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วาจาเป็นพิษ
กฎหมายทีจ่ะตามมา อย่างไร
กต็าม แม้การรกัษาระยะห่าง
อาจเป็นแค่แทคติกทางการ
เมือง แต่ “วาจา” ที่ลั่นออก
มาแล้วจะบีบให้หนทางสูเ่ป้า
หมายแคบขึน้ เพราะสายตา
ทุกคู่จะจับจ้องที่การประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าและ
กรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ ถ้าปรากฏข้อเท็จ
จรงิสวนทางกบัค�าพดูให้ระวงั 
“วาจาเป็นพิษ”

รากเหง้าที่แท้จริง 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

พบสารพิษ
ในชาย-หญิงอังกฤษ

เศรษฐกิจ 4

“CU NEX”ขับเคลื่อน
ดิจิทัลเทคโนโลยี

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

นิวเจนแอร์เวย์สเพิ่ม
บิน“ดอนเมือง-ญ่ีปุ่น”

“ชวน ชจูนัทร์” ผูจ้ดทะเบียน
ขอจดัตัง้พรรคพลงัประชารฐั 
“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ผู้
มีชื่อพัวพันอยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ดูดอดีต ส.ส. 
ออกมารักษาระยะห่างกับ
กลุม่สามมติรหลงักระแสดดู
ตีกลบั แม้จะประสบผลส�าเร็จ
ด้านตัวเลข แต่การยอมรับ
ในวงกว้างติดลบ เพราะ
พฤติการณ์สวนทางกับธง
ปฏริปูทีปั่กไว้ตัง้แต่เข้ามายดึ
อ�านาจ แถมอาจมีปัญหาข้อ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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อัพเดทความเคลื่อนไหวในบ้าน
เมอืง ล่าสดุทีป่ระชมุสภานิตบัิญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 
217 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง 
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ประกาศใช้เป็น
กฎหมายตามทีค่ณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
เป็นผู้เสนอ

หลักใหญ่ใจความส�าคัญของ
กฎหมายนี้คือ ถวายคืนพระราช
อ�านาจในการแต่งตัง้ สถาปนา และ
ถอดถอนสมณศกัด์ิของพระภกิษใุน
คณะสงฆ์ และแต่งต้ังกรรมการมหา
เถรสมาคม (มส.) โดยการแต่งตัง้
ให้เป็นไปตามพระราชอธัยาศัย จะ
ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระ
สงัฆราชก่อนหรือไม่กไ็ด้

วกกลับมาที่การเคล่ือนไหว
ทางการเมอืงท่ีมเีรือ่งให้ต้องอพัเดท
กนัทกุวนัเพือ่ให้ทันต่อการเปลีย่น 
แปลง

เริม่มคีวามผดิปรกตเิกดิขึน้กบั
ปรากฏการณ์ดดูอดีต ส.ส. ให้ไหล
มารวมตวักนั หลงัจากทีพ่ฤตกิารณ์
ดดูท�ากนัอย่างโจ๋งครึง่เกนิไปจนเกดิ

วาจาเป็นพิษ

ภาวะเสีย่งทีจ่ะมปัีญหาข้อกฎหมาย
ตามมาหลงัจากนี้

ขณะนี้จะเห็นได้ว่าหลายคน
ที่ถูกน�าชื่อไปเกี่ยวข้องกับการดูด
อดีต ส.ส. เริ่มรักษาระยะห่างกับ
คณะสามมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายชวน ชูจันทร์ แกนน�าผู้ก่อ
ตั้งพรรคพลังประชารัฐ

“ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสามมิตร และไม่
เคยเจอใครในกลุม่สามมติร อย่างไร
ก็ตาม มีหลายกลุ่มการเมืองและ
อดตีนักการเมอืงแสดงความจ�านง
ติดต่อขอเข้าร่วมท�างานกับพรรค

พลังประชารัฐ ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผย
ว่ามีกลุ่มใดหรืออดีตนักการเมือง
คนใดบ้าง พรรคพลงัประชารฐัเปิด
กว้างให้กบัทกุๆ ฝ่ายทีมี่อุดมการณ์
เดียวกัน เราต้อนรับทุกๆกลุ่มถ้า
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย”

