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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4683 (1208) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

คนพลดัถิน่?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

แต่โอกาสเป็นไปได้แทบไม่มี 
เม่ือมองในมุมของการเมือง 
เรือแป๊ะคสช.ใกล้จะถึงฝั่งอยู่
รอมร่อ เรื่องอะไรจะตั้งรัฐบาล
พลัดถิ่นขึ้นมาเปลี่ยนกระแส
น�้าให้เรือแป๊ะล�านี้หันหัวออก
จากท่า แล่นในสายธารแห่ง
อ�านาจต่อไป ไม่มหีรอกรฐับาล
พลัดถิ่น จะมีก็แต่ “คนพลัด
ถิ่น” เท่านั้น

พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองฉบับใหม่ที่ให้พิจาร 
ณาคดีลับหลังจ�าเลยได้เริ่ม
ออกฤทธิ ์เมือ่อัยการสงูสดุประ 
กาศรือ้หลายคดทีีม่ ีดร.ทกัษณิ 
ชนิวตัร เป็นจ�าเลยขึน้มาให้ศาล
พิจารณาโทษกนัอีกครัง้ ขณะที่ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่หาย
เงียบไปพักใหญ่ก็เกิดกระแส
ข่าวลือเรื่องตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น 

Thailand 
Grand Sale

ฉุก(ละหุก)คิด 3



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เป็นไปได้ยากที่ชาติอื่นจะยอมให้
อดีตนายกฯใช้ดินแดนจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น

เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง

ตรงต่อศาลฯ ซึง่ศาลสัง่จ�าหน่ายคดี
ชัว่คราวไว้ก่อนหน้านีเ้ช่นกนั
 นอกจากนี ้ยงัมคีดหีมิน่เบือ้งสงู
และผดิพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ทีอ่ยัการ
สงูสดุคนก่อนมคี�าสัง่ฟ้องรอไว้แล้ว 
อย่างไรกต็าม คดนีีเ้ป็นคดอีาญา ไม่
สามารถพจิารณาลบัหลงัจ�าเลยได้
 งานของอัยการนอกจากรื้อคดี
ค้างเก่าแล้ว ยงัมงีานตดิตามตวั น.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐั-
มนตร ีทีห่ลบหนคีดรีบัจ�าน�าข้าวซึง่
ศาลฯสัง่จ�าคกุ 5 ปี เพือ่ให้ประเทศ
ปลายทางส่งตวัผูร้้ายข้ามแดน
 ทีผ่่านมาแม้จะหายตวัออกจาก
ประเทศไทยไปพกัใหญ่ แต่ น.ส.ยิง่-
ลกัษณ์ ยงัคงเกบ็ตวัเงยีบ มแีต่ผูใ้กล้
ชิดออกมาพูดท�านองว่าจะเปิดตัว
พร้อมพดูถงึอนาคตตวัเองในเรว็ๆนี้ 
ซึง่ข่าวนีม้าพร้อมกบัข่าวปล่อยเรือ่ง

คนพลดัถิน่?
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เทศด้วย
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมน 
ตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ (คสช.) ได้อ�านาจมาจาก
รัฐประหาร แต่หลายชาตใิห้การยอม 
รบัในฐานะผูน้�ารฐัไทยมคี�าเชญิให้
ไปเยอืน เชญิให้ไปร่วมประชมุเวที
นานาชาติหลายเวที แม้แต่สหรัฐ 
อเมรกิาทีน่่าจะปฏเิสธผู้น�าท่ีมาจาก
การท�ารฐัประหารมากทีส่ดุกย็งัเชญิ
ไปพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดี 
ถงึจะมเีสยีงค่อนแคะเรือ่งหวัข้อการ
หารือ พิธีต้อนรับอยู่บ้าง แต่ก็ได้     
รบัเชญิ
 ยิง่ พล.อ.ประยทุธ์ ประกาศชดั 
เจนแล้วว่าจะประกาศวันเลือกตั้ง
ภายในปีหน้าอย่างแน่นอน ยิง่ท�า 
ให้เป็นไปได้ยากทีช่าตอิืน่จะยอมให้
อดีตนายกฯใช้ดินแดนจัดตั้งรัฐ-
บาลพลดัถิน่เพือ่เคลือ่นไหวทางการ
เมอืงให้เกดิความยุง่ยากซบัซ้อนใน
ความสมัพนัธ์กบัรฐัไทย
 อดุมการณ์กบัผลประโยชน์ย่อม
ยนือยูค่นละฟากฝ่ัง ไม่อย่างนัน้คง
ไม่เหน็หลายชาตใิห้การยอมรบัผูน้�า
รฐัประหารอย่างทีผ่่านมา แม้ระดบั
การยอมรบัจะไม่สงูมาก แต่กไ็ม่ปฏิ 
เสธการเป็นผูน้�ารฐัไทยอย่างสิน้เชงิ
 ในมมุของการเมอืงในประเทศ 
เรอืแป๊ะคสช.ใกล้จะถงึฝ่ังอยู่รอมร่อ
แล้ว เรือ่งอะไรจะตัง้รฐับาลพลดัถิน่
ขึน้มาเปลีย่นกระแสน�า้ให้เรือแป๊ะล�า 
นีห้นัหวัออกจากท่า แล่นในสายธาร
แห่งอ�านาจต่อไป
 จะมองจากมุมนอกประ-
เทศ มองจากมมุในประเทศ ไม่ 
มีหรอกรัฐบาลพลัดถิ่น จะมีก็
แต่ “คนพลัดถิ่น” เท่านั้น

น้องสาวยังไม่ชัดเจนเรื่องสถานะ
ความเป็นอยูใ่นต่างประเทศ แต่คดี
ความของพี่ชายที่ค้างเต่ิงมานาน
หลายปีมคีวามชดัเจนขึน้
 นายเขม็ชยั ชตุวิงศ์ อยัการ
สงูสดุคนใหม่ ประกาศจะรือ้ฟ้ืนคดี
ทจุรติปล่อยกู้ธนาคารกรงุไทยฯ กบั
กลุม่กฤษดามหานคร และคดทีจุรติ
ออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทาน
โทรศัพท์มือถือและดาวเทียมเป็น
ภาษีสรรพสามิต ที่มี ดร.ทักษิณ    
ชนิวตัร เป็นจ�าเลยขึน้มาปัดฝุน่ด�า 
เนนิการอกีครัง้ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วย
วธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�า-
แหน่งทางการเมอืง ฉบบัใหม่ทีเ่ปิด
ช่องให้กระบวนการพจิารณาคดดี�า
เนนิการลบัหลงัจ�าเลยได้
 สองคดนีีอ้ยัการเคยยืน่ฟ้องต่อ
ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองมาแล้วแต่
ศาลฯสัง่จ�าหน่ายคดช่ัีวคราว เพราะ
จ�าเลยไม่มาศาล
 ดร.ทักษิณ ยังมคีดีธนาคารเพือ่
การส่งออกและน�าเข้า หรอืเอก็ซมิ
แบงก์ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลเมียน- 
มาร์เพื่อท�าสัญญากิจการโทรคม-
นาคม และคดทีจุรติโครงการออก
สลากหวยบนดนิ ทีค่ณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) ยืน่ฟ้องเองโดย 

