
ต้องการสนับสนุนเป็นท่อน�า้เลี้ยงให้กับรายการ “คืนวันสุข” ส่ังซื้อได้เลย ตัวละ 333 บาท รวมค่าส่ง EMS แล้ว!! 
ฝากบอกให้เพ่ือนๆมาแอดไลน์มาส่ังซื้อ หรือเป็นเพ่ือนกับเราที่ ID Line : @lokwannee หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลย

มีทั้งเส้ือสีขาวและด�า มี 6 ขนาดรอบอก 36” 38” 40” 42” 44” 46”
แบบล่าสุด (ศุกร์ 23 มี.ค. 61) คือรุ่น “ส้ม(โดนซะ)พรุน” ส่วน 4 รุ่นแรกคือ ห้ามจอดรถ/ชูนิ้ว/เสือด�า/ไดโนถัง

ลายเส้ือแบบที ่5 ล่าสุด..มาแล้ว!!! 
รวมค่าส่ง EMS แล้ว

จิตส�ำนึก!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“เวิร์กกิง้สเปซ”
ตอบโจทย์คนรุน่ใหม่

เศรษฐกิจ 4

 3

“ทรมัป์”ขู่
ยิงขปีนำวธุใส่“ซเีรยี”

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4810 (1335) วันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2561

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เมตตาธรรม
มีเมตตาธรรม มีพรหม
วิหารเป็นที่ตั้ง

editor59lokwannee@gmail.com
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ท�ำเลน่ำลงทนุ
อสงัหำฯเมยีนมำ

รอค�ำตอบ?

เศรษฐกิจ 4

การเมืองที่อึมครึมขมุกขมัว
เหมือนมีหมอกควันปกคลุม 
มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาหลัง 
โดนสาดน�า้ในช่วงสงกรานต์ทุก 
อย่างจะมคีวามชดัเจนขึน้อะไร
ที่เคยเป็นค�าถาม ทุกคนจะได้
ค�าตอบพร้อมกนัว่า เลือ่นเลือก
ตั้งหรือไม่? “บิ๊กตู่” จะลุยไฟ
การเมืองหรือไม่? สองพรรค
ใหญ่อย่างเพื่อไทยกับประชา 
ธิปัตย์จะเสียไพล่พลให้พรรค 

การเมืองเกิดใหม่อีกกี่คน  
เมื่อทุกอย่างมีความชัดเจน
แล้วเราก็จะได้ที่สุดของค�า
ตอบที่ว่าการเปลี่ยนผ่านอ�า 
นาจจากมือคณะรัฐประหาร 
ไปสู ่มือประชาชนโดยการ
เลือกตั้งจะเป็นไปอย่าง
ปรกติสุขเรียบร้อยหรือ
ว่าจะเกิดความรุนแรง
อีกไม่นานก็รู้
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 ฟังจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุด
แม้น�้าเสียงจะชี้ไปทางอยากไป 
ต่อบนถนนสายอ�านาจ แต่ประ 
เด็นที่ท�าให้ยังลังเลไม่แน่ใจ คือ 
ยังไม่มั่นใจ 100% ว่าเปิดตัว 
แล้วมีโอกาสชนะ
 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอนาคต
ทางการเมืองของ “บ๊ิกตู่” จะขึ้น 
อยู ่กับพรรคการเมืองใหม่ที่จะ 
เปิดตัวหลังสงกรานต์ 
 ถึงตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่า
ไม่มีความพยายามตั้งพรรค เพียง
แต่อยู ่ในขั้นตอนการเจรจาตก 
ปลาในบ่อเพือ่นมาใส่บ่อตวัเองให้
ได้มากที่สุด
 ถึงจะได้มาไม่มากพอที่จะท�า 
ให้ชนะเลือกตั้งได ้ แต่อ�านาจ 
ต ่อรองหลังการเลือกตั้งถือว ่า 
มีความส�าคัญมาก จึงจ�าเป ็น 
ต้องท�าทุกทางให้ได้จ�านวนส.ส. 
หลังเลือกตั้งให้มากที่สุดไว้ก่อน
 การเมืองหลังสงกรานต์อะไร 
ที่เคยเป็นค�าถาม อะไรที่ดูว่าอึม
ครึม จะมีความชัดเจน
 ทุกคนจะได้ค�าตอบพร้อมกัน
ว่า เลื่อนเลือกตั้งหรือไม่?
 “บิก๊ตู”่ จะลยุไฟการเมอืงหรอื
ไม่?
 สองพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทย
กับประชาธิป ัตย ์จะมี อีกกี่ คน 
ที่เดินออกจากพรรคเพื่อไปสังกัด
พรรคการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้น
 เมือ่ทุกอย่างมคีวามชดัเจน
แล้วเราก็จะได้ที่สุดของค�า 
ตอบที่ ว ่ าการ เป ล่ียนผ ่ าน
อ�านาจจากมือคณะรัฐประหาร
ไปสู ่ มือประชาชนโดยการ 
เลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปรกติ
สุขเรียบร ้อยหรือว ่าจะเกิด
ความรุนแรง