ค�ากล่าวของนายชวนแม้จะ
พยายามสือ่ให้เห็นถงึการเว้นระยะ
ห่างกับกลุ่มสามมิตร แต่น่าจะ
เป็นการเว้นระยะห่างทางเทคนิค
เพือ่ไม่ให้เข้าเงือ่นไขความผดิตาม
กฎหมายท่ีอาจท�าให้พรรคพลัง
ประชารัฐแท้งก่อนลืมตาดูโลก

ต้องไม่ลมืว่าสถานะของพรรค

พลังประชารัฐในตอนน้ียังไม่มี
ความเป็นพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์ 
ความเป็นพรรคการเมืองจะครบ
ถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อมี
การประชมุใหญ่เพือ่เลอืกบคุคลที่
จะเป็นหัวหน้าพรรค กรรมการ
บริหารพรรค และผ่านการรับรอง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แล้วเท่านั้น

ท่าทีของนายชวนสอดคล้อง
กับท่าทีของนายสมคิด จาตุศรี
พทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี ทีอ่อก
มาปฏิเสธเช่นกันว่าโดนเอาชื่อไป
แอบอ้าง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสามมิตร

เมือ่นายสมคดิท่ีถกูมองว่าเป็น
มอืประสานเรือ่งนี ้และนายชวนท่ี
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชา
รฐั พยายามรกัษาระยะห่างกบักลุม่
สามมติร การประชมุใหญ่ของพรรค
พลังประชารัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงเดอืนสงิหาคมกอ่นที ่คสช. 
จะปลดลอ็กพรรคการเมอืงในช่วง
เดือนกันยายนจึงเป็นเรื่องที่น่า
สนใจเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากจะเป็นวันที่คนทั้ง
ประเทศจะได้เหน็ความจรงิพร้อมๆ
กนัว่า ทัง้นายสมคดิและพรรคพลงั
ประชารฐัไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรจริง
หรือไม่

ถ้าจรงิกค็งไม่มอีะไรน่าต่ืน
เต้น แต่อาจเกิดปรากฏการณ์
วาจาเป็นพษิทีไ่ม่ยอมรบัความ
จริง ไม่พูดตรงไปตรงมากับ
ประชาชนตั้งแต่แรก

แต่ถ้าไม่จรงิกน่็าตดิตามว่า
มเีหตุปัจจยัอะไรท�าให้ดลีนีล่้ม

การประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ

ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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In Brief : ย่อความ

อยู่อย่างสมถะ

ทรรศนะ

เมือ่ไม่รูจ้กัความพอดกีไ็ม่ประหยดั 
สดุท้ายกเ็ป็นทกุข์เพราะหนีส้นิ 
กนิเกนิ ใช้เกนิ ลุม่หลง หมกมุน่ 
มวัเมา จนขาดแคลน ขดัสน ฝืด
เคอืง ข้นแค้น เพราะเราไม่รูจ้กั
ค�าว่า “สมถะ”   

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

รากเหง้าที่แท้จริง
กรณ ี“กลุม่สามมติร” เดนิสาย “ดูด” 
นกัการเมอืงเพือ่สนบัสนนุ “ทัน่ผูน้�า” 
ให้ถ่างขา “สืบทอดอ�านาจ” ต่อ ไม่
ผดิกฎหมายพรรคการเมอืง และถือเป็น
เรือ่งปรกตทิางการเมอืงของพรรคหรอื
ก๊วนการเมือง  

แต่เสยีงวพิากษ์วจิารณ์และประณาม
คือ การใช้อ�านาจและงบประมาณของ 
“ทัน่ผูน้�า” และรฐับาลทหารทีม่คี�าถาม
ว่าเพื่อท�างานให้แผ่นดินหรือหาเสียง
ล่วงหน้า?

