในปีนี้ทีมเชลซี มีรายการแชม 
เป้ียนส์ ลกี มาสอดแทรก อาจจะท�าให้การแย่ง
แชมป์ปีนี้มีความสูสีมากยิ่งขึ้น 
 “ในเดอืนกนัยายน ปีทีแ่ล้ว เชลซ ีเอาชนะ
มาได้ 15 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ก่อนจะคว้า
แชมป์ไปครองได้ แต่ไม่ใช่ง่ายเลย พวกเขาท�า 
ได้ยอดเยีย่ม” กวาร์ดโิอล่า กล่าว หลงัจากเอา
ชนะเชลซไีด้เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา “แน่นอน ใน
ฤดูกาลนี้ มันอาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนิดหน่อย 
พวกเขา (เชลซี) ต้องลงเล่นทุก 3 วัน พวกเขา
มีความซับซ้อนมากกว่าทีมอื่น” 
 “แต่เรากต้็องไม่ลืมทมีแมนฯ ยไนเตด็ และ
อีกทีมหนึ่งที่ต้องไม่ลืม คือทีมที่มีนักเตะชื่อว่า 
แฮร์รี่ เคน ที่ยิงประตูนัดละ 2-3 ประตู”  
 โชเซ กบั แมนฯ ยไูนเตด็ กเ็ป็นคูแ่ข่งทีย่าก
ทีมหนึ่ง โชเซ เริ่มหาสูตรที่ลงตัวแล้ว พวกเขา
พิสูจน์แล้วว่า พวกเขาพร้อมที่จะแย่งแชมป์กับ
ทีมเรา ตอนนี้ เมื่อคุณมองไปที่ทีมแมนฯ ยู-
ไนเตด็ ดเูหมอืนว่าเป็นทมีมรูนิโญ่ ไปแล้ว แต่
ขอย�้าว่า สเปอร์ส ของ เคน ประมาทไม่ได้” 
กวาร์ดิโอล่า กล่าว “ทุกเกมท่ีเราพบกับพวก
เขา ล้วนเป็นเกมที่ยากเสมอ” 

‘คลอ็ปป์’ยงัขอลุน้แชมป์ต่อ

‘เป๊ป’ยก‘ไก่’ลุ้นแชมป์

ยไูนเตด็ 7 แต้ม แต่อย่างไรกต็าม คลอ็ปป์ กย็งั
มัน่ใจว่าทมีของเขายงัอยูบ่นเส้นทางทีถ่กูต้องและ
ยงัสามารถพฒันาต่อไปได้ 
 “ผมอยากจะบอกว่า นีค่อืเกมฟตุบอลของเรา 
และแต้มทีเ่ราได้ และเมือ่ไปทีช่่องว่างของคะแนน
ระหว่างเรากับทีมอื่น มันเป็นช่วงเวลาที่ยาก
ล�าบาก แต่ทมีอืน่กอ็ยูใ่นช่วงยากล�าบากเหมอืน
กนั เรามวีนัเวลาทีย่ากล�าบาก แต่เราต้องท�างาน
ของเราต่อไป และผมคดิว่าเราไม่ได้ห่างไปจากผู้
ท้าชงิทมีอืน่ๆมากนกัหรอก และเรามาดูกนัตอน
จบ” คลอ็ปป์ กล่าว  
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หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ มือ 
ปืนกราดยงิฝงูชนเข้าชมคอนเสร์ิต
กลางแจ้ง ที่นครลาสเวกัส รัฐเน 
วาดา สหรฐั มคี�าถามหนึง่ทีห่ลาย
คนอยากรู้คือ “ท�าไมมือปืนจึงลง 

เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
 จากข้อมูลดังกล่าว ท�าให้   
ต�า รวจยงัไม่สรปุสาเหตทุีเ่ป็น
แรงจูงใจของคนร้าย และยัง
ไม่ตัดทิ้งประเด็นต้องสงสัย
ต่างๆ รวมทั้งการก่อการร้าย 
แม้มือปืนไม่มีประวัติเคยติด 
ต่อกับกลุ่มก่อการร้าย และ
กลุม่หวัรนุ แรงในต่างประเทศ
มาก่อนก็ตาม 
 บคุคลส�าคญัคนหนึง่ ทีต่�ารวจ
ติดตามตัวมาไขปริศนาชื่อเมริโล 
แดนลีย์ แฟนของมือปืน ซึ่งเดิน
ทางไปต่างประเทศขณะเกิดเหตุ
 ด้านนางฮลิลาร ีคลนิตนั อดตี
ผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานา 
ธิบดีสหรัฐ พรรคเดโมแครต 
มองว่าการอนุญาตให้ประชา 
ชนซื้อและครอบครองอาวุธ
ปืนที่ค่อนข้างเสรี เป็นต้นเหตุ
ส�าคัญส่วนหนึ่ง 
 คลินตันเสนอแนะประชาชน
ผ่านทวติเตอร์ ให้รวมพลงักนัเรยีก
ร้องรฐับาลกลาง และรัฐบาลแต่ละ
รัฐ แก้กฎหมายเพิ่มความเข้มงวด
การซื้อและครอบครองอาวุธปืน 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตสุะเทอืน
ขวัญลักษณะนี้อีกในอนาคต
 คลินตันมองไปที่ความบ้า 
ระห�่าส่วนบุคคลท่ีมีปืนในมือ 
ขณะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสอบสวน 
ยังไม่ชี้ชัดสาเหตุ แต่เชื่อใน
เบื้องต้นว่า ไม่เกี่ยวกับกลุ่ม
ก่อการร้าย 