 การเมืองหลังเทศกาลรื่นเริง
สาดน�้าสงกรานต์น่าจะกลับมามี
ความคึกคักมากขึ้นกว่าช่วงท่ีผ่าน
มาอีกหลายเท่าตัว
 เป ็นความคึกคักแฝงความ 
ร้อนแรงเล็กๆ แต่ไม่ถึงกับท�าให้
ใครมือไหม้
 เสียงจ๊อกแจ๊กจอแจจากการ 
ให้ความเห็นของฝ่ายการเมืองใน
เรื่องต่างๆ จะมีมากขึ้น เนื่องจาก
หลายพรรคทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ 
จะเริ่มประชุมพรรคเพื่อด�าเนิน 
การตามเงื่อนไขกฎหมายพรรค 
การเมืองและค�าสั่งคสช.53/2560
 พรรคหน้าใหม่ที่อยู ่ระหว่าง
การตั้งไข่ต้องเร่งสปีดเต็มที่หาก 
ยังเชื่อว ่าจะมีการเลือกตั้งตาม
โรดแม็พในเดือนกุมภาพันธ์ป ี
หน้าเพราะมีหลายอย่างต้องท�า 
ต้องเร่งแต่งตัวให้พร้อมที่สุดใน
การท�าศึกชิงเก้าอี้ส.ส.
 ขณะเดียวกันก็ต้องเงี่ยหู 
รอฟังค�าวินิจฉัยของศาลรัฐ 

รอค�ำตอบ?

ธรรมนูญใน 2 เรื่องหลักที่อาจ
ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องถูก
เลื่อนออกไปอีก
 หนึ่งคือค�าส่ังหัวหน้าคสช. 
ที่ 53/2560 ที่ไปปรับแก้กฎหมาย
พรรคการเมืองมาตรา 140 และ 
141 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ประเด็นนี้ศาลฯให้ผู้เกี่ยว 
ข ้อง คือผู ้ร ้องและผู ้ถูกร ้องท�า
หนังสือส่งค�าชี้แจงภายในวันที่  
25 เมษายน
 อีกประเด็นคือการตีความ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 
ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมา 
ชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประ 
เด็นนี้ศาลฯให้ผู ้เกี่ยวข้องท�าค�า 
ชี้แจงภายในวันที่ 25 เมษายน  

เช่นเดียวกัน
 ดูตามหน้าเสื่อน ่าจะรู ้ผลต ี
ความได้ภายในเดือนพฤษภาคม 
หรืออย่างช้าไม่น่าเกินคร่ึงแรก 
ของเดือนมิถุนายน 
 เมื่อผลตีความออกมาแล ้ว 
จะท�าให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
ก�าหนดการเลือกตั้งว ่าจะเลื่อน
หรือไม่เลื่อนไปจากโรดแม็พเดิม
 ที่ส�าคัญอาจได้เห็นความชัด 
เจนด้วยว่า “บ๊ิกตู ่” พล.อ.ประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคการเมืองจะ 
ตัดสินอนาคตทางการเมืองตัว 
เองอย่างไร
 จะหยุดไว้แค่นี้หรืออยาก 
ไปต่อ

แม้อยากไปต่อบนถนนสายอำานาจ 
แต่ที่ทำาให้ยังลังเล คือไม่มั่นใจ 100%

 ว่าเปิดตัวแล้วมีโอกาสชนะ
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

เมตตาธรรม

ทรรศนะ

มีเมตตาธรรม มีพรหมวิหารอยู่ใน
ใจเป็นที่ตั้ง มีความสงสารคนที่ทุกข์
ยากอดอยาก ถ้าเขาได้ดิบได้ดี เราก็
พลอยยินดีกับเขา ถ้าเขาชั่ว เขาเลว 
เขาได้รับทุกข์รับกรรม เราก็ถือเป็น
กรรมของเขา กจ็ะเป็นสงกรานต์ทีม่ี
คุณธรรม อย่าเป็นสงกรานต์เลือด