การตัง้รฐับาลพลดัถิน่
 ข่าวเรือ่งการตัง้รฐับาลพลดัถิน่
น่าจะมาจากการตีความค�าพูดของ
อดตีนายทหารคนหนึง่ทีร่ะบใุนท�า 
นองว่า น.ส.ยิง่ลกัษณ์ จะเปิดตวัไม่ 
ใช่แค่ในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง 
แต่มอีะไรมากกว่านัน้
 หลงัมข่ีาวแกนน�าพรรคเพือ่
ไทยหลายคนออกมาปฏิเสธว่า
ไม่เป็นความจรงิ ซึง่หากพจิาร-
ณาตามไทม์มิง่และโอกาสความ
เป็นไปได้แล้วกต้็องบอกว่าการ
จัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแทบเป็น
ไปไม่ได้เลย
 แม้ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ มสีทิธทิ�าได้ 
แต่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆอีก
มาก โดยเฉพาะเรือ่งความยนิยอม
ของรฐัทีต่วัเองไปฝังตวัอยู ่และต้อง
จะได้รบัการรบัรองจากนานาประ-

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4683 (1208) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ในเร่ืองความประพฤติว่าควรรักษาเนือ้รกัษาตวั 
รกัษาเกยีรตยิศชือ่เสยีง เพราะการประพฤตเิสยี
หาย ไม่ได้เสยีแค่ตวัเอง ยงัท�าให้องค์กรทีส่นบั 
สนนุและให้ก�าลงัใจเสือ่มเสยีด้วย 
  เรื่องนี้จึงถือเป็นบทเรียนให้ดาราหน้าสวย
หน้าหล่อทัง้หลาย มคีวามพฤตกิรรม มนีสิยัสวย
และดด้ีวย เพราะไม่ว่าจะสวย จะเก่ง จะแสดงได้
ดยีงัไง หากพฤตกิรรมตวัไม่ดมีนักล็บล้างหมด ท้ัง
ยงัอาจถกูจบักมุคมุขงั ต้องโทษลงอาญา สญูเสยี
อสิรภาพอย่างน่าเสยีดาย โดยเฉพาะฉะนัน้เรือ่ง
ยาเสพติดท่ีเห็นมากมาย ถ้าไม่ไสหัวพวกนีอ้อก
จากหัว ออกจากสมอง มนัก็จะกระชากลากเราให้
ต�า่ลงไปเรือ่ยๆ  
 ในพทุธศาสนามคี�าๆหนึง่คอื “อตมัมยตา” 
กบัค�าว่า “วมิตุ”ิ คอื ไสหวัมนัออกไปเพือ่ความ
หลดุพ้น  ถ้าเราไม่ไสหัวออกไป เราก็จะไม่ “หลดุ
พ้น” ต้องติดมันแล้วมันจะลากเราไปติดคุกติด
ตะราง เสยีหายอย่างร้ายกาจ 
 ดังนั้นใครเป็นดาราหน้าสวย อย่าให้
ความโง่ท�าจนเสียหาย สันดานเสีย อย่า
ใหค้วามโง่มันมาลามโซ่ชีวติ สถาบนัทีใ่ห้
ตอนให้รางวัลก็ปรบมือ ชื่นอกชื่นใจ พอ
ต้องถอดถอนเพราะประพฤตวิบิตักิล็�าบาก
ใจอดึอดัใจ กห็วงัว่าดารานกัแสดงทัง้หลาย
จะระวงัเนือ้รกัษาตวั ไสหวัความชัว่ท่ีไม่ดี
ให้ออกไปซะไวๆ จะได้รกัษาความดเีหมอืน
เกลือรักษาความเค็มต่อไป
 	 เจรญิพร

ข่าวดารานักแสดงท�าเร่ืองอัปยศเสื่อมเสีย โดย
เฉพาะไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดจนเป็นข่าวคกึโครม 
ซึง่ดาราสาวทีเ่ป็นข่าวเคยได้รบัรางวลัหลายแห่ง 
จงึกระทบถงึการมอบรางวลัให้กบัดารานกัแสดง
มคีวามเหมาะสมและรอบคอบหรือไม่อย่างไร แม้
ภายหลงัจะมกีารยกเลกิรางวลัทีใ่ห้กต็าม
 เรือ่งการสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมกับรางวัล กรรม 
การผู้ทรงคุณวุฒิจึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้
รอบคอบย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือ
สื่อมวลชน อย่างดาราระดับนางเอกและยังได้
รางวัลมิสทีนไทยแลนด์อีก ใครจะคิดว่าจะเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้และส่งผลกระทบถึงหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆทีใ่ห้รางวลั อย่างคณะกรรมการ
สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพต้องยุติการท�า 
งาน ปิดตวั ปิดสถาบนั
 องค์กรทีต้ั่งใจจะท�าด ี คดัสรรคนดใีห้เป็นตัว 
อย่างของสงัคม กลบัต้องมอีนัเป็นไป เพราะความ
ผดิพลาดในการให้รางวลั เพราะโดนวพิากษ์วจิารณ์ 
ว่าไม่มคีวามรอบคอบ ไม่มวีสิยัทศัน์ในการให้ราง 
วลั กเ็ลยท้อแท้ใจทีถ่กูวพิากษ์วจิารณ์ต่างๆนานา 
 คนไม่ดีท�าให้องค์กรดีๆต้องพลอยเสียหาย 
เพราะฉะนัน้ไม่ว่าหน่วยงาน องค์กร หรอืสถาบนั
ใดทีจ่ะมาท�าเร่ืองให้รางวัลยกย่องผู้คน อย่างยก 
ย่องให้เป็นลูกท่ีดี ก็ต้องเป็นอภิชาตบุตรจริงๆ 
ต้องเป็นคนดหีรอืยิง่ใหญ่กว่าบดิามารดา 
 การถอดถอนรางวัลจงึถกูต้อง เพราะต้องยอม 
รบัว่าการสรรหาทีท่�าให้รางวลัเกดิความมวัหมอง 
เสือ่มเสยี ส่วนใครทีไ่ด้รบัรางวลักจ็ะได้ตระหนกั

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

 
In Brief : ย่อความ

ไสหัวความชั่ว

ทรรศนะ

ไสหัวมันออกไปเพื่อความหลุดพ้น 
ถ้าเราไม่ไสหัวออกไป เราก็จะไม่ 
“หลุดพ้น” ต้องติดมันแล้วมันจะ
ลากเราไปตดิคกุตดิตะราง เสยีหาย
อย่างร้ายกาจ    