 
 

+

In Brief : ย่อความ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน
ของสหรัฐ ยังไม่ชี้ชัดสา
เหตมุอืปืนกราดยงิฝงูชน
ทีล่าสเวกสั เชือ่ในเบือ้งต้น
ว่าไม่ใช่การก่อการร้าย 
ขณะฮลิลาร ีคลนิตนัมอง
ว่าสาเหตุเกิดจากปล่อย
ให้ชาวอเมรกินัมอีาวธุปืน
เสรเีกนิไป 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มือก่อเหตุ”
 เหตกุารณ์ครัง้นี ้เป็นการกราด
ยงิฝงูชนครัง้รนุแรงทีส่ดุในประวัติ 
ศาสตร์สหรัฐยุคใหม่ มือปืนเป็น
อดีตพนักงานบัญชีหน่วยงานรัฐ
วัยเกษียณชื่อสตีเฟ่น แพ็ดด็อก 
อายุ 64 ปี ลงมือก่อเหตุเพียงคน
เดียว 
 โดยกราดยิงปืนยาวอัตโนมัติ
จากห้องบนชั้น 32 ของโรงแรม

แมนดาลีย์เบย์ (Mandalay Bay 
Resort and Casino) ลงมาใส่ฝูง
ชนกว่า 22,000 คน ที่ชมคอน 
เสร์ิตเทศกาลดนตรคีนัทร ีบนลาน
กลางแจ้ง ซึ่งอยู่อีกฟากของถนน 
ห่างจากโรงแรมประมาณ 300 
เมตร
 มือปืนลงมือกราดยิงประ 
มาณ 4 ทุ่ม ตามเวลาท้องถิ่น 
ตรงกับเวลาไทยวันจันทร์ (2 
ต.ค.) ท่ีผ่านมา มีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 59 ราย บาดเจบ็กว่า 
527 ราย 
 หลงัก่อเหต ุคนร้ายฆ่าตวัตาย
ในห้องของโรงแรม ต�ารวจเข้าตรวจ
ค้นห้องใช้ก่อเหตุพบปืน 23 กระ 
บอก และไปพบที่บ้านพักของคน 
ร้ายอีก 19 กระบอก
 มือปืนเป็นนักเล่นพนัน เคย
แต่งงานแต่ไม่มีบุตร ไม่มีประวัติ
อาชญากรรม เป็นคนไม่สุงสิงกับ
เพ่ือนบ้าน พบข้อมลูส่วนหนึง่ทีค่าด
ว่า อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตระ 
ดับหนึ่ง 
 ด้านอรีกิ แพด็ดอ็ก พีน้่องของ
มือปืน ยืนยันว่ามือปืนเป็นคนใช้
ชีวิตแบบคนธรรมดาทัว่ไป ไม่เคย

ข้อมูลภาพ : abcnews.go.com

ปริศนากราดยิงท่ีลาสเวกัส



LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

LEECH P1-280917=4*6
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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

02

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4680 (1205) วันพุธที่ 4 ตุลาคม 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



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 4680 (1205) วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง



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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สังคม
รถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่
โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุง 
เทพฯ J 13.30 น. ปัทมาพร 
นกหงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
เฟลิซิตี้ แอสเซท จ�ากัด แถลงข่าว
เปิดโรงแรม Holiday Inn & Sui 
tes Rayong City Centre ที่ชั้น 
29 อาคาร Two Pacific Place 
J 13.30 น. สมเจตน์ หมู่ศิริ-
เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนา-
คารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) เปิด

เพญ็ศริ ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
J  09.00 น. รพ ีสจุรติกลุ เลขา 
ธกิาร ส�านกังานคณะกรรมการก�า 
กับหลักทรัพย์และตลาดหลัก-
ทรพัย์ เปิดงานสมัมนา “SEC Re 
tirement Savings Symposium 
2017” ทีโ่รงภาพยนตร์สยามภาว
ลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
J 09.30 น. พลเอกอนันตพร 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เปิดตัวโครง-
การสนบัสนนุการลงทนุการเปลีย่น

J พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิดั
ดามาตุ เสด็จทรงเปิดโครงการ 
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง 
พชิติ TCAS ครัง้ที ่29 เวลา 11.00 
น. ณ ห้องประชมุอาคารจกัรพนัธ์

หลังประสบความส�าเร็จจากงาน
แสดงสินค้าด้านไลฟ์สไตล์ทั้งงาน
แสดงสนิค้าแฟชัน่และงานแสดงสนิ 
ค้าเครือ่งหนงั, งานแสดงสนิค้าของ
ขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ใน
บ้าน และงานแสดงสินค้าเฟอร์น-ิ
เจอร์ มากว่า 10 ปี ในปีนีก้รมส่งเสรมิ
การค้าระหว่างประเทศจึงได้ยกระ 
ดบังานแสดงสนิค้าของกรมฯ ให้เป็น
งานแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์ระดบันา 
นาชาต ิโดยรวมท้ัง 3 งานเข้าไว้ด้วย
กนั ใช้ชือ่ “STYLE” ภายใต้แนวคิด 
Life+Style และเป็นส่วนหนึ่งของ 
Creative Thailand ซึง่จะจดัข้ึนอย่าง
ย่ิงใหญ่ในระหว่างวนัท่ี 17-21 ตลุา 
คมน้ี ทีศ่นูย์นทิรรศการและการประ
ชุมไบเทค บางนา
 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รอง

มิติใหม่งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์

แสดงสนิค้า STYLE ครัง้นีจ้ะเพิม่
โอกาสทางธุรกิจให้ผู้ค้าและผู้ผลิต
สนิค้าไลฟ์สไตล์ขยายฐานลกูค้าใน
ธรุกิจท่ีเก่ียวเนือ่งกันได้มากขึน้ อกี
ท้ังยังตอบโจทย์ผู้ซื้อเป้าหมายใหม่
ท้ังกลุม่ผู้ค้าปลกี (Retailer) Con-
cept Store, ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
(Property Project), ตวัแทนจดัซือ้
ของต่างประเทศ (Buying Agent), 
นกัออกแบบ, มณัฑนากร, สถาบนั
การออกแบบต่างๆ ห้างสรรพสินค้า
ทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนผูท้ี่
อยู่ในวงการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
จากท่ัวโลก ให้ได้รบัสนิค้าทีต่อบสนอง
ทุกความต้องการ รวมถงึผูท้ีท่�าธรุกจิ
บนโลกออนไลน์หรือ E-market 
place ทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่ทาง 
กรมฯ กใ็ห้ความส�าคญัไม่แพ้กนั

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผย
ถึงแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า 
“เนือ่งจากทางกรมฯ มภีารกจิหลกั
ในการส่งเสรมิการส่งออกสนิค้าและ
บรกิารของไทย คือท�าอย่างไรก็ได้ให้
สินค้าไทยออกไปสู่ตลาดต่างประ-
เทศมากทีส่ดุ ในยามทีเ่ศรษฐกจิชะ 
ลอตวัเช่นนี ้ทกุฝ่ายทัง้ผูป้ระกอบการ
และผู้ซื้อต่างก็ต้องการประหยัดงบ
ประมาณและต้นทนุ ประกอบกับใน
ปัจจบุนัผูป้ระกอบธรุกจิจ�าหน่ายสนิ 
ค้าไลฟ์สไตล์ในโลกโดยเฉพาะตลาด
เป้าหมายได้เสนอสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
concept store, multibrandstore, 
selected shop ทีร่วมสนิค้าหลาก
หลายหมวดหมูไ่ว้ในร้านเดยีว ด้วย

ปัจจยัเหล่านี ้กรมฯ จงึมแีนวคดิทีจ่ะ
รวมงานแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์ทีจ่ดั
ขึน้เป็นประจ�าทกุปีอยูแ่ล้วเข้าไว้ด้วย
กนั เพือ่ให้ผูซ้ือ้ทีม่าร่วมงานได้เลอืก
ซื้อสินค้าที่หลากหลายและครบทุก
ประเภทของสนิค้า ในขณะเดยีวกนั
ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมแสดงสนิค้า
ก็มีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ซื้อหลาย
กลุม่ขึน้ อกีทัง้ยงัจะเป็นการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัด้านงาน
แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้
มากขึน้ด้วย”
 ภายในงานจะรวมสินค้าหลาก
ประเภทไว้ด้วยกนัภายใต้ 5 หมวด
หมูห่ลกัคอื กลุม่สนิค้าแฟชัน่, กลุม่
สินค้าเครือ่งหนงั, กลุม่ของขวัญ, กลุม่
ของตกแต่งบ้าน และกลุม่เฟอร์น-ิ
เจอร์ โดยทางกรมฯ เชือ่มัน่ว่างาน