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วันสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนคึกคัก แม้แต่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ยงัจดัให้รดน�า้ สงกรานต์ปีนีจ้งึคึกคักสนกุสนาน
กันเต็มที่ แต่อย่าลืมหัวใจส�าคัญของวันสง 
กรานต์ คือ การรบัศลี รบัพร รบับญุกศุล อย่าให ้
สงกรานต์เป็นสงสาร บาดเจ็บล้มตายเพราะ
ความประมาท ความคึกคะนอง
 ส่ิงท่ีจะท�าให้มนุษย์มีความสดชื่น ไม่ห่อ
เหี่ยว ไม่หดหู่ ไม่สมเพชเวทนาคือหลักธรรม  
2 ประการ ได้แก่ 1.โยนิโสมนสิการ ต้อง
ใคร่ครวญว่าจะเทีย่วอย่างไรถงึจะอยูร่อดปลอดภยั 
ซึ่งไม่มีอะไรเกินกว่าศีล 5 เพราะช่วงสงกรานต์
มกัจะผดิศีลข้อ 5 มากทีส่ดุ คอื สรุาเมรยมฌัช
ปะมาทัตถานาเวรมณี ไม่ละเว้นการดื่มสุรา
เมรยัและเคร่ืองดองของมนึเมา ศลีข้ออืน่ๆ อาจ
ไปลักขโมย ไปลวนลาม  
 ช่วงสงกรานต์จึงขอให้นึกถึงคุณธรรม เพื่อ
ท�าให้เราเบิกบาน ชื่นบาน  มีเมตตาธรรม จะ
ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ไถ่ชีวิตโคก
ระบือก็มีให้ท�ากันเยอะแยะช่วงนี้ ถือเป็นการ
ท�าบญุเพ่ือหมดเคราะห์หมดทกุข์ เพิม่สขุให้ชวีติ
 เมตตาต้องมีตลอด ไม่ใช่มีเฉพาะช่วง
สงกรานต์ เป็นข้าราชการก็ต้องไม่โกงคน
ยากคนจน คนไร้ที่พึ่ง หรือเด็ก ไม่ตัวเป็น
แมวที่จ้องแต่จะกินปลาย่าง  
 เม่ือโกงกท็�าให้คนเกดิทกุข์ บ้านเมอืงเสยีหาย 
อย่างที ่คณุรจนา สินที อดตีข้าราชการส�านกังาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ระดบัช�านาญการพเิศษ 
ซึง่รบัผดิชอบ “กองทนุเสมาพัฒนาชีวิต” ซึ่งถูก
พจิารณาโทษทางวินยัร้ายแรง “ไล่ออกจากราช 

จิตส�านึก!
ภาพโครงการบ้านพักตุลาการในพื้นที่
ป่าดอยสุเทพ ที่ถูกเรียกว่า “หมู่บ้าน
ป่าแหว่ง” ยิ่งเมื่อน�ามาเปรียบเทียบ
กับประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย 
และไร้ที่ดินท�ากินซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที ่
เดิมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซ่ึงตลอด  
4 ปีที่ผ ่านมาต้องตกเป็นเป้าหมาย 
“จ�าเลย” จากนโยบายการทวงคืน 
ผืนป่าของคสช.ที่ประกาศปี 2557 
จะคืนผืนป่าให้ได้ 40% 
 ปัญหาขณะนี้ไม่ใช่หา “แพะ” ที่
ท�าให้เกิด “หมู่บ้านป่าแหว่ง” เพราะ
โครงการผ่านขัน้ตอนตามระบบราชการ  
แม้แต่พื้นที่โครงการก็ไม่ใช่พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ แต่ประเด็นส�าคัญคือ 
“ความเหมาะสม” ซ่ึงเป็นเรื่องของ 
“จติส�านกึ” ซึง่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านในพ้ืนท่ี
จะต่อต้าน แต่หลายองค์กรกไ็ม่เหน็ด้วย 
 ค�าตอบของ “ทัน่ผู้น�า” ไม่ต้องการ
รื้อบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง แต่ให้น�ามา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับประชาชน 
ซ่ึงสวนทางกับภาคประชาชนที่ต ้อง 
การให้ “รื้อทิ้งสถานเดียว” และคืน
สภาพป่าให้เป็นดังเดิม ซ่ึงรัฐบาลต้อง
ยอมเสียงบประมาณให้กับผู้รับเหมา 
และถือเป็นบทเรียนให้กับทุกหน่วย 
งานไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก
 ฝ่ายตุลาการได้เปิดทางออกให้
รัฐบาลแล้วโดยพร้อมจะท�าตามค�า 
ส่ัง จึงอยู ่ที่ “ทั่นผู ้น�า” ซึ่งมีอ�านาจ 
รัฏฐาธิปัตย์ จะท�าให้ “เย็น” หรือ 
“ร้อน”?
 การแก้ป ัญหา “หมู ่บ ้านป่า 
แหว่ง” ไม่ใช่หาว่าใครผิดใคร 
ถูก แต่ถือเป็น “บทเรียน” ของ 
ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องค�านึง 
ถึง “จิตวิญญาณ” ของคนและ 
ผืนป่า ไม่ใช่ยึดแค่ความถูกต้อง 
ในแง่ “กฎหมาย” ภายใต้ “จิต 
ส�านึกที่ผุพัง”!