ถา้ “ทั่นผู้น�า” ประกาศชัดเจนไม่
รับต�าแหน่งทางการเมืองและไม่มีการ 
“สืบทอดอ�านาจ” ใดๆอย่างสิ้นเชิง 
หรอืประกาศจะเป็นนักการเมอืงและให้
เป็นไปตามระบอบประชาธปิไตยอย่าง
บริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะไม่มีเสียงครหา
นินทาใดๆ 

ไม่ใช่เป็น “อีแอบ” และใช้วาท
กรรมถากถางและดูถูกดูแคลนนักการ
เมืองที่เห็นต่าง ทั้งที่เคยตั้งค�าถาม 4 
ข้อกบัประชาชนเรือ่ง “ธรรมาภบิาล” 
และ “ยทุธศาสตร์ชาต”ิ และต้ังค�าถาม 
6 ข้อถงึพรรคการเมืองและนกัการเมอืง
หน้าใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

หากได้พรรคการเมอืงเดมิๆ นกัการ
เมอืงหน้าเดมิๆเป็นรฐับาลจะเป็นอย่างไร 
เหมอืนทีห่ลายฝ่ายวพิากษ์วจิารณ์เรือ่ง
การ “สืบทอดอ�านาจ” ที่ยังจมปลัก
กบั “วงจรอบุาทว์” ภายใต้ “ประชา 
ธิปไตยแบบไทยๆ”

ค�าถามง่ายๆระหว่าง “ระบอบ
เผดจ็การ” กับ “ระบอบประชาธปิไตย” 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นรากเหง้าปัญหาของ
บ้านเมืองอย่างแท้จริงคือ หากรัฐบาล
ภายใต้อ�านาจ “เผดจ็การ” มปีระสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล และสามารถพัฒนา
ประเทศได้ดีจริง

ท�าไมประชาชนส่วนใหญ่และ
ประชาคมโลกจงึเรยีกร้องให้มกีาร
เลือกตั้งและกลับสู่ระบอบประชา 
ธิปไตย?

ธนาคารทหารไทยท�าวิจัยพบว่า 
คนไทยจ�านวนมากถงึ 80 เปอร์เซน็ต์ 
ติดหรู ติดสุข ติดสบาย ซึ่งไม่ใช่
สุขแท้ สุขทิพย์ แต่เป็นสุขบาป 
สุขเทียม เลยท�าให้ไม่มีเงินออม 
ไม่มีเงินใช้จ่ายยามจ�าเป็น 

80 เปอร์เซ็นต์ถือเป็นจ�านวนท่ี
มากทเีดยีว จงึท�าให้ขาดแคลน ขดัสน 
ฝืดเคือง ข้นแค้น เพราะติดสุข ติด
สบาย ติดหรู ติดสวย จ่ายก่อนผ่อน
ทีหลงัไม่เป็นไร ขอซือ้ความสขุ ความ
สบาย ความสวย ความหรูไว้ก่อน ใช้
จ่ายเกินตัวและไม่เป็นทั้งตัวเอง ทั้ง
สิ่งของ ทั้งบ้าน 

เมือ่ขาดแคลน ขัดสน ฝืดเคือง 
ข้นแค้น ก็เป็นทุกข์ เพราะติดสุข 
ติดสบาย ติดสะดวก ทั้งที่เงินไม่
พอจะยาไส้ ย่ิงมาเจอเศรษฐกิจ
วิกฤตแล้วยังฟู่ฟ่าไม่หยุด ติดหรู 
ติดสบาย ก็ย่ิงท�าให้เกิดความ
ขาดแคลน ขัดสน ฝืดเคือง ใช้
จ่ายไม่ดหูน้าดหูลงั ไม่ดกู�าพดืตวั
เอง ฐานะตวัเอง ไม่ดภูาวะเศรษฐกจิ 

แม้จะเกบ็ออมไม่ได้เพราะรายได้

ไม่มากพอก็ต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะ 
การใช้จ่ายหากไม่จ�าเป็นก็ต้องไม่ไป
กู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมีจะใช้  

บางคนแค่นาฬิกาไว้ใช้ดูเวลา ซ้ือ
ราคาเรอืนละไม่กีร้่อยไม่กีพ่นักด็เูวลา
ได้ ท�าไมต้องซื้อนาฬิกาที่ราคาเป็น
หมื่นเป็นแสนเป็นล้าน แถมมีเรือน
เดียวหรือ 2 เรือนไม่พอ ต้องสะสม
เป็น 10-20 เรือน หรือได้มาในทาง
มิชอบ ไม่ถูกต้อง มันก็เลยท�าให้เป็น
ทุกข์ เป็นภัย 