“TDRI” ออกมาตอกย�้า “โครงการ 
EEC” ไอเดียบรรเจิดของ “เฮียสม 
คิด” จน “ทั่นผู้น�า” เอาไปคุยฟุ้งว่า
จะขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0” ให้
สดใสนัน้ เหมอืน “Thailand Grand 
Sale” มากกว่า 
 เพราะยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ถึง 15 ปี ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
ไทยถือว่าต�่าที่สุดในอาเซียนอยู่แล้ว 
ซึ่งปี 2559 การยกเว้นภาษีท�าให้รัฐ
เสียรายได้ถึง 2.2 แสนล้านบาท ทั้ง
ยังให้ต่างชาติเช่าที่ดินนานถึง 99 ปี 
ซึ่งนานที่สุดในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย 
เลขาธิการ EEC สามารถอนุมัติหรือ
ออกใบอนุญาตต่างๆ โดยไม่ต้องผ่าน
สภาวิชาชีพ และข้อบังคับอื่นๆที่
ก�าหนดไว้
 ภาพสวยหรู “โครงการ EEC” 
ทีเ่หน็ชดัเจนคือการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในนามบนิอูต่ะเภา ซึง่มคีวาม
ส�าคญัในการกระตุน้ท้ังอตุสาหกรรม 
ท่องเที่ยว สุขภาพ การบินและการ 
ขนส่ง เพราะเป็นพืน้ทีร่าชการทัง้หมด 
ไม่มปัีญหาสิง่แวดล้อม (EIA) เหมอืน
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และท่าเรือ
มาบตาพดุเฟส 3 ทีถ่กูต่อต้านจากชาว
บ้านในพ้ืนที ่เพราะการถมทะเลจะท�า 
ให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
    เช่นเดียวกับโครงการรถไฟรางคู่
และมอเตอร์เวย์เกิดได้ไม่ยาก แต่รถ 
ไฟความเร็วสูง สมาร์ทซิตี้และมหา 
วทิยาลยัระดบัโลก เชือ่ว่าเกดิยาก ทัง้
ยงัมปัีญหาในอนาคตคอืการขาดแคลน
น�้าและแรงงานฝีมือ
 นีค่อืความแตกต่างระหว่าง “ไทย
แลนด์ 4.0” กบั “Thailand Grand 
Sale”

Thailand Grand Sale
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,268.21  ขาย 1,268.55
ลอนดอน ซื้อ 1,268.33 ขาย 1,268.66

ภาวะหุ้น 6 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) 

33.66

39.8025

45.54

4.3888

0.30846

24.78575

+5.10  1,695.97  
  59,495.36
+7.93  2,432.18  
  40,552.36
+3.72  1,081.63  
  31,454.80
+3.16  574.94  
  3,329.33

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,806.80  +4.83

2,553.17  +6.05

2,646.18  +6.54

1,975.32  +5.10

2,578.33  +6.16

2,996.59  +1.27

1,336.56  +7.33

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,884.85

9.89

5,726.23

9.62

158.62

-

16,489.33

27.72

15,909.08

26.74

580.25

-

30,647.35

51.51

31,358.30

52.71

-710.94

- 

หุน้สิน้ปแีตะ1,750จดุ 

 นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รอง
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้
วิเคราะห์ภาพรวมตลาดหุ้นไทย
ในงานสัมมนา TISCO Monthly 
Guru Updates ว่าปรับเป้าหมาย
ทางเทคนคิดชันหีุน้ไทยสิน้ปีนีเ้ป็น 
1,750 จดุด้วยระดบั Forward P/E 
16.78 เท่า จากเดมิ 1,700 จดุ และ
แนวรับใหม่อยู่ที่ 1,660 จุด หลัง
ดัชนีหุ ้นเดือนกันยายนปรับขึ้น
แรงจนท�าให้ตลาดมั่นใจว่ามีโอ-
กาสปรบัเพิม่ขึน้อกี เนือ่งจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
 ขณะท่ีร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวนัออกจะมผีลบงัคบั 
ซึ่งเชื่อว่านักลงทุนต่างประเทศจะ
ลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วงปลายปี
จะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้น  
ระยาว (LTF) ไหลเข้าซื้อหุ้นไทย
ประ มาณ 30,000 ล้านบาท นัก
ลงทุนท่ียังไม่ได้ซื้อ LTF จึงน่า     
ใช้จังหวะดัชนีย่อตัวมาขณะนี้ซื้อ
หน่วยลงทุน 
 อีกปัจจัยคือการประกาศวัน
เลือกตั้งที่ชัดเจนจะเป็นปัจจัยให้
หุน้ไทยขึน้ต่อเนือ่งจนถงึจดุสงูสดุ
ปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพคล่อง
โลกเร่ิมลดลง เน่ืองจากธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) จะลดงบดุล
เดือนละ 40,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐัมากกว่าแผนการท�า QE ของ
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ทีค่าด
ว่าจะลดวงเงนิเป็นเดอืนละ 20,000 
ล้านยูโร 
 ส�าหรับปัจจัยลบคือ ความตึง 
เครียดในคาบสมุทรเกาหลีและ 
Earning Yield Gap ซึ่งเปรียบ
เทยีบระหว่างผลตอบแทนทีน่กัลง 
ทุนคาดว่าจะได้รับจากตลาดหุ้น
ลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ 
บาลสหรัฐอายุ 10 ปี หากปรับขึ้น
เกิน 2.40% จะกดดันหุ้นทั่วโลก
และหากปรบัตวัจนทะลรุะดบั 2.50% 
จะกดดนัตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัฐาน
ลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
 ส่วนมุมมองหุ้นต่างประเทศ
ประเมนิว่า ขณะนีหุ้น้ทัว่โลกอยูใ่น
ภาวะฟองสบู ่หลายประเทศท�าจดุ
สูงสุดใหม่ต่อเนือ่งในระยะ 1-2 ปี
ทีผ่่านมา เพราะเศรษฐกจิโลกฟ้ืน
ตวัพร้อมกนัในรอบ 8 ปี และเศรษฐ 
กิจจีนไม่อยู่ในภาวะ Hard Lan-
ding ปี 2561 บริษัทจดทะเบียน
ทัว่โลกจะเตบิโตและมีก�าไร ท�าให้
คนซื้อหุ้นโดยไม่ค�านึงว่าถูกหรือ
แพง ซึง่จะท�าให้หุน้ขึน้แรงและเรว็ 
 ส�าหรับราคาทองในระยะสั้น

จะปรับตวัลดลงทีร่ะดับ 1,260-1,340 
ดอลลาร์สหรฐัต่อออนซ์ เนือ่งจาก
เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
อีกครั้งเดือนธันวาคม และตั้งแต่
เฟดจะเริ่มปรับลดงบดุลลงเดือน
ตุลาคม ทั้งยังมีความกังวลสถาน 
การณ์คาบสมุทรเกาหลี ส่วนค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็ง
ค่า เนื่องจากการปรับลดภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและเฟดปรับลดดอก 
เบีย้ลง ค่าเงนิบาทจะอยูท่ี ่34.20-
34.50 บาทดอลลาร์สหรฐัช่วงไตร 
มาสสุดท้ายปี 2560 ซึ่งจะเป็นผล
บวกหุ้นกลุ่มส่งออก 
 ขณะทีร่าคาน�า้มนัทีร่าคาปรบั
สูงขึ้น จะหนุนกลุ่มพลังงานและ
กลุ่มปิโตรเคมีก�าไรเพิ่มขึ้น แต่
หลังประกาศผลประกอบการอาจ
มแีรงขายเพือ่ลอ็คก�าไร จงึแนะน�า
ให้ขายกลุ่มพลังงานช่วงประกาศ
ผลประกอบการและเข้ามาซื้อหุ้น
ที่ปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดแทน 