การ” เขียนจดหมายเปิดเผยให้นายกรัฐมนตรี
จัดการอย่างจริงจังกับทุกหน่วยงานท่ีมีปัญหา
การทจุรติทกุงาน ทกุโครงการ ไม่ว่ามลูค่าความ 
เสยีหายจะเท่าไหร่ ต้องด�าเนนิการหาคนผดิมา
ลงโทษ มารับผิดชอบและให้สังคมเฝ้าติดตาม 
เพราะบางคดีเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว โดย
เฉพาะโครงการขนาดใหญ่ระดบัหมืน่ล้านแสน
ล้าน
  ข้อความในจดหมายระบุโกงเร่ืองนัน้เรือ่งนี้ 
ย่ิงโครงการทีม่งีบประมาณมากกม็กีารโกงมาก 
สงสารชาติบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยคนโกง การ
จัดการกับคนโกงจึงไม่ใช่แค่ท�าเป็นอีเว้นท์ 
เฉพาะคน เฉพาะเรือ่ง เพราะมคีนโกงเป็นขบวน 
การ เอาไปใส่บัญชีญาติพ่ีน้องและคนอืน่ๆ เพือ่
ไม่ให้จับได้
 สงกรานต์ปีนี้จึงต้องมองให้ลึกซ้ึง คิด
ให้รอบคอบ มีสติและมีเมตตาธรรม มี 
พรหมวหิารอยูใ่นใจเป็นท่ีตัง้ มคีวามสงสาร 
คนที่ทุกข์ยากอดอยาก ถ้าเขาได้ดิบได้ดี 
เราก็พลอยยินดีกับเขา ถ้าเขาชั่ว เขาเลว 
เขาได้รับทุกข์รับกรรม เราก็ถือเป็นกรรม
ของเขา กจ็ะเป็นสงกรานต์ทีม่คีณุธรรม อย่า 
เป็นสงกรานต์เลือด ตีรันฟันแทง เกิด
อุบัติเหตุจนบาดเจ็บล้มตายกันมากมาย 
แต่เป็นสงกรานต์ทีอ่ิม่บญุ อิม่กศุล ประพฤติ 
ชอบ ปฏิบัติชอบ เราก็จะมีความสุขจริงๆ
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ท�ำเลน่ำลงทุนอสังหำฯเมียนมำ

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส (www.area.
co.th) แถลงผลการส�ารวจความ
คิดเห็นของนายหน้าอสังหาฯ  
เมยีนมา พบว่า เศรษฐกจิเมียนมา
ได้รับการประเมินต�่ากว่าค่ากลาง
คือ 5 แสดงว่าขณะนี้อยู่ในภาวะ
ชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยหลาย
อย่าง โดยเฉพาะการเมืองที่รัฐ 
บาลทหารยังไม่ยอมถอยห่างจาก
อ�านาจ ท�าให้การปฏิรูปต่างๆ
ติดขัด รัฐธรรมนูญใหม่ยังให ้
อ�านาจทหารเช่นเดิม 
 อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2562 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและ 
อสังหาฯ จะกระเตื้องขึ้น โดย 
ตลาดทีย่งัคกึคกัขณะนีเ้ป็นอพาร์ต 
เมนต์ให้เช่าของชาวต่างประเทศ  
มีสัดส่วนสูงสุด 28% รองลงมา
เป ็นการพัฒนาอุตสาหกรรม  
24% โดยเฉพาะแถวสิเรียมฝั ่ง
แม่น�้านครย่างกุ้ง 24% เป็นที่ดิน
เปล่ามีการจับจองซื้อขายกันมาก 
พอสมควร รวมทั้งที่อยู่อาศัยแนว
ราบ 16%   
 ท�าเลยอดฮิตอันดับหนึ่งคือ 
Dagan North เมืองบริวารที่เป็น

ส่วนหนึ่งของนครย่างกุ ้ง มีประ 
ชากรค่อนข้างมาก เป็นเมืองตั้ง
ใหม ่ในสมัยรัฐบาลทหารเมื่อ 
ป ี 2532 มี 25 แขวง ราคา 
อสังหาฯ ถือว่าสูงสุด มีโรงเรียน
มัธยมปลาย 4 แห่ง มหาวิทยาลัย 
1 แห ่งและรถไฟเชื่อมต ่อเข ้า 
เมืองได้โดยสะดวก
 ส�าหรับเมืองท่ีน่าลงทุนที่สุด
คือ นครย่างกุ้ง ได้รับความสนใจ

ส�ารวจตลาดอสังหาฯ เมียนมายังไม่คึกคักเพราะปัญหารัฐบาล
ทหาร ท�าเลฮิตคือ Dagan North เมืองบริวารนครย่างกุ้ง ขณะที่
เมืองทวายใกล้ไทยไม่ติดอันดับเลย

MOU : ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 
คณบด ีคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
ทั้ง 2 องค์กร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฟรีค่าธรรมเนียม : วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ซัมมิท แคป 
ปิตอล ลีสซิ่ง ขานรับ ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อช�าระค่างวดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ของธนาคารพาณิชย์ โดยปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านโมบายแบงกิ้งของ 
ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ออมสิน และธ.กรุง ไทย 

‘เวิร์กกิ้งสเปซ’ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

อันดับหนึ่ง (44%) รองลงมาคือ 
มัณฑะเลย์ (26%) พยินอูลวิน 

TCDC COMMONS UX Design- 
W District เป็นการออกแบบ
อาคารทรงโมเดิร์นให้มีรูปลักษณ์
ที่สวยงามทันสมัยทั้งภายในและ
ภายนอก แฝงด้วยลูกเล่นต่างๆ
มากมาย โดยการต้องการให้เอ้ือ
ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ อย่างห้อง Usability Lab 
ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ที่หาไม่
ได้ง ่ายๆเพื่อทดสอบความรู ้สึก 
และปฏิกิริยาที่มีต่อเกมและแอป
พลเิคชนัไม่ว่าจะการทดสอบความ
เหนื่อยล้าของลูกตา จุดสนใจของ
ลูกตา คลื่นสมอง ความเหนื่อยล้า
ของกล้ามเนื้อ   
 พื้นที่เปิดโล่งเน้นกระจกที่มี