ก็หวังว่าคนไทยจะคิดเป็น มีสติ 
มีส�านึก ไม่เป็นคนมือเติบ รู้จักค�าว่า
สมถะ ทางศาสนาสอนให้ไม่ติดยึด 
ไม่หลงงมงาย มักน้อย สันโดษ อย่า
ปล่อยให้ความอยากมีอยากได้มา
ครอบง�า ทัง้ทีม่รีายได้น้อย หาเช้ากนิ
ค�่า เมื่อไม่มีสติก็จะไม่รู้จักยับย้ัง มี
น้อยใช้มาก อยากใหญ่ อยากสวย ก็
เกิดความขาดแคลน เกิดทุกข์แสน
สาหัส 

ยิ่งโลกยุคนี้เต็มไปด้วยวัตถุ 
ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน
ที่ท�าให้ลุ่มหลง เมื่อไม่รู้จักความ
พอดีก็ไม่ประหยัด สุดท้ายก็เป็น
ทกุข์เพราะหนีส้นิ กนิเกนิ ใช้เกนิ 
ลุ่มหลง หมกมุ่น มัวเมา จน
ขาดแคลน ขัดสน ฝืดเคือง ข้น
แค้น เพราะเราไม่รูจั้กค�าว่า “สมถะ” 
ความพอดี ความจ�าเป็น  

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘CU NEX’ขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยี

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 
อธกิารบดีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เปิดเผยว่า การพฒันามหาวิทยาลยั
ให้เท่าการเปล่ียนแปลงของโลก 
จึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย
สร้างสรรค์ “CU NEX Application” 
เพ่ือท�าให้จฬุาฯเปลีย่นผ่านสู ่Chula 
New Era หรือจุฬาฯยุคใหม่ ยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ โดย
ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการใช้ชีวิต
ของนสิติได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
พลิกโฉมจุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์แห่ง
แรกในประเทศ

CU NEX Application จะเชือ่ม
โยงทกุมิตกิารใช้ชวีติของนสิติตัง้แต่
ก่อนออกเดนิทางไปยังมหาวทิยาลยั 
โดยสามารถตรวจสอบตารางเรียน
และห้องเรยีน หรอืค้นหา e-Book 
จากศูนย์หนงัสอืจฬุาฯ เพือ่เตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าห้องเรยีน สามารถ
ตรวจสอบตาราง สถานะ และ
ต�าแหน่งรถประจ�าทางภายในมหา 
วทิยาลยั ค้นหาหนงัสือจากทกุห้อง
สมุดในมหาวทิยาลยัได้อย่างรวดเรว็ 
หรอืท�างานกลุม่ที ่PLEARN Space 
ที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตหลัง
เลกิเรยีน หรอืจองสถานทีส่�าหรับ

นวิเจนแอร์เวย์สเพิม่ฝงูบนิ‘ดอนเมอืง-ญีปุ่น่’

จฬุาฯร่วมกบักสกิรไทยเปิด CU NEX Application เชือ่มการใช้ชีวติ
ของนสิิต อาจารย์ และบุคลากรในทกุมติ ิพร้อมขบัเคลือ่นจฬุาฯ
เป็นมหาวทิยาลัยช้ันน�าด้านดิจทิลัไลฟ์สไตล์แห่งทศวรรษใหม่ 

การท�ากจิกรรมต่างๆ ตลอดจนใช้
ชวีติได้อย่างปลอดภยัภายในมหา 
วทิยาลัยด้วยระบบ SOS ในแอพ
พลิเคชัน่ 

CU NEX Application จะมกีาร
พฒันาแพลตฟอรม์อยา่งตอ่เนือ่ง 
เพือ่การใช้ประโยชน์ข้อมลูด้านต่างๆ 
ได้แก่ การสร้าง Data Hub ทีใ่ช้
เทคโนโลย ีMachine Learning 
รวบรวมพฤตกิรรมของนสิิต และใช้ 
Business Intelligence (BI) วเิคราะห์
ข้อมูลเพือ่น�าไปพฒันาหลกัสตูรและ