เปิดบ้าน	: นายทนงศักดิ์ มโน-
ธรรมรักษา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) พร้อม
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะ
นักลงทุนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย 
ในโอกาสเข้าเยีย่มชมกจิการพร้อม
ให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจและแผน 
การด�าเนินงานเพื่อสร้างการเติบ 
โตในอนาคต 

บล.ทสิโก้ปรบัดชันทีางเทคนคิหุน้ไทยสิน้ปีเป็น 1,750 จดุ จาก 
1,700 จดุ เพราะเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคมมข่ีาวดีทัง้พ.ร.บ. 
ออีซีบีงัคบัใช้และเรือ่งเลือกต้ัง กองทนุต่างชาติซือ้หุน้เพิม่ และ
เมด็เงนิ LTF รอไหลเข้ากว่า 30,000 ล้านบาท   

วิวัฒน์ เตชะพูลผล
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กีฬา

เซบาสเตยีน รดูี ้กองกลางทมี “อนิทรเีหลก็” 
เยอรมน ีมองข้ามชอต ล่ันคว้าแชมป์โลกอกีสมยั 
หลงัจากทีท่มีเอาชนะไอร์แลนด์เหนอื 3-1 เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จองตั๋วเข้าไปเล่นรอบ
สดุท้ายทีร่สัเซยี ซมัเมอร์ปีหน้า เป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว 
 “เราไปรสัเซยีเพือ่ทีจ่ะคว้าแชมป์เท่านัน้” รดูี้ 
กล่าว หลงัจากทีเ่ขายงิประตเูบิกร่องให้กับทมี
ล่าสดุ “เราต้องการไปป้องกนัแชมป์”  
 รดูี ้ยงิลกูระยะไกลให้ทมีเยอรมนี น�าไปก่อน
ตัง้แต่นาททีี ่2 ทีเ่บลฟาสต์ ก่อนที ่ซานโดร วาก
เนอร์ จะท�าประตทูี ่2 ในนาททีี ่21 และ โจ-     
ชวั คิมมชิ ยงิประตทูีส่ามให้ทมีเยอืน ก่อนทีเ่จ้า
บ้านจะมาได้ลกูยงิของ จอช มาเกนนสิ ในช่วง
ท้ายเกม 
 “ผมคิดว่าลูกยงิลกูนัน้ส�าคญัมาก” รดูี ้กล่าว
ถงึลกูยงิตัง้แต่ต้นเกมของเขา “เราสามารถครอง
เกมไว้ได้ทัง้หมด” และเมือ่ถกูถามว่าเขาเคยยงิ
ลกูประตสูดุสวยเช่นนีม้าก่อนหรอืไม่ “ผมคดิว่า
ไม่” รดูี ้กล่าว
 โจอาคมิ โลว์ บนุเดสเทรนเนอร์ กล่าวพอใจ
ผลงานของทีม ที่เอาชนะได้อย่างสบายๆ ไม่
เหมือนเกมเยอืนเมือ่เดอืนทีแ่ล้ว เมือ่ได้ประตู
ชยัจาก แมตส์ ฮมุเมลส์ ในนาททีี ่88 หลงัจาก
ทีส่าธารณรฐัเชก็ ตเีสมอได้ 
 “ผมพอใจ” โลว์ กล่าว “เรายงิได้ 2 ประตู
อย่างรวดเรว็ ในเกมกบัสาธารณรฐัเชก็ เราน�า
เรว็เหมอืนกนั แต่หลังจากน่ัน เราสูญเสียจังหวะ
ทีด่ไีป แต่น่ันไม่เกิดข้ึนในวันน้ี เรารูสึ้กว่าเรา
สามารถควบคุมเกมไว้ได้หมดในช่วงครึ่งหลัง 
และนัน่ท�าให้เราผ่อนเกมลงไปบ้างเลก็น้อย”  
 โลว์ ยังให้ความเหน็ถงึทมีไอร์แลนด์เหนอื 

ทีเ่ขาพบกบัมาถงึ 3 ครัง้ในรอบ 16 เดอืนว่า มี
โอกาสทีจ่ะได้ลงเล่นเพลย์ออฟ ของโซนยโุรปได้ 
 “ไอร์แลนด์เหนือมปีระชากรไม่ถงึ 2 ล้าน
คน พวกเขาเป็นทมีทีแ่กร่งทมีหน่ึงของกลุม่เรา” 
โลว์ กล่าว “ผมคดิว่ามช่ีองว่างไม่มากนกัหรอก
ส�าหรบัพวกเขากบัทมีของเรา แน่นอน มนัเป็น
เรือ่งทีย่ากทีจ่ะเอาชนะทมีอย่างโปรตเุกส หรอื
อิตาลี ในช่วงสองเกมก่อนหน้านี้ แต่พวกเขา
ท�าได้”  
 นอกจากนี ้โลว์ ยงัให้ความเหน็เกีย่วกบัข่าว
ที่พูดถึงกันมากที่สุดในเวลานี้ คือการกลับมา   
คมุทมีบาเยร์ิน มวินคิ อกีครัง้หนึง่ของ จปุป์ ไฮย์
เกส 
 “เขาเป็นโค้ชที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ 
และมคีวามเหมาะสมเหลอืเกนิ ส�าหรับทีมบา
เยร์ิน ในเวลาน้ี น่ีคือสถานการณ์ทีด่ทีีส่ดุส�า-    
หรบัพวกเขา” 

โลกกีฬา ‘รูดี้’ไปรัสเซียเพื่อแชมป์

“แฮร์รี่ เคน” กองหน้ากัปตันทีม “สิงโตค�า 
ราม” องักฤษ ยนืยนัว่า เขามคีวามสขุดกีบัชวีติ
ในถิ่นไวท์ ฮาร์ท เลน ของทีม “ไก่เดือยทอง” 
ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ส แต่ยอมรับว่าเขาอาจ
จะย้ายไปค้าแข้งต่างแดนสักวันหนึ่ง 
 เคน ซัดประตูชัยให้กับทีมชาติอังกฤษ ใน
เกมที่พบกับทีมสโลเวเนีย 1-0 ในช่วงทดเวลา
เจ็บ ส่งทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่รัสเซีย 
เป็นท่ีแน่นอนแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 
และจากฟอร์มทีร้่อนแรงทัง้ในระดบัสโมสรและ
ทมีชาต ิส่งให้บริษทัรับแทงพนนั ต้ังราคา 1/20 

‘เคน’อาจค้าแข้งต่างแดน
ว่า เขาจะอยูก่บัทมีสปอร์สต่อไป หลงัจากตลาด
เปิดขึ้นในเดือนมกราคม 
 เคน คว้ารางวัลรองเท้าทองค�าของพรีเมียร์
ลีก เมื่อจบฤดูกาลด้วยดาวซัลโวสูงสุด ช่วง 2 
ฤดูกาลที่ผ่านมา และตอนนี้ เขาก็ตกเป็นข่าว  
ว่า ทีมเรอัล มาดริด สนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีม
ด้วย ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เคน กล่าวว่า “ผมไม่
ตอบรับ หรือว่า ปฏิเสธ ผมยังไม่สามารถตอบ
อะไรได้เวลานี้ แต่ที่แน่ๆผมยังมีความสุขดีที่         
สเปอร์สเวลานี้ และเราต้องมาดูว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น” เคน กล่าว 