 ห้องประชุมหลากหลายรอง 
รับทุกกลุ่มท�างาน ไม่ว่าจะกลุ่ม 
เล็กหรือใหญ ่ที่มีอุปกรณ ์การ 
เขียนต่างๆรองรับครบครัน  
 ผู ้ สนใจต ้องการสถานที่ที ่
ต อบก า รท� า ง าน ขอ งตั ว เ อ ง 
สามารถตรวจสอบรายละเอียด
ได้ที่ https://web.tcdc.or.th/th/
member หรือ TCDC COM 
MONS UX Design–W District 
อาคารเลอลักคอนโดมิ เนียม 
โครงการดับเบ้ิลยูดิสทริค สถานี
รถไฟฟ้า BTS พระโขนง ทาง 
ออก 3  info@tcdc.or.th และ  
หรือ www.facebook.com/
Commonswdistrict

ธรรมชาตทิ�าให้ไม่ปวดตาและรูส้กึ
อึดอัด ห้องสมุดที่มีหนังสือกว่า 
2,500 เล่ม พร้อมทีน่ัง่หลากหลาย
แบบ ให ้ เลือกตามความชอบ 
โซนเงียบที่อยู่ได้ทั้งวัน เพ่ือการ
ท�างานและคิดไอเดียต ่างๆมี 
ความเป็นส่วนตัว ปราศจากการ
รบกวนจากบุคคลอื่น  

(11%) และพะโค (8%) ส่วนเมือง
ทวายใกล้ไทยปรากฏว่าไม่ติด
อันดับเลย  แสดงว่ามีเมืองใหญ่ๆ
ที่น่าสนใจกว่า แต่คนไทยส่วน 
มากไม่รู้จัก 
  ประเทศที่ชาวเมียนมาสนใจ 
ไปลงทุนซื้ออสังหาฯ มากที่สุด
ได้แก่ สิงคโปร์ 40% รองลงมา 
คือไทย 32% แต่การซื้ออสังหาฯ 
ในสิงคโปร์คงเป็นแค่ความฝัน 
เพราะราคาแพงมากและต ้อง 
เสียภาษีมากถึง 15% ของราคา
ขาย ชาวเมียนมาจึงสนใจซื้อ 
อสังหาฯ ไทยมากกว่า
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ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ขู ่ยิงขีปนำวุธใส่‘ซีเรีย’ข่าวย่อย

เศรษฐกจิกมัพชูาแกร่ง 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) 
แถลงว่าการส่งออกของกัมพูชา
ปี 2560 โต 9.3% ลดลงจากปี
ก่อนท่ีโต 10.1% โดยนักท่อง
เที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นถึง 11.8 % 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประ 
เทศเพ่ิมขึน้ 21.5 % หรอื 2,700 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การ
ก่อสร้างอยุ่ในเกณฑ์ปานกลาง
และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

เคร่ืองบนิแอลจเีรยีตก
กระทรวงกลาโหมแอลจีเรีย 
แถลงว ่า เครื่องบินล�าเลียง
อเนกประสงค์อิลยูชิน อิล-76 
ที่บินจากฐานทัพอากาศบูฟา
รีคไปเมืองตินดัฟที่มีพรมแดน 
ติดกับเวสเทิร ์นซาฮาราของ
โมร็อกโกได้ตก ซึ่งมีผู้โดยสาร 
247 คนและลกูเรอื 10 คน ส่วน
ใหญ่เป็นทหารในกองทัพ และ 
ยังไม่มีรายงานถึงผู ้รอดชีวิต 
เครื่องบินอิลยูชิน อิล-76 ออ 
แบบโดยอดีตสหภาพโซเวียต 
ขึ้นบินครั้งแรกปี 2514 

รัฐมนตรีเยี่ยมโรฮิงญา
นายวิน เมียต เอ รัฐมนตรี
สวัสดิการสังคมของเมียนมา
และรองหัวหน้าคณะท�างาน
เฉพาะกิจของนางอองซาน ซูจี 
ว่าด้วยวิกฤตในรัฐยะไข่ เยี่ยม
ค่ายผู้ลี้ภัยกูตูปาลอของชาวโร
ฮิงญาในบังกลาเทศอละได้พบ
กบัแกนน�าชาวโรฮงิญาประมาณ 
40 คนถือเป็นรัฐมนตรีคนแรก
ที่ลง พ้ืนที่ นับ ต้ังแต ่กองทัพ 
เมียนมาปราบปรามกลุ ่มติด
อาวธุเม่ือเดอืนสงิหาคมปีทีแ่ล้ว 
ท�าให้เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ 
โดยมีตัวแทนองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น 
ฐาน (ไอโอเอ็ม) ร่วมด้วย ซ่ึง
นายวินจะดูแลตามข้อตกลงรับ
ชาวโรฮิงญา 750,000 คนกลับ
เมยีนมา