(Beyond Banking) เพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าอย่างเตม็
ประสทิธภิาพ โดยน�าความเชีย่วชาญ
ด้านดจิทิลัเทคโนโลย ี นวตักรรม 
โซลชูัน่ และข้อมลูผูบ้รโิภคเชงิลกึ 
(data driven insights) มาพฒันา
ต่อยอดเพือ่ผสานเป็นทกุส่วนของ
ชวีติของลกูค้า 

นายเจรญิพงษ์ ศรประสทิธ์ิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวเจน 
แอร์เวย์ส จ�ากัด เปิดเผยว่า สาย
การบินนวิเจนแอร์เวย์สเริม่ด�าเนนิ
การตัง้แต่วันที ่7 กรกฎาคม 2556 
เส้นทางบนิแรกคอื ดอนเมือง-มะรดิ 
จนก้าวสู่ปีที่ 5 จึงเตรียมเปิดเส้น
ทางการบนิใหม่ ดอนเมอืง-ฮิโรชิมา 
เดอืนสงิหาคมนี ้เบือ้งต้นให้บรกิาร
แบบเช่าเหมาล�า และจะเร่ิมปรับ
รูปแบบการให้บริการระหว่างเช่า
เหมาล�าและการบินทั่วไป   

หลงัจากเปิดเส้นทางดอนเมอืง-
ฮโิรชมิาแล้ว จะท�าให้มเีส้นทางการ
บินทั้งหมด 38 เส้นทาง และใน
อนาคตจะเพิ่มเส้นทางเดินทาง
ระหว่างดอนเมือง-คิตะคิวชู และ

เชียงใหม่-หนานหนงิ หากเป็นไป
ตามแผนจะท�าให้ปีนี้นิวเจนแอร์
เวย์สมเีส้นทางการบนิท้ังหมด 40 
เส้นทาง รองรบัผูโ้ดยสารท้ังปี 1.8 
ล้านคน โดยมีแผนเพิ่มเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800 อีก 2 ล�า คาดว่า
จะเริ่มส่งมอบได้เดือนมกราคม 
2562 ท�าให้มเีครือ่งบนิทัง้หมด 13 
ล�า สะท้อนการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งนิวเจนแอร์เวย์สมุ่งมั่นจะรักษา
มาตรฐานการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ
และพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม การจัดการงานเอกสาร
ส�าคญัต่างๆด้วยเทคโนโลย ีBlockchain 

น.ส.ขตัตยิา อนิทรวชัิย กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย กล่าว
ว่า ธนาคารกสิกรไทยเห็นความ
ส�าคัญการสร้างสรรค์บริการและ
นวตักรรมแห่งอนาคต และมุง่การ
ให้บริการมากกว่าความเป็นธนาคาร 
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ต่างประเทศ

น�้ามันไม่ใช่ประเด็น
ท�าเนียบเครมลินของรัสเซีย
รายงานว่า สถานการณ์ตลาด
น�า้มันโลกไม่น่าจะเป็นประเดน็
ส�าคญัในการประชมุสดุยอดระ
หว่างประธานาธิบดวีลาดิเมยีร์ 
ปตูนิ ของรสัเซยี กบัประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ ที่
กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ วัน
ที่ 16 กรกฎาคมนี้ มีประเด็น
ปัญหาท้าทายอีกมากในความ
สัมพันธ์ทวิภาคีท่ีต้องหารือ
ระหว่างการประชมุสดุยอดครัง้
แรกของ 2 ผู้น�า นอกจากนี้ยัง
มีบางประเด็นที่ผู้น�าทั้งสองขอ
ระงับไว้ก่อนในระหว่างพบกัน
ครั้งแรก

ใช้โดรนแทนพลุ 
หลายรัฐในสหรัฐหันมาใช้โดรน
ฉลองวนัชาต ิ4 กรกฎาคมแทน
การจดุพลหุรือดอกไม้ไฟกันมาก
ขึน้ เพราะนอกจากมีเทคโนโลยี
สร้างความตืน่ตาต่ืนใจแล้ว ยงั
ปลอดภัยส�าหรบัรฐัทีก่�าลงัประสบ
ภาวะแห้งแล้งและไฟป่า โดย
บรษัิททีร่บัจัดแสดงโชว์ยอมรบั
ว่า ค่าใช้จ่ายในการแสดงเพยีง
ครั้งเดียวถือว่าแพง แต่เป็น
เทคโนโลยทีีเ่ช่ือถอืได้ 