‘ฮามิลตัน’รับว่าไม่สบายใจ
ลอูสิ ฮามลิตนั ยอมรบัว่าเขาไม่ได้สบายใจ
กบัสถานการณ์ของเขาในเวลานี ้แม้ว่าเขาจะ
ท�าคะแนนทิง้ห่างคูแ่ข่งอย่างเซบาสเตยีน เวต
เตล มากพอสมควร 
 นักขับจากทีมเมอร์ซิเดส มีคะแนนน�า
ห่างเวตเตล 34 แต้ม ก่อนทีจ่ะลงสนามเจ
แปน กรงัด์ปรซ์ี ในวนัอาทติย์นี ้ ซ่ึงจะมอีีก 
125 แต้ม จาก 5 สนามทีเ่หลอืในฤดกูาลนี้ 
“แน่นอน ผมยงัอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ว้ใจไม่
ได้ ผมต้องการท่ีจะตอกประตใูห้แน่นหนา ยงั
มอีีกหลายแต้มท่ียงัเกบ็ได้ คุณลองมองย้อน
ไปในอดตี ทกุอย่างมนัเกดิขึน้ได้” ฮามลิตนั 
กล่าว “ผมหงัว่าหากมกีารสวงิอะไรข้ึนมา เรา
จะมช่ีองว่างพอทีจ่ะกลบัมาสูส่ถานการณ์ของ
เราได้” 

‘นาดาล’ผ่านรอบก่อนรอง
ราฟาเอล นาดาล มอื 1 ของโลก ผ่านเข้า
รอบก่อนรองชนะเลศิ ไชน่า โอเพ่น หลงัจาก
ทีเ่อาชนะ คาเรน คาห์ชานอฟ จากรสัเซยี 
6-3 6-3 โดยแชมป์ยเูอส โอเพ่น คนล่าสดุ 
ผ่านเข้าไปพบกบั “จอมเสร์ิฟหนกั” จอห์น 
ไอส์เนอร์ จากสหรฐัอเมรกิา ทีเ่อาชนะลโีอ
นาร์โด เมเยอร์ จากอาร์เจนตน่ิา มาได้ 6-0, 
6-3   
  ส�าหรบั นาดาล ชยัชนะในเกมนี ้ถอืเป็น
ชัยชนะนัดท่ี 58 ในปีนี้ ซึ่ง นาดาล รอด       
มาจาก 2 แมตช์พอยต์ ได้ในเกมที่พบกับ 
ลูคสั พลูเิยร์ นกัหวดฝรัง่เศส ของรอบแรก 
ก่อนท่ีจะผ่านมาถงึรอบนีไ้ด้ในทีส่ดุ ขณะที่ 
คาห์ชาอฟ ท�าพลาดดบัเบิล้ฟอลต์ ถงึ 7 ลกู
ในเกมนี้

‘คอนต้า’ต้องลุน้อย่างหนกั
อนาคตของ โยฮันน่า คอนต้า ทีจ่ะผ่านเข้า 
ไปเล่นรอบสดุท้ายของ WTA ทีส่งิคโปร์ เริม่
ไม่แน่นอน เมือ่ คาโรลน่ิา การ์เซยี ผ่านเข้าไป
เล่นรอบก่อนรองชนะเลศิ ไชน่า โอเพ่น หลงั
จากเอาชนะ อลเิซ คาร์เนต็ 6-2, 6-1 เข้าไป
พบกบั เอลน่ิา สวโิคลน่ิา  
 หากว่า การ์เซยี คว้าแชมป์รายการไชน่า 
โอเพ่น ได้ส�าเรจ็  คอนต้า จะต้องผ่านเข้านดั
ชงิชนะเลศิในรายการเกมลนิ คพั ทีจ่ะเริม่ขึน้
วนัที ่16 ตลุาคมเช่นกนั เพือ่ทีจ่ะผ่านเข้าไป
เล่นทีส่งิคโปร์ 
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ต่างประเทศ

เงนิกูน้กัศกึษาเพื่อศลัยกรรม

สัมพันธ์คลินิกเสริมความงามกว่าง
โจวมายไลค์กล่าวว่า จากการส�ารวจ
เดอืนกรกฎาคม กลุม่ลกูค้าทีม่อีายุ
ระหว่าง 18-24 ปีเพิม่มากขึน้กว่า 
40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคมปีทีแ่ล้ว ซึง่นกัศกึษาทีม่า
รบับรกิารส่วนใหญ่จะมากับพ่อแม่ผู้
ปกครอง แสดงให้เหน็ว่าสงัคมเปิด
รบัสิง่เหล่านีม้ากขึน้
 ตู้กล่าวว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ทีม่า เลอืกทีจ่ะท�าศลัยกรรมขนาด
เลก็ เช่น การท�าตาสองชัน้ การก�าจดั
รอยสิวและเส้นขน การจัดฟันและ
การใส่ฟิลเลอร์ทีผ่วิ
 กวั นกัศกึษาปรญิญาโทวยั 23 
ปีจากเมอืงปักกิง่เล่าว่า เขาเคยไปใส่
ฟิลเลอร์ที่ผิวและฉีดโบท็อกซ์เมื่อ
เดือนมถุินายนทีผ่่านมา ซึง่ค่าใช้จ่าย
จ�านวน 10,000 หยวน (ประมาณ 

ปัจจบุนั มนีกัเรยีนนกัศกึษาจ�านวน
มากหันมากู้เงินส�าหรับการศัลย-
กรรมเพิม่ขึน้ อย่างเช่น เมือ่ช่วยปิด
เทอมฤดูร้อนท่ีผ่านมา นกัศกึษากว่า 
50 คนในเมอืงกว่างโจว มณฑลกว่าง
ตง ตดัสนิใจเข้ารบัการผ่าตดัศลัย-
กรรมทีโ่รงพยาบาลเสรมิความงาม
หวัเหม่ย ด้วยการกูย้นืเงนิ
 เข่อ ซู่ฟาง นักวิจัยอาวุโสแห่ง
สถาบนัวจิยัอตุสาหกรรมเฉยีนจ้าน
กล่าวว่า ตัง้แต่ช่วงกลางปี ค.ศ.2015 
เป็นต้นมา จ�านวนผู้กู้เงินเพื่อการ
ศลัยกรรมเพ่ิมจ�านวนขึน้ แล้วยิง่เมือ่
บรษิทัด้านออนไลน์ยกัษ์ใหญ่อย่าง
อาลีบาบา ได้เริม่เสนอเงนิกูแ้ละโครง 
การผ่อนช�าระส�าหรับการท�าศัลย-
กรรมขึน้เมือ่เดือนมนีาคมทีผ่่านมา 
ท�าให้ธุรกิจการเสริมความงามเติบ 
โตอย่างรวดเรว็ ในปีทีแ่ล้ว ตลาดดงั
กล่าวมมีลูค่ามากถงึ 796.3 พนัล้าน
หยวน
 เข่อกล่าวว่า จากการส�ารวจพบ
ว่า นักศกึษาทีกู่ย้มืเงนิส�าหรบัศลัย-
กรรมทีโ่รงพยาบาลหวัเหม่ยนัน้ จะ
มีวงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 10,000-
30,000 หยวน (ประมาณ 50,000-
450,000 บาท) 
 ตู้ ซวิหมงิ ผูจ้ดัการฝ่ายประชา 

