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ทหารเกณฑ์
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ขัดแย้งการค้า
“จี-20”อึมครึม

เศรษฐกิจ 4

“บิ๊กWORLD”
ซื้อม.เนชั่น300ล้าน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“โชคน�าชัย-สวทช.”
พัฒนายานยนต์-เรือ

หลงัจากกลุม่สามมติรเดนิ
สายดงึอดตี ส.ส. แกนน�า
การเมืองกลุม่ต่างๆมาพกั
ใหญ่ และได้คนมาร่วมงาน
จ�านวนมาก ท�าให้ต้องหา
แนวทางใช้ประโยชน์จาก
จ�านวนคนท่ีได้มาร่วมงาน
และกตกิาท่ีเขยีนเอือ้ไว้ให้
มากทีส่ดุ จงึท�าให้เกดิกระแส

ข่าวการแตกสาขาเป็น
พรรคการเมอืงหลายพรรค
เพื่อโกยแต้มเลือกตั้งจาก
ระบบบญัชรีายชือ่ และเพือ่
อ�านวยความสะดวกในการ
ย้ายพรรค ช่วงโค้งสดุท้าย
อาจมเีซอร์ไพรส์ใหญ่เกีย่ว
กบัเรือ่งไพรมารีโหวต

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ช่วงทีก่ารเมอืงกลบัมาเคลือ่นไหว
คกึคกั คนทีช่อบการเมอืงกม็อีะไร
ให้ได้ลุ้นได้ตดิตามกนัทุกวัน ส่วน
คนทีเ่บือ่หรอืไม่ชอบการเมอืงกอ็าจ
เซ็งๆปนร�าคาญ แต่ไม่ว่าจะชอบ
หรอืไม่ชอบอย่างไรการเมอืงกเ็กีย่ว 
ข้องกบัเราทุกคน

การเคลือ่นไหวทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ
ตอนนีค้งหนไีม่พ้นการเคลือ่นไหว
เพือ่รวบรวมก�าลงัคนของกลุม่สาม
มติรทีแ่พร่ขยายก�าลงัดดูไปทัว่ทกุ
พรรคการเมอืงและทกุกลุม่การเมอืง

หลังออกก�าลงัดดูมาพกัใหญ่มี
กระแสข่าวออกมาหลายกระแส บ้าง
ว่าดดูอดตี ส.ส. และแกนน�ากลุ่ม
การเมืองต่างๆมาร่วมงานได้แล้ว
ไม่น้อยกว่า 200 คน บ้างกว่็าไม่ต�า่
กว่า 100 คน 

จ�านวนคนทีด่ดูมาได้ดูเหมอืน
ว่าไม่มนี�า้หนกัเท่าคณุภาพ เพราะ
จากจ�านวนทีเ่ปิดเผยมาท�าให้ถกูตัง้
ค�าถามว่าเมือ่เอาใส่ตะแกรงร่อนคัด
เกรดแล้วเหลือคนคณุภาพอยูก่ีค่น

ค�าว่าคนคณุภาพในท่ีนีไ้ม่
ได้หมายถึงศกัยภาพหรอืภาพ
ลกัษณ์ของคนทีไ่ด้มาร่วมงาน 
แต่ในทางการเมอืงหมายถงึการ
การนัตตี�าแหน่ง ส.ส. ว่าชนะ
เลอืกตัง้ได้แน่

จากค�าถามเรือ่งคณุภาพของคน
ทีด่งึมาร่วมงานจ�านวนมากดูเหมือน
เป็นจดุอ่อนส�าคญัของกลุ่มสามมติร 
ซึง่แกนน�ากลุม่กร็บัรูเ้รือ่งน้ีเป็นอย่าง
ด ีท�าให้มกีระแสข่าวออกมาว่าแกน
น�ากลุม่เตรยีมแก้ปัญหานีด้้วยการ 
กระจายสาขาออกไป

การเลือกต้ังรปูแบบใหม่ทีจ่ะ
ใช้ระบบแบ่งสนัปันส่วน ทกุคะแนน
มีค่าถูกน�ามานับรวมไม่เสียเปล่า 
ท�าให้เกดิแนวคดิว่าอาจกระจายคน
ทีไ่ด้จากการดดูออกไปอยูใ่นหลาย
พรรคการเมอืง เพือ่เป้าหมายส่งคน
ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ให้มากทีส่ดุเท่า

มีอีกหลายแผน

ทีจ่ะมากได้
โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่

หลงัเลอืกตัง้แล้วเอาคะแนนท่ีกระจาย
ออกไปมารวมกันเพือ่ให้ได้จ�านวน 
ส.ส. มากทีส่ดุ