บาสฯกระชับมิตร 
เกาหลเีหนือและเกาหลใีต้จดัการ
แข่งขันบาสเกตบอลชายนัด
กระชบัมติรเป็นครัง้แรกในรอบ 
15 ปี ท่ามกลางความสัมพันธ์
ทีด่ขีึน้ระหว่าง 2 ฝ่าย การแข่งขนั
จัดขึ้นที่กรุงเปียงยาง ผลการ
แข่งขันเสมอกัน 102-102 
รายงานระบวุ่า นายคมิ จอง-อนึ 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื เป็นฝ่ายเสนอ
ให้จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
นัดกระชับมิตรในระหว่าง
ประชมุสดุยอดกับประธานาธบิดี
มุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ที่
หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมา

ข่าวย่อย
พบสารพิษในชาย-หญิงอังกฤษ 

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน
แถลงว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศและมนตรีแห่งรัฐของจีน 
จะเดินทางเยือนกรุงเวียนนาของ
ออสเตรยีเพือ่หารอืกับอหิร่าน ขณะ
ทีห่ลายประเทศพยายามรกัษาข้อ
ตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านไว้โดย
ไม่มีสหรัฐ

นายลู ่คัง โฆษกกระทรวงต่าง
ประเทศจนี กล่าวว่า รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศอิหร่านจะพบกับรัฐมนตรี
ต่างประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
เยอรมนี ซึง่เป็นพนัธมติรของสหรฐั 
ร่วมกับรสัเซยีและจนี ท่ีกรงุเวียนนา 

เพ่ือหารือถึงแนวทางรักษาข้อตกลง
นวิเคลียร์กบัอหิร่านเอาไว้หลังจาก
ที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจาก
ข้อตกลงดังกล่าว

ขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซัน 
โรว์ฮานี ของอิหร่าน เดินทางถึง
ออสเตรยีแล้ว โดยมปีระธานาธิบดี

จนีเจรจาข้อตกลงนวิเคลยีร์อหิร่าน 
อเล็กซานเดอร์ ฟานเดอเบลเลน 
ของออสเตรีย ให้การต้อนรับ มี
การคาดการณ์ว่าประธานาธิบดี
โรว์ฮานีจะพบหารือและจัดการ
แถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดี
ฟานเดอเบลเลน และนายกรฐัมนตรี
เซบาสเตียน เคิร์ซ ของออสเตรีย 
ทีว่่าได้เพกิถอนสถานะทางการทตู
นายอัสซาดอลลาห์ เอ นักการทูต
ชาวอิหร่านวัย 46 ปี ที่ถูกจับกุม
ในเยอรมนีเพราะสงสัยว่าติดต่อ
กับผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าพยายาม
ระเบิดโจมตีการประชุมกลุ่มต่อ
ต้านอิหร่านในฝรั่งเศส

ผลตรวจสอบยืนยันชายหญิง
ชาวองักฤษซึง่ล้มป่วยตัง้แต่สดุ
สัปดาห์ทีผ่่านมาได้รับสารพิษ
โนวชิอ็ก แบบเดยีวกบัทีส่่งผล
ให้อดีตสายลับรัสเซียซ่ึงลี้ภัย
อยูใ่นองักฤษล้มป่วยอย่างหนกั
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้า

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากเมืองซาลส์บิวร ีสหราชอาณาจกัร 
ว่า กองก�ากบัการต่อต้านการก่อการ
ร้ายของส�านกังานต�ารวจนครบาล
องักฤษออกแถลงการณ์ว่า น.ส.ดอว์น 
สเตอร์เจสส์ อาย ุ44 ปี และนาย
ชาร์ล ีโรว์ลย์ี อาย ุ45 ปี ได้พกัรักษา
ตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาลแห่งหนึง่ในเมอืง
เอมส์บิวรีตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา 
โดยผลการวเิคราะห์ทางพษิวทิยา
ปรากฏว่า ผูป่้วยท้ัง 2 คนได้รบัสาร
พษิร้ายแรงในกลุม่โนวช็ิอก และ
อาการยงัอยูใ่นขัน้วิกฤต