50,000 บาท) ทีเ่ขาใช้ไปนัน้ เขากูยื้ม
มาจาก Alipay เพราะคนทีเ่ขารูจ้กั
ส่วนใหญ่ท�าเช่นนี้
 ซึง่เขาใช้เวลาท�างานพเิศษเพยีง 
6 เดอืน กส็ามารถใช้หนีท้ีย่มืมาได้
หมด โดยเสยีค่าดอกเบีย้เพยีงไม่กี่
ร้อยหยวนเท่านัน้
 นกัศกึษาสาววยั 22 ปีจากมณ-
ฑลซานซคีนหนึง่เล่าว่า เพือ่นนกั-
ศกึษาของเธอส่วนใหญ่กใ็ช้บรกิารกู้
เงนิเพือ่ไปศลัยกรรมกนัทัง้นัน้ โดย
ตอนแรก เธอกู้เงิน 7,000 หยวน 
(35,000 บาท) จากเว็บไซต์กู้เงิน
ออนไลน์แห่งหนึง่เพือ่ไปท�าตาสอง
ช้ันและเสริมจมกู สาเหตุท่ีเธอต้อง
ไปกูเ้งนินัน้เป็นเพราะว่า ครอบครวั
ของเธอไม่เหน็ด้วยในเรือ่งนี้
 หลงัจากศลัยกรรมเสรจ็ เธอใช้
เวลาเพยีง 3 เดอืนในการใช้เงนิคนื 

ซึง่เธอยงัวางแผนว่า เธอจะกลบัไปกู้
เพือ่ศลัยกรรมอกี
 เผิง เว่ยหง ผู้ช่วยผูจ้ดัการทัว่ไป
ของโรงพยาบาลเสริมความงามหัว
เหม่ยกล่าวว่า จ�านวนของนกัศกึษา
ทีเ่ข้ารบัการศลัยกรรมน่าจะเพิม่จ�า-
นวนขึน้อกี เพราะคนส่วนใหญ่เริม่
เหน็ว่า การมหีน้าตาทีส่วยงามย่อม
ประสบความส�าเรจ็มากกว่า รวมทัง้
กระแสความนิยมจากดาราภาพ-
ยนตร์และโทรทศัน์รวมไปถงึคนดงั
ตามโลกอนิเทอร์เนต็
 อย่างไรก็ตาม เข่อกลับเห็นว่า 
อนาคตเงนิกู้ส�าหรับการศลัยกรรม
น่าจะท�าได้ยากขึน้ เหน็ได้จากท่ีตอน
นีห้ลายๆแหล่งเงนิกูเ้ริม่เพ่ิมกฎเกณฑ์
การกูม้ากขึน้ เนือ่งจากความทีเ่ป็น
นกัศกึษา ท�าให้การตดัสินใจต่างๆยงั
ไม่เป็นผู้ใหญ่นกั โอกาสทีจ่ะประสบ
ปัญหาในการผ่อนเงินกู้ก็จะมีตาม
มามากขึน้
 ผูเ้ชีย่วชาญจงึพากนัออกมาเตอืน
สตนิกัเรยีนนกัศกึษาว่า การจะกูเ้งนิ
เพื่อการท�าศัลยกรรมนั้นควรได้รับ
การปรึกษาจากผู ้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ   
และจะต้องคดิพจิารณาถงึความสา-
มารถในการผ่อนเงินกู้ และให้จ�า
เสมอว่า การท�าศัลยกรรมไม่ได้กา
รันตีว่านกัศึกษาจะหางานทีด่ที�าได้
ในอนาคต
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เรื่องเดียวก็ไม่ส�าเร็จ  
ว่า “เทยีนหอมเล่มนี ้จะท�าให้เจ้า
เข้าใจถงึค�าถามทีเ่จ้าสงสยัอยู ่ตอน
นีน้บัเป็นชาตทิีส่ามของเจ้า ชาตแิรก 
เจ้าเกดิในสมยัจกัรพรรดถิงัซวนจง 
ท�าหน้าทีเ่ป็นทหารลาดตระเวน ส่วน
ชาตทิีส่อง เจ้าเกดิในสมยัจักรพรรดิ 
เสี้ยนจงท�าหน้าที่เป็นเสมียนบัน 
ทกึ และชาตนิีก้ค็อืเจ้าทีเ่ป็นข้าราช 
การผูน้้อย”
 เขาได้ยนิดงันัน้กต็กใจตืน่ คดิ 
ถงึเรือ่งทีเ่ขาได้ฝันถงึ และเขากค็ดิ
ว่า ทัง้สามชาตขิองเขานัน้ ล้วนแต่
เป็นคนธรรมดา ท�าอะไรกไ็ม่เป็น

ชิน้เป็นอนั ไม่ประสบความส�า-
เรจ็
 ดังน้ัน เขาจึงตัดสินใจลา
ออกจากราชการ และเข้าใจชวีติ
มากยิง่ขึน้
 เรือ่งเดยีวกไ็ม่ส�าเรจ็ หมาย
ถงึ ท�าเรือ่งอะไรกไ็ม่ส�าเรจ็แม้ 
แต่เรือ่งเดยีว คล้ายกบัส�านวน
ไทยว่า ไม่เป็นชิน้เป็นอนั   

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “อี 
ซือ่ อู ๋เฉงิ” หรอื “เรือ่งเดยีว
กไ็ม่ส�าเรจ็”
 ในสมยัราชวงศ์ถงั มชีายผู้
หนึ่งรับราชการเป็นขุนนางระ 
ดบัต�าบลทีไ่ม่สงูนกั แต่ไม่รูว่้า
เพราะอะไรท่ีเขาท�างานเท่าไหร่
กไ็ม่มคีวามก้าวหน้าในชวีติการ
งาน ดงันัน้ เขาจงึตดัสนิใจออก
เดินทางท่องเที่ยว เพ่ือท�าให้

จติใจสบายขึน้
 อยู่มาวันหน่ึง เขาเดินทางไป    
ถึงวัดที่มีชื่อว่า วัดจิงกว๋อ เขาได้    
ขอเข้าไปอาศยัพกัแรมในวดั และ
ในคนืนัน้เอง เขากไ็ด้หลบัแล้วฝัน
ไปว่า
 เขาเดนิไปถงึก้อนหนิขนาดใหญ่
ก้อนหนึ่ง และพบกับพระชรา-   
รูปหน่ึงน่ังอยู่ ด้านหน้าของพระ
ชรารปูนัน้มเีทยีนหอมเล่มเลก็ปัก
อยู่ ปล่อยควันหอมลอยขึ้นไปใน
อากาศ 
 จากนัน้พระชราได้กล่าวกบัเขา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4683 (1208) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com แดกดันกลุ่ม
ความเชื่อในสหรัฐ รวมทั้งผู้น�าสหรัฐ ที่ยืนยันว่า สภาพอากาศ
แปรปรวนรุนแรงไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อน