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงานจาก
กรงุวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมือ่วนัท่ี 11 เม.ย.ว่าประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ทวีตข้อความเมื่อ
วนัพุธว่า “เม่ือรสัเซียประกาศกร้าว
ว่าจะยิงสกัดขีปนาวุธทุกลูกที่ลอย
เข้าสู่ซีเรีย ขอให้เตรียมพร้อมไว้ 
เพราะสุดยอดขีปนาวุธอัจฉริยะ
ก�าลังจะมาในอกีไม่ช้า!” และกล่าว
ว่ารัฐบาลมอสโกไม่ควรเป็นมิตร
กับรัฐบาลที่ใช ้แก ๊สพิษเข ่นฆ่า
ประชาชน สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก�าลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ใน
ระดับทวิภาคีลดต�่าลงสู่ระดับที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซ่ึงเลวร้ายยิ่ง
กว่าสมัยสงครามเย็น
 ทวีตดังกล่าวของทรัมป์เกิด 
ขึ้นภายในเวลาไม่ก่ีชั่วโมง หลัง
น.ส. มาเรยี ซาคาโรวา โฆษกหญงิ
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย 
กล่าวว่าขีปนาวุธที่ว่ากันว่า “อัจ 
ฉริยะ” ควรพุ่งเป้าโจมตีฐานที่มั่น
ของกลุ ่มก่อการร้าย ไม่ใช่ฐาน
ปฏบิตักิารของรฐับาลทีม่คีวามชอบ 
ธรรมตามกฎหมาย ขณะที่นาย 
อเล็กซานเดอร์ ซาซิบกิน เอกอัคร 
ราชทูตรสัเซยีประจ�ากรงุเบรตุ เมอืง
หลวงของเลบานอน ซึ่งอยู ่ทาง
ตะวันตกของซีเรียและใกล้กับกรุง
ดามัสกัส กล่าวว่ากองทัพรัสเซีย 
ในซีเรียจะยิงสกัดขีปนาวุธทุกลูก
ของสหรัฐที่พุ่งตรงเข้าสู่ซีเรีย
 ขณะที่นางซาราห์ แซนเดอร์ส 
โฆษกหญิงท�าเนียบขาว กล่าวว่า
ผูน้�าสหรฐัก�าลงัพจิารณา “ทกุแนว 
ทางทีเ่ป็นไปได้” ในการตอบโตเหต ุ
การณืใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือน 
ในเมืองดูมา ของเขตกูตาตะวัน
ออก ที่อยู่ชานกรุงดามัสกัส เมื่อ
ช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา เป็นเหตุ
ให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 คน 
แต่อาจมากถึง 70 คน และมีผู้ได้
รับบาดเจ็บอีกราว 500 คน โดย
ทรัมป์เชิญพล.อ.เจมส์ แมตทิส 
รมว.กระทรวงกลาโหม และนาย
ไมเคิล ปอมเปโอ ผู้อ�านวยการส�า 
นกัข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ) เข้าพบ

เพื่อหารือเรื่องนี้ เมื่อวันพุธ
 ก่อนหน้านีส้หประชาชาตยิงัไร้ 
ข้อสรปุเรือ่งซเีรยีหลงัเกดิเหตกุารณ์ 
โจมตด้ีวยอาวธุเคม ีขณะทีส่หรฐั และ
พันธมติรก�าลงัพิจารณาเร่ืองการใช้
ก�าลงัตอบโต้ผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงั
 ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่น 
คงแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็น
เอชซี ยังไม่สามารถหาทางออก
ปัญหาในซีเรียได้ หลังจากรัสเซีย
ใช้สทิธยิบัยัง้ร่างข้อเสนอของสหรัฐ 
ที่ต้องการให้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ชุด
ใหม่เข้าไปตรวจสอบ เรื่องการใช้
อาวุธเคมีโจมตีในเมืองดูมาของ

ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งท�าให้มี
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 60 คนและ
บาดเจ็บอีกนับพันคน ตามข้อก�า 
หนดระบไุว้ว่าข้อเสนอจะผ่านความ 
เห็นชอบของที่ประชุมได้จะต้อง 
ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 9 
เสียงและต้องไม่มีสมาชิกถาวร
ประเทศใดยับยั้ง 
 ขณะที่ร่างข้อเสนอของรัสเซีย
เองก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมเช่นกัน อีกด้านหนึ่ง สหรัฐ
และชาติพันธมิตรตะวันตกก�าลัง
พิจารณาเร่ืองการใช้ก�าลังตอบโต้ผู้
ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการใช้อาวธุเคมโีจมตี

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ ของเฟซ 
บุก๊ องิค์ เสรจ็สิน้การเข้าให้การกบั
สมาชิกรัฐสภาเกือบ 100 คนเป็น
เวลา 2 วัน คิดเป็นเวลานานราว 
10 ชั่วโมง โดยสมาชิกรัฐสภาต่าง
ซักถามเกี่ยวกับปัญหาเร่ืองการ
เปิดเผยข้อมูลส ่วนตัวของผู ้ใช ้ 
เฟซบุ๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่
มีการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนตัวจาก
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กราว 87 ล้านบัญชี
ไปให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านการ 
เมอืงเพือ่น�าไปหาประโยชน์ในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ  
2 ปีก่อน ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอวัย 
33 ปี กล่าวยอมรับว่า การก�าหนด
ระเบียบส�าหรับบริษทัให้บริการสือ่
สงัคมออนไลน์เป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ในขณะเดียวกัน เขาก็ให้ค�า 