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนให้
ความส�าคัญกับประเด็นที่ว่าชาย
หญิงคู่นี้ได้รับสารพิษโนวิช็อกได้
อย่างไร ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มี
หลักฐานเชื่อมโยงว่าสเตอร์เจสส์
และโรว์ลีย์เป็นเป้าหมายจ�าเพาะ
เจาะจงของการท�าร้ายครั้งนี้ และ

ทัง้คูมี่ความเกีย่วข้องกนัในทางใด
หรอืไม่ โดยพลเมอืงดีพบร่างหมด
สติของสเตอร์เจสส์เมื่อช่วงเช้าวัน
เสาร์ท่ีผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น 
ส่วนข้อมลูการพบร่างไร้สตขิองโรว์
ลีย์ระบุว่าเป็นช่วงบ่ายของวัน
เดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้ง
นี้เกิดขึ้น 4 เดือนพอดีหลังนาย
เซอร์เก สกรพีลั อดตีเจ้าหน้าท่ีข่าว
กรองทหารของรัสเซีย และบุตร
สาวคือ น.ส.ยูเลีย สกรีพัล ได้รับ
สารพิษโนวิช็อกที่เมืองซาลส์บิวรี
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา 

อนึ่ง เมืองเอมส์บิวรีกับเมือง
ซาลส์บวิรีตัง้อยู่ไม่ห่างจากกันมาก
นัก แม้ต�ารวจยังคงเชือ่ว่าสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงเอมส์บวิรมีคีวาม

เสีย่งต่อสาธารณชนในระดบัต�า่ แต่
ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 5 
แห่งซึ่งสเตอร์เจสส์และโรว์ลีย์เดิน
ทางผ่านระหว่างวันที่ 29-30 
มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการปิดกั้น
พื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว และขอให้
ประชาชนซึง่อยูใ่นสถานทีต่ามช่วง
เวลาดงักล่าวท�าความสะอาดเสือ้ผ้า
และของใช้ส่วนตัว

ประเดน็เรือ่งสารพษิโนวชิอ็ก
ยงัคงเป็นชนวนความขดัแย้งทางการ
ทูตระหว่างสหราชอาณาจักรกับ
รัสเซียจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาล 
มอสโกยนืกรานปฏเิสธการมส่ีวน
เกี่ยวข้องในทุกกรณี และกล่าวหา
ว่ารฐับาลสหราชอาณาจกัรเจตนา
ปกปิดข้อมูลบางอย่างจากการไม่
อนุญาตให้รัฐบาลมอสโกมีส่วน
ร่วมในกระบวนการสบืสวนสอบสวน
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี



สังคม

Baby Gift ฉลองเปิดสาขาใหม่

บรษิทั เบบ้ี ก๊ิฟ (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
น�าโดยอรุณศรี พิริยเลิศศักดิ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผู้น�าเข้าผลติภณัฑ์
ส�าหรับเด็กจากประเทศญี่ปุ ่น, 
เกาหลี และสหรัฐอเมริกา ภายใต้
แบรนด์ Aprica, Ailebebe, Prince 
& Princess, Realkids คัดสรร
ผลิตภณัฑ์ส�าหรบัแม่และเด็กฉลอง
เปิดร้านสาขาล่าสดุ Baby Gift @ 
CentralWorld บนชั้น 2 โซนฟอ 
รัม่ (ลานไอซ์สเกต) พร้อมแนะน�า 
3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ภายในงานมีคุณพ่อคุณแม่
ดารา เซเลบริตี ้อาท ิโอปอล์-ปาณสิ 
รา อารยะสกลุ, อัน๋-ภวูนาท คุน
ผลิน, จ๋า-อลสิา พนัธศุกัดิ,์ โอ๋-ญดา 
โชตชิตูระกลู, แจน-ศรินชุ โรจน
เสถยีร, จฬุาลกัษณ์ ผลภภิม, สพุนิดา 
หวงัทรพัย์คณา, วิมลลักษณ์ จงรตัน
เมธีกลุ, ชัญญ-เพ็ญลักษณ์ ธนเพญ็
ชาต ิ และอีกมากมาย ร่วมแสดง
ความยนิดี