ต่างประเทศ

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4%
 ส่วนในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้า UNWTO คาดว่ายอดการ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศของ
ชาวจีน จะเพิ่มเป็น 200 ล้านคน 
โดยคาดการณ์จากสถติิการขอหนัง 
สือเดินทาง (พาสปอร์ต)ของชาว
จีน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
  ปัจจุบนั จ�านวนชาวจนีทีม่ี
หนงัสอืเดนิทางมปีระมาณ 4- 
6% เท่านัน้ แต่สามารถท�าสถติิ
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ
มากทีส่ดุในโลกได้ ดงันัน้ UN-
WTO จงึคาดว่า มคีวามเป็นไป
ได้สงูทีช่าวจนีอกี 94-96% ที่
เหลอื จะทยอยขอพาสปอร์ตเพือ่
เดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ
 มองกนัว่า การเพิม่ขึน้ของชาว
จีน ท�าให้อุตสาหกรรมการท่อง
เทีย่วทัว่โลก เข้าสูย่คุเปลีย่นแปลง
ระดับปฏิวัติ ผู้ประกอบการและ
ประเทศเจ้าบ้าน มกีารปรบัเปลีย่น
เพื่อรองรับรสนิยมและไลฟ์สไตล์
ของชาวจีน ซ่ึงแตกต่างจากในอดตี
ยุคนักท่องเที่ยวตะวันตกครอง
ความยิ่งใหญ่ 
 ชาวจีนเป็นพลังส�าคัญเพิ่มขึ้น
ตามล�าดบัในการขบัเคลือ่นอุตสา 
หกรรมนี้ โดยมากับโจทย์ที่แต่ละ
ประเทศต้องหาแนวทางแก้ปัญหา
เอง   
 นั่นคือนักท่องเที่ยวจีนจ�า-
นวนหนึง่ มพีฤตกิรรมทีเ่จ้าบ้าน
หลายประเทศไม่พงึประสงค์ 

 
 

In Brief : ย่อความ

องค์การท่องเที่ยวโลก
คาดว่า ชาวจีนจะมีส่วน
ส�าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่นัก
ท่องเที่ยวจีนก็มาพร้อม
กับปัญหา ที่ประเทศเจ้า
บ้านต้องรับมือ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยงัมี
อีกหลายประเทศ ท่ีนักท่องเท่ียว
จีนมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะองค์ 
การท่องเที่ยวโลก (World Tou-
rism Organisation : UNWTO) 

261.1 ล้านเหรยีญสหรฐั (8,747 
ล้านบาท)
 ประเทศทีช่าวจนีเดนิทางเยอืน
และใช้จ่ายมากทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก 
ประกอบด้วย (1) ออสเตรเลีย (2) 
แคนาดา (3) ญี่ปุ่น (4) เกาหลีใต้ 
(5) นิวซีแลนด์ (6) สิงคโปร์ (7) 
ไต้หวัน (8) ไทย (9) สหรัฐ และ 
(10) ฮ่องกง
 ในครึ่งแรกปีนี้ (มกราคม-มิ 
ถนุายน) ชาวแดนมงักรยงัคง “ชวน
กันเท่ียวนอก” มากท่ีสุดในโลก 
โดย TravelChinaGuide.com เวบ็ 
ไซต์การท่องเทีย่วใหญ่ทีสุ่ดของจีน 
ระบยุอดอยูท่ี ่62.03 ล้านคน เพิม่
ขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5% 
 ประเทศจดุหมายปลายทาง 
ท่ีชาวจีนเดินทางเยือนมากท่ี 
สุดในครึ่งแรกปีนี้ (ประเมิน
เฉพาะจ�านวนคนไม่รวมการใช้
จ่าย) 10 อนัดบัแรก ประกอบ
ด้วย (1) ไทย (2) ญีปุ่น่ (3) สงิค 
โปร์ (4) เกาหลใีต้ (5) มาเล-
เซยี (6) สหรฐั (7) อนิโดนเีซยี 
(8) เวยีดนาม (9) ฟิลปิปนส์ิ 
และ (10) ออสเตรเลยี
 TravelChinaGuide.com 
คาดว่าชาวจีนจะเดนิทางท่องเทีย่ว
ต่างประเทศในปีนี้ 127 ล้านคน 

คาดว่า ชาวจนีจะเพิม่ระดบัส�าคญั
ต่อวงการนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 UNWTO ระบุว่า ชาวจีนเดิน
ทางท่องเท่ียวต่างประเทศในปีที่
แล้วจ�านวน 135 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 6% แซงชาวอเมริกัน
ขึ้นอันดับ 1 ของโลก ในด้านจ�า-
นวนผู้เดินทางท่องเท่ียวต่างประ 
เทศมากที่สุด 
 ส่วนการใช้จ่ายระหว่างท่อง
เที่ยวปีที่แล้วของชาวจีนอยู่ท่ี 

ชาวจีนครองทอ่งเทีย่วโลก

ข้อมูลภาพ : scmp.com



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4683 (1208) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4683 (1208) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

LEECH P1-280917=4*6

 

 

Classifieds  
02 422 8055

CHATE-P1-160217-01

 

 

 

 

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

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

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)
PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน



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
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วฒันธรรมในยคุ 4.0” ทีศ่นูย์ประ 
ชุม ช้ัน 8 กระทรวงวัฒนธรรม J 
10.00 น. ดร.กมล ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร แถลงผลการ
ด�าเนินงานทดสอบวิศวกรและ
สถาปนิกจีน รุ่น 1 โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ที่ห้องประชุม 1 ส�า 
นักงานสภาวิศวกร J 10.30 น. 
เจรญิพงษ์ ศรประสิทธ์ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนิว
เจน แถลงข่าว “สายการบินนิว

สยาม กรงุเทพฯ ถนนราชด�าร ิJ 
08.00 น. เกรียงไกร สุริยว-   
นากลุ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริ 
หาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานใน
พธิเีปิดศนูย์กระจายสนิค้าวงัน้อย 
ทีอ่.วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอีย-ุ     
ธยา J 09.15 วีระ โรจน์พจน-
รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธาน การประ 
ชมุรบัฟังความคดิเหน็ “กระทรวง

J หม่อมเจ้าประภาพนัธ์ (ภา
นุพันธุ์) กรโกสียกาจ ทรงเป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 
“ธรรมด ีทีพ่่อท�า” เวลา 17.30 น. 
ที่ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา 