มัน่ว่าจะปรับปรุงเร่ืองมาตรการปก 
ป้องความเป็นส่วนตัวและเรื่อง
ความมัน่คงปลอดภยั อย่างไรกต็าม  
ซักเคอร์เบิร์ก ได้ปกป้องรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจของเฟซบุ๊ก โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงการใช้ข้อมูลและ
การโพสต์ข้อความของผู้ใช้เฟสบุ๊ก 
ทัว่โลกกว่า 2,200 ล้านคน โดย
กล่าวว่ามีความจ�าเป็นเพื่อให้ได้
รายได้จากค่า โฆษณา ซกัเคอร์เบร์ิก 
กล่าวว่า เฟซบุ๊กได้ปิดเส้นทางมิให้
ข้อมูลหลุดไปยังบุคคลที่ 3 โดยไม่
ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้แล้ว

‘ซัคเคอร์เบิร์ก’รับผิดข้อมูลรั่วไหล
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ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบญัชีหรือสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4810 (1335) วันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2561

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป  
 • วฒุ ิปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสินค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 หรอื ปวช.ขึน้ไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 ขึน้ไป
 • มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน ประกนัสงัคม ประกนัอบุตัเิหต ุค่าล่วงเวลา   
                 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าครองชพี ค่าเช่าบ้าน เบีย้ขยนั
                 โบนสัประจ�าปี ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่ : 15/49 หมูท่ี ่8 ต.ล�าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

ตดิต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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สังคม

ท่องเที่ยวแบบมีสไตล์
“เมษายน” เป็นเดอืนแห่งวนัหยดุ
ต่อเนื่องยาวนานจึงนับเป็นช่วง
เวลาพิเศษที่เรามักจะออกเดิน 
ทางพักผ่อนบริษัท สวนหลวง ออ
โตเฮ้าส์ จ�ากัด (เบนซ์สวนหลวง) 
น�าโดย กฤตรินทร์ ลิ้มราบรื่น  
จึงขอต้อนรับเทศกาลการท่อง
เที่ยวด ้วยการน�าเอาความทัน 
สมัยและหรูหราตามแบบฉบับ 
ของ “เมอร์เซเดส-เบนซ์” มา
ผนวกกับไลฟ ์สไตล ์การท ่อง 
เที่ยว จัดงาน “TRAVEL LIKE A 
STAR PRESENTED BY 
SUANLUANG AUTOHAUS” 
โดยเชิญ 3 กูรูด ้านท่องเท่ียว  
มาร่วมแชร์เคล็ดลับการท่องเที่ยว
แบบมือโปรและมีสไตล์ 
 กฤตรนิทร์ ลิม้ราบร่ืน กรรม 
การบริหาร บริษัท สวนหลวง  
ออโต้เฮ้าส์ จ�ากดั (เบนซ์สวนหลวง) 
กล่าวว่า สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์  
ได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ภาย
ใต้แนวคิดของเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
ให้กับลูกค้า มาอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปีนี้ เราได้มีกลยุทธ์ที่จะ 
เข้าถึงลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะ
กลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มที่รักการ
เดินทางท่องเที่ยว และชอบแบ่ง
ปันช่วงเวลาแห่งความสุขผ่าน 
โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค นับเป็นอีกกลุ่ม 
ที่เราให้ความส�าคัญในฐานะของ

เที่ยวอย่างมีสไตล์ว่า ก่อนจะไป 
ทุกทริปเราต้องท�าการบ้านเกี่ยว
กับสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น สภาพ
อากาศ, กฎระเบียบ, การแต่งตัว
ในย่านนั้นๆ เทคนิคการถ่ายรูป 
ให้ออกมาสวย เตรียมพร็อพไป
ถ่ายรูปก็จ�าเป็นแต่ไม่จ�าเป็นต้อง
พกพร็อพไปเองทุกอย่าง 
 ปิดท้ายที ่ก๊อต-ภควตั ิพาชืน่  
บอกว่า ตนเร่ิมต้นจากการท่อง
เที่ยวคนเดียว จึงถนัดในการถ่าย
รูปเองให้สวยได้สิ่งที่ต้องมี ได้ 
แก่ กล้อง, ขาตั้งกล้องปลาหมึก 
ที่ตัวเล็กพกพาง่าย และมือถือ  
ไว้กดชัตเตอร์และดูรูปได้ทันที 
หรือถ้าไม่พกกล้อง ก็ใช้มือถือ 
ถ่ายด้วยการตั้งเวลาแต่จะยาก 
กว่า เพราะต้องวิ่งไปวิ่งมา

ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ เมอร์เซ
เดส-เบนซ์ นั้น ผู้บริหารสาวเก่ง 
ผู้ชื่นชอบการเดินทาง แนะน�าว่า 
“ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เรา 
ต้องเช็กสภาพรถให้ดีก่อน อย่าง 
ท่ี สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ เรามี
บริการเช็กสภาพรถให้กับลูกค้า 
ทีมช่างจะเช็กในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมด ได้แก่  
ยาง ผ้าเบรก จานเบรก ใบปัดน�้า
ฝน และตรวจเช็กด ้ วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ว่าเครื่องยนต์อยู่ใน 
สภาพที่สมบูรณ์มากแค่ไหน เพื่อ
ให้ลูกค้าวางใจได้ว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวจะปลอดภัย เพราะเมื่อ 
มีความผิดปรกติ เกิดขึ้นกับรถ 
ระบบจะโชว์ที่หน้าจอทันที โดย 
เร าจ ะมี บ ริ ก า ร  Roads i de 

Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง 
จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเรื่องฉุก 
เฉินระหว่างทาง” 
 ด้าน กรกนก ยงสกุล กล่าว
ถึงการวางแผนท่องเที่ยวอย่างมือ
โปรว่า การเดินทางอย่างมีศิลปะ
ต้องการการเตรียมพร้อมเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้การท่องเที่ยวทริปนั้นๆ
ราบรื่นและสนุกสนาน เช่น ถ้า 
ไปทริปยาว 10 วัน ให้เตรียมตัว
ล่วงหน้า 1 เดือน ส�าหรับยื่นขอ
วซ่ีา, เชก็พาสปอร์ต, แลกเงนิ, เชก็ 
อากาศ จะได้เตรียมเสื้อผ้าไปให้
เหมาะสม การแพ็กกระเป๋าต้อง 
ยึดหลัก “คล่องตัว ง่าย เบา”
 ขณะที่ อีกหนึ่งสาวนักเที่ยว 
แพ็ตตี้-พริษฐ์ชยาดา พิริยะ
เมธา แนะน�าการเตรียมตัวท่อง

สิริพร ใจสะอาด ผู้อ�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.
ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน THE MALL CRAZY MAZE การผจญภัยใน 
เขาวงกตสุดมันส์กับเหล่ามอนสเตอร์จากฝีมืออาร์ตติสช่ือดัง พร้อมมอบสิทธิ 
พิเศษส�าหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด รับฟรีบัตรเข้าชมงานส�าหรับ 2 ท่าน 

ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
มอบเงนิรายได้โดยไม่หกัค่าใช้จ่าย จากกิจกรรม “BEM RALLY ทรปิของคนมใีจ” 
จ�านวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในโครงการ “รักษาเด็ก 
โรคหวัใจพกิารแต่ก�าเนดิ ด้วยการผ่าตดัและการใช้สายสวนหวัใจนอกเวลาราชการ” 
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สังคม

กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ อรชร จันทร์วิวัฒนา  
เปิดงาน Chiangmai Fashion Week/Summer 2018 ต้อนรับซัมเมอร์กับ 
เทศกาล LIFESTYLE FASHION ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายใต้บรรยากาศ
แคมป์แฟชั่นสุดชิค ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ วัง ชิง ยุง มารดา 
ยุทธ ชินสุภัคกุล, แดน ชินสุภัคกุล , อลิสา ชินสุภัคกุล โดยมี ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, 
มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์,  
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ร่วมในพิธี ที่วัดธาตุทอง 

อโนมา อฤุทธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏบัิตกิารบมจ.ทางยกระดบัดอนเมอืง
โทลเวย์ ร่วมกับ พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ รองผู ้บังคับการต�ารวจจราจร  
ร่วมกันเปิดโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 8” เพื่อ 
ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ 

โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
มอบเงิน 7,542,570.08 บาท จากโครงการ ‘บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาล
รามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ’ แก่ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  
ร่วมสนับสนุนการประกวดเทพีสงกรานต์สมุทรสาคร ซ่ึงจัดเป็นครั้งแรกเพื่อ 
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย โดยสาวงามที่คว้า 
มงกุฎเทพีสงกรานต์สมุทรสาครคนแรกไปครองคือ มยุรา จันทร์ตรี

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อ�านวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย และ รัฏฐพิชญ์ ชัยศรีสุขอ�าพร ผู้จัดการทั่วไป ชุดเครื่องนอนซาติน 
ที่น�าทีมพนักงานซาติน และแฟนคลับ ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ผู้ให้.. 
ผู้ยิ่งใหญ่” ปีที่ 6 ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีผู้ใช้โลหิตจ�านวนมาก

บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด ธุรกิจโทรคมนาคมและ
ไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด มอบถ้วยและเงินรางวัล แก่ผู้ชนะ  
3 อันดับแรกชายหญิง ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปในงานวิ่ง “Samsung  
Galaxy 10K Thailand Championship 2018”

เทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ส�านักกิจกรรม
เพื่อสังคมข้าวตราฉัตร และ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ น�าทีม  
CSR SPIRIT จัดงานสร้างสุขผู้สูงอายุปีที่ 5 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่ชุมชน 
วัดละมุด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