นอกเหนือจากการเก็บแต้ม
เลือกตั้งให้ได้มากท่ีสุดแล้ว การ 
กระจายคนไปอยูห่ลายพรรคการเมือง
ยงัช่วยแก้ปัญหาพืน้ทีท่บัซ้อนของ

คนทีไ่ปดดูมาร่วมงานการเมอืงด้วย
การเดินแนวทางนี้เท่ากับว่า

ยงิปืนนดัเดยีวได้นกสองตวั คอืได้
ทัง้คะแนนทีเ่พิม่ขึน้ในระบบปาร์ตี้
ลสิต์ และแก้ปัญหาขดัแย้งการวางตัว
ผูส้มัคร

นอกจากนี้เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึน้ 
ขอให้จบัตาดเูรือ่งไพรมารโีหวตที่

ก�าลงัพิจารณาทางออกอยู ่5 แนวทาง 
บางทอีาจมเีซอร์ไพรส์

ท่ีท�าขงึขงัหนักแน่นก่อนหน้า
นีว่้าจะไม่ยกเลกิเดด็ขาดเพราะขดั
ต่อเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูอาจ
ไม่เป็นเช่นนัน้

นายอภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ หวั 
หน้าพรรคประชาธปัิตย์ ตัง้ข้อสงัเกต
ให้จบัตาว่า หากยงัคงกระบวนการ
จดัท�าไพรมารโีหวตไว้จะท�าให้การ
ตัดสินใจย้ายพรรคการเมืองของ
อดตี ส.ส. เป็นไปได้ยากข้ึน

“ทีต้่องจบัตาเป็นพเิศษคอื ถ้า
ใครจะลงสมัคร ส.ส. ต้องเข้าสู่
กระบวนการนี้ ส่งผลให้การย้าย
พรรคจะยากมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่
แสดงเจตจ�านงจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ไพรมารโีหวต จะต้องอยูก่บัพรรค
นัน้ๆจนกว่ากระบวนการไพรมารี
โหวตจะเสรจ็สิน้ หากจะย้ายไปอกี
พรรคหนึง่กต่็อเมือ่ท�าไพรมารีโหวต
กบัพรรคเก่าแล้วไม่พอใจ ซึง่กต้็อง
มัน่ใจอกีว่าจะสามารถเข้าสูก่ระบวน 
การไพรมารโีหวตของพรรคใหม่ได้
ทนั แต่ถ้ายกเลกิไพรมารโีหวตการ
ย้ายพรรคจะง่ายขึน้ ดงันัน้ เราต้อง
จบัตาว่าการยกเลกิไพรมารีโหวต
จะท�าให้การย้ายพรรคง่ายขึน้หรอื
ไม่”

ข้อสังเกตของนายอภสิทิธิถ์อืว่า
น่าสนใจ แม้การยกเลิกไพรมารี
โหวตในการเลอืกตัง้ครัง้แรกจะขดั
ต่อเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแต่
ไม่ใช่ว่าเป็นเรือ่งทีเ่กดิข้ึนไม่ได้ 

จากความเคลือ่นไหวท้ังหมด
ท่ีหยิบยกมาท�าให้เห็นว่ามคีวาม
พยายามดิน้หาช่องทางไปเรือ่ยๆ 
เพือ่ให้เจอหนทางทีด่ทีีส่ดุก่อน
จะถงึวนัเลอืกตัง้

ถ้ายกเลิกไพรมารีโหวต 
การย้ายพรรคจะง่ายข้ึน 

ต้องจับตาการยกเลิกไพรมารีโหวต
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In Brief : ย่อความ

ผลงานไร้เทียมทาน

ทรรศนะ

อย่าโหมแค่ข่าวช่วยเด็กออก
จากถ�้า เพราะปัญหาของ
ประเทศยังมีอีกมากมาย แค่
ปัญหายาเสพตดิ หมาจรจัดก็
แก้ไม่ได้แล้ว ถ้าแค่นีแ้ก้ไม่ได้ 
สังคมก็วิบัติ รัฐบาลอยากได้
คะแนนก็ต้องมีผลงาน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทหารเกณฑ์
ไม่แปลกที่ในยุครัฏฐาธิปัตย์จะ “ไม่
ถ่ายทอดสด” การประชุม “สภา 
(เผด็จการ) แต่งตั้ง” การพิจารณา
งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2562 
กว่า 329,200 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ร้อย
ละ 20.14 จากปีที่ผ่านมา  