เจนเปิดเส้นทางการบินภายใน
ประเทศ” ที่ห้อง KRUNGTHAP 
4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็น-
ทรลัลาดพร้าว J 13.30 น. ชยั-
วฒัน์ ทองค�าคูณ ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) จดัปาฐ-
กถาพเิศษ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 
15 ปี สนข. “ธ ทรงเป็นครูวิศว-
กรรมจราจรของแผ่นดิน” อาคาร 
สนข.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้
เห็นการขับเคลื่อนขององค์การส่ง
เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ-
ไทย (อ.ส.ค.)ในการยดึมัน่ภารกจิ
เพ่ือพัฒนาองค์กรและส่งเสริมอา 
ชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้
เป็นท่ียอมรับและเป็นอาชีพที่มั่น 
คงและยั่งยืนคู่สังคมไทยอย่างต่อ
เนือ่ง จากความมุง่มัน่ล่าสดุ อ.ส.ค. 
กส็ามารถคว้า รางวลัรฐัวสิาหกจิดี
เด่น “ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นใน
ภาพรวม” ประจ�าปี 2560 
 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้
อ�านวยการองค์การส่งเสรมิกจิการ
โคนมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
การมอบรางวลัดังกล่าวมวีตัถปุระ 
สงค์เพื่อมอบให้รัฐวิสาหกิจที่มี
ความมุง่มัน่ในการพฒันาและปรบั
สถานะขององค์กรให้ดขีึน้อย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อพนัธกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด รางวัลดัง
กล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของ
พนักงาน อ.ส.ค. ที่ได้ร่วมกันพัฒ 
นาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมาย
เป็นผลส�าเร็จ 
 ส�าหรับ แนวทางในการบริ-
หารจัดการ อ.ส.ค. เน้นปรับปรุง
จุดอ่อนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อน
องค์กรภายใต้พันธกิจเป้าหมายที่
วางไว้ อาทิ การเป็น Top of Mind 
ในอุตสาหกรรมนม การบริหาร
จดัการองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ขีดี

อาชีพ, การสร้างแหล่งความรู้และ
เตรียมพร้อมผลักดันประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจ 
การโคนมและอตุสาหกรรมนมอย่าง
ครบวงจร, การสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมและสหกรณ์โคนมทัว่ประเทศ, 
การวจิยัและพฒันาฟาร์มโคนมต้น 
แบบโดยการใช้พลังงานทางเลือก
ต้นทุนต�่า เป็นต้น
 นอกจากเราจะพัฒนาตัวเอง
ให้แข่งแกร่งทางด้านธุรกิจแล้ว 

อ.ส.ค. จะเร่งขบัเคล่ือนพฒันาและ
ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนมควบ 
คู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนม
ไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอา 
ชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย 
เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ได้พระราชทาน “โคนมอาชพีพระ 
ราชทาน” แก่เกษตรกรไทยและก่อ
ตัง้ฟาร์มโคนมไทย-เดน มาร์ค ขึน้
ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สมรรถนะสงู (HPO) ด้วยหลักธรร 
มาภิบาล ยกระดับการบริหารจัด 
การสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มขีดความ
สามารถบคุลากร และเตบิโตอย่าง
มัน่คง นอกจากนี ้ยงัได้วางเป้าผลกั
ดนัให้นมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์
นมแห่งชาติที่ติดอยู่ในใจของคน
ไทย พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขาย
รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท
ในปี 2564 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้
และยกระดับอุตสาหกรรมโคนม
แบบครบวงจรทีท่นัสมยัทีส่ดุในประ 
เทศไทยและค�านึงถึงสภาพแวด 
ล้อมและสังคม พร้อมด�าเนินการ
วจิยัและพฒันาน�าไปสูผ่ลิตภณัฑ์ที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ก�าหนดแนว 
ทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงโคนมไว้ในแผนวิสาหกิจ 
2560-2564 อย่างชดัเจน เช่น การ
สร้างความมัน่คงให้ “โคนมอาชพี
พระราชทาน” ด้วยการส่งเสริม
การจดัการการเลีย้งโคนมอย่างมอื

‘อ.ส.ค.’คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ
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สังคม

ศริพิงษ์ สมบรูณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด-ีแลนด์ กรุป๊ จ�ากดัพร้อมด้วย 
สเุทพ ปัญญาสาคร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ด-ีแลนด์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั 
น�าคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

คริส คลาร์ก กรุ๊ปเอก็เซคคิวทฟีวีซ่าในเอเชยีแปซฟิิก, สุริพงษ์ ตนัติยานนท์ ผู้
จดัการวีซ่า ประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนกังานบรษิทั วซ่ีา 
อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมเป็นเจ้าภาพในพธิบี�าเพ็ญกศุล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

พงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ร่วมเสวนา หวัข้อ 
“ท่องเทีย่วไทยปี 61 จะเดนิไปทางใด” โดยมบีคุคลในวงการท่องเทีย่วร่วม
เสวนา อาท ิพนัเอก ดร.นาฬิกอตภิคั แสงสนทิ ผูอ้�านวยการ อพท. พร้อม
ภายในงานยงัมกีารเปิดตวัหนงัสอื  Share Thailand to the World 

สมพงศ์ ดาวพเิศษ ประธานกรรมการ บริษัท ร็อคค่า บาธรูมโพรดกัส์ (ไทย
แลนด์) จ�ากดั พร้อมด้วย ไรมนุโด การ์เซยี-ฟิกเูอราส กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
ร็อคค่า กรุ๊ป ภมูภิาคเอเชยี แปซฟิิค จดังาน “อาร์มานี/่ร็อคค่า ดเิอก็คลซีูฟ
ลอนช์ อนิ ไทยแลนด์” เปิดตวัคอลเลคชัน่อาร์มานี/่ร็อคค่า อย่างยิง่ใหญ่
 

รศ.นพ.สรุยิเดวทรปีาต ี ผูอ้�านวยการสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเด็กและ
ครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล รับมอบห้องสนัทนาการ โรนลัด์ แมคโดนลัด์ 
จาก มร. เฮสเตอร์ ชวิ รองประธานกรรมการ มลูนธิิ โรนลัด์ แมคโดนลัด์ เฮาส์ 
ประเทศไทย เพือ่ให้เดก็ๆ ได้ใช้ผ่อนคลายและท�ากจิกรรมเสรมิสร้างพฒันาการ 

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ และ พรเทพ สามตัถิยดกีลุ แถลงข่าวจดังาน “เพยีง
พ่อกพ็อเพยีง The Exhibition” นทิรรศการถ่ายทอดเร่ืองราวส่วนหนึง่เกีย่ว
กับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภมูพิลอดลุยเดช ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต 

ศริฐา สขุสว่าง ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการสายการตลาด บรษิทั เอม็ บ ีเค 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยนิดกีบั แม่ทพั ต.สุวรรณ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อาฟเตอร์ ย ูจ�ากดั (มหาชน) เนือ่งในโอกาสเปิด
ร้าน “อาฟเตอร์ย”ู สาขาใหม่ที ่ชัน้ 3 โซน A เอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ 

กจิจา ปัทมสัตยาสนธ ิประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ชคิ รีพบับลคิ จ�ากดั น�าทมีผู้บริหารและพนกังาน มอบเงินสมทบทนุ พร้อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยารักษาโรค ตลอดจนของใช้จ�าเป็น และร่วมจดัเลีย้งอาหาร
กลางวันแก่ผู้สูงอาย ุณ คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร์ จ.ปราจนีบรุี  