อรณุศร ีพริยิเลศิศกัด์ิ กรรม 
การผู้จัดการ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั กล่าวว่า เพราะ 
เดก็ทารกบอกความต้องการไม่ได้ 
เราจึงมีผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าใจความ
ต้องการของเดก็มากทีส่ดุ ยิง่เดีย๋ว
นี้ลูกค้ามีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวมาก
ขึน้ จงึเกดิเป็นเทรนด์ “รถเขน็เดก็
พบัเลก็” ข้ึนมา เหมาะแก่การเดนิ
ทาง สามารถพับรถเข็นขึ้นเครื่อง

หลับได้นานขึน้ 3.ชดุหมอนรองศรีษะ
และรองตวัทีห่นานุม่มากขึน้ และ 
4.วสัดรุองรบัแรงกระแทกถงึ 2 ชัน้ 
เพือ่ความแขง็แรง ปลอดภยั แต่ยงั
คงความนุม่ต่อทกุการสมัผัสของลูก
รกั เพิม่การใช้ผ้าลายหนงัให้ดไีซน์
หรหูราดัง่สปอร์ต และหมนุได้ 360 
องศา ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของ Ailebebe 
ทีเ่ป็นผูค้ดิค้นนวตักรรมนีเ้ป็นราย
แรกของโลก 

พลกิโฉมวงการสนิค้าแม่และ
เดก็กบันวตักรรมส�าหรบัฆ่าเชือ้กบั 
“Ecowell” เครื่องผลิตสเปรย์ฆ่า
เชือ้อเนกประสงค์ ด้วยกระบวนการ 
“อเิลก็โทรไลซสิ” ทีจ่ะท�าปฏกิริยิา
กับน�้าประปาและเกลือบริสุทธิ์ให้
กลายเป็นสเปรย์ฆ่าเชือ้ทีค่ณุสามารถ
ท�าเองได้ง่ายๆ ถือเป็นอุปกรณ์
หนึ่งที่ควรมีติดไว้ในบ้าน

ขายดท่ีีแม่ๆดาราเซเลบชอบมาก
ส่วนอกีหนึง่อปุกรณ์ส�าคญัอนั

หมายถึงชวิีตและความปลอดภัยของ
ลกูน้อยคอื “คาร์ซที” Ailebebe รุน่ 
Kurutto 4 Grance มาพร้อมดีไซน์
และฟังก์ชนัการใช้งานทีค่รบครนั
ด้วย 4 คณุสมบตัเิด่น ได้แก่ 1.การ
ระบายอากาศท่ีเพิ่มพื้นที่ของผ้า
ระบายอากาศเพือ่ระบายความอบั
ชืน้ได้ดขีึน้ 2.หลงัคาบงัแดดทีก่ว้าง
และคลมุได้มากขึน้ ช่วยปกปิดแสงแดด
ได้จนมดืสนทิ ช่วยให้เด็กทารกนอน

บินได้ ทั้งยังประหยัดพื้นท่ีช่อง
สมัภาระในรถยนต์ เราจงึขอแนะน�า
รถเขน็เดก็ท่องเทีย่ว “ApricaNano 
Smart” ทีม่าพร้อมฟังก์ชนัการพบั
เลก็จนสามารถน�าขึน้เคร่ืองบินได้ 
เบาะผ้านุ่มและระบายอากาศได้ดี 
ลกูน้อยจงึนัง่ได้อย่างสบาย ไม่ร้อน
ไม่ป ่วยง่ายเพราะความอับชื้น 
ออกแบบและพฒันาสนิค้าโดยทมี
กมุารแพทย์และวศิวกรผลติภัณฑ์
ส�าหรับเด็กจากญ่ีปุน่ ตอบโจทย์การ
ใช้งานของคณุพ่อคณุแม่ เป็นรุน่

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล DRIVE 
AWARD 2018 ให้กับ 7 องค์กรชั้นน�าของประเทศ พร้อมมอบรางวัล JUMC 
STAR 2018 ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานโดดเด่น ท่ีหอ
ประชุมใหญ่ จุฬาฯ 

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แถลงข่าวจัด
สัมมนา “SMEs Springboard : Success through Creative Economy” เปิดตัว
วทิยาลัยอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และโครงการ Innovation Hubs ทีโ่รงแรมแบงคอ็ก 
แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 
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