ตัวหนังสือ ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี 
ใต้ร่มพระบารมี ที่ลานเอเทรี่ยม 
ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วม
สมยั-MOCA Bangkok J คอฟ
ฟี่ เวิลด์ จัดโปรโมชั่นพิเศษเมื่อ
ซือ้เครือ่งดืม่บลอสซมั เมนใูดกไ็ด้ 
หรือไอซ์ คาปูชิโน่ หรือไอซ์ คาเฟ่ 
ลาเต้ ขนาด 16 ออนซ์ (ราคา
ปรกติ) สามารถแลกซื้อนูเทลล่า 
บานาน่า วาฟเฟิล ในราคาเพียง 
70 บาท ตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจิกา 
ยน 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com
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สังคม

สาลนิ ี วงัตาล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) เป็นประธานในพธีิมอบวฒุบัิตรและโล่รางวลัสดุยอดเอสเอม็อี
จงัหวดัแก่ ผูป้ระกอบการ ทีย่กระดับให้เป็น SME 4.0 ต้นแบบธรุกจิทีม่ี
ศกัยภาพในระดบัจงัหวดัที ่โซนบ ีชัน้1 ห้างเซน็ทรลัลาดพร้าว 

เบญจวรรณ สิทธสิาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดศนูย์การเรยีนรูก้รม
การทหารช่าง (AEK park) จ.ราชบรีุ โดยศนูย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง 
(AEK park ) แห่งนีเ้ป็น 1 ใน 8 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ภายใต้ “โครงการ
พฒันาห้องสมดุมชีวิีตในค่ายทหาร” ทัว่ประเทศ 

ศ.ดร.พญ.รวงผึง้ สทุเธนทร์ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวจิยั มหาวิทยาลยั
มหดิล มอบรางวลัแก่ผูช้นะเลศิโครงการ MU Design Thinking Workshop 
โดยม ีผศ.ดร.สรุพงษ์ เลศิสทิธชิยั ผอ.ศนูย์เศรษฐกจิสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยั
มหดิล ร่วมด้วย ทีห่อศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร

ธรีรัตน์ ปัณฑรสูตร กก.ผจก.บมจ.ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ เปิดโครงการระบบ
เคเบลิใต้น�า้ระหว่างประเทศ Malaysia-Cambodia-Thailand Submarine 
Cable System (MCT) เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการเชือ่มต่อโครงข่ายด้านการสือ่สาร
ระหว่างประเทศในอาเซยีนสู่ภมูภิาคอืน่ๆ ทัว่โลก 

ศรายุธ อสัสมกร กรรมการผูจ้ดัการ ศนูย์ซพูเีรยี เอ.อาร์.ท.ี เป็นประธานเปิด
งานประชมุแพทย์นานาชาต ิครัง้ที ่3 ภายใต้หวัข้อ “ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเพิม่
ประสทิธภิาพของกระบวนการฝังตวัอ่อน เพือ่เพิม่อตัราความส�าเร็จในการตัง้
ครรถ์ให้แก่คนไข้” ทีโ่รงแรมบดัดี ้โอเรยีนทลั รเิวอร์ไซส์

มสิเตอร์ปีเตอร์ ฮอร์นบ ีรองประธานกรรมการ กลุม่สินค้าแฟชัน่ บรษิทั ดเีค
เอสเอช (ประเทศไทย) จ�ากดั จดังาน LEVI’S® 50 YEARS OF THE 
ORIGINAL DENIM JACKET เพือ่เฉลมิฉลองการครบรอบ 50 ปี และ เปิด
ตวัแคมเปญทรักเกอร์แจค็เกต็ยนีส์จากลวีายส์® 

ชยัยศ ศริสิวสัดิ ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมอืง พร้อมคณะกรรมการ เข้า
เย่ียมให้ก�าลงัใจ บญุฤทธิ(์สกล) กลุจติตปิระยทุธ์ ช่างภาพสือ่มวลชน สยาม
ธรุกจิและมอบเงนิ 52,000 บาท เพือ่บรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนหลงัจาก
ประสบอบุตัเิหต ุขณะปฏบิตัหิน้าที ่พร้อมประสานการช่วยเหลอืแบบยัง่ยนื 

บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดโรงงานอยธุยาต้อนรบัน้องๆ 
มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่2 จากโรงเรยีนเซนต์คาเบรยีลเพือ่ร่วมกจิกรรมทศันศกึษา
เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนและเพิม่พนูความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกีย่วกบั
กระบวนการผลติผงชรูส ภายใต้กจิกรรม “วิทย์น่ารู้กบัคุณครูอมูามิ”