ขนาด “ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” 
ที่มีผลต่ออนาคตของประเทศและ
ประชาชน “สภา (เผด็จการ) แต่ง
ตั้ง” ยังใช้เวลาแค่ 1 ช่ัวโมง ผ่าน 2 
วาระรวดด้วยมตเิอกฉนัท์ เช่นเดยีวกบั
ร่างกฎหมายมากมายที่เห็น “ฝักถั่ว” 
เต็มสภา แทบไม่มีเสียงคัดค้าน 

จนมีค�าถามว่าท�าไมต้องมี “สภา
ฝักถ่ัว” มาน่ังกินภาษีประชาชนปีละ
เป็นพันล้าน เหมือนประเด็นร้อนเรื่อง 
“พลทหารรบัใช้” ทีท่�าให้มเีสยีงเรยีก
ร้องให้ยกเลกิ “การเกณฑ์ทหาร” และ
ค�าถามว่า “มทีหารเกณฑ์ไว้ท�าไม?”

ล่าสุด “ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ” 
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวผ่านเฟซ 
บุ๊คไลฟ์ถึงความเหมาะสมที่น�า “พล
ทหาร” ไปท�างานรบัใช้ “นายทหาร” 
และท�างานสารพดั ถอืเป็นเรือ่งตลกมาก 

ที่ส�าคัญยังพบว่างบบัตรทองป ี
2556 ต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 2,895 บาท แต่ 
งบทหารต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 2,836 บาท 
หลังรัฐประหารปี 2557 งบทหารเพิ่ม
เป็น 2,937 บาท สูงกว่างบบัตรทอง 
และปี 2561 งบบัตรทองอยู่ท่ี 3,109 
บาท งบทหารอยู่ที่ 3,184 บาท 

กองทพัไทยมกี�าลงัพล 335,000 คน 
ไม่รวม “ทหารเกณฑ์” ขณะทีป่ระเทศ
ใหญ่ เช่น เยอรมนมี ี170,000 คน ฝร่ังเศส 
205,000 คน องักฤษ 190,000 คน งบ
กองทัพไทยเพ่ิมข้ึนทกุปี หลังรฐัประหาร
ปี 2549 อยูท่ี ่85,936 ล้านบาท ปี 2562 
เพิม่เป็น 237,759 ล้านบาท เฉล่ีย 12 ปี
เพิม่ข้ึน 177% หรือ 150,000 ล้านบาท  

ทีส่�าคญัประเทศทีย่งัม ี“การเกณฑ์
ทหาร” มแีค่ 27 ประเทศจาก 200 
ประเทศทัว่โลก แต่กองทัพไทยกลบั
เพิม่ “ทหารเกณฑ์” อย่างต่อเนือ่ง!

ขณะนี้ประเทศไทยมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่
ดีให้น่าขบคิด อย่างการช่วยเหลือทีม
ฟตุบอลเยาวชนหมปู่าอะคาเดมีออกจาก
ถ�้าหลวงได้ สื่อต่างชาติลงข่าวไปทั่วโลก
ถึงความส�าเร็จของการกู้ภัยไทยและ
นานาชาตท่ีิร่วมมือกัน รฐับาลก็ได้คะแนน
ทางการเมืองไปด้วย 

แต่ข่าวในมุมศาสนาก็มีความโลภ 
โกรธ หลงจากสันดานคน ปัญหายาเสพ
ติดยังเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคม ท่ามกลาง
เศรษฐกิจท่ียังไม่ดี ฟอนเฟะ ปัญหายา
เสพตดิดงึประเทศให้ตกต�า่ เสยีหายอย่าง
มาก ประเทศไทยมีช่ือเสียงเรื่องยาเสพ
ติดเป็นอันดับต้นๆของโลก เพราะเงิน
จากยาเสพตดิเป็นร้อยเป็นพนัล้าน สงัคม
จึงเกิดความโลภ กิเลสตัณหาก็ตามมา 
ท้ังเหล้า ยาเสพตดิ การเทีย่วในยามวกิาล 
กินดื่มดึกดื่น เกิดอาชญากรรมต่างๆ 
แม้แต่เงินแค่ 500 บาทยังแทงกันตาย 
เพราะโทสะ โมหะ ผัวฆ่าเมีย เมียฆ่าผัว 

ไม่มรัีฐบาลใดทีจ่ะเอาชนะยาเสพตดิ
ได้อย่างเดด็ขาด เช่นเดยีวกับการโกง การ
ทจุรติคอร์รปัชันบ้าระห�า่อย่างท่ีไม่เคยมี
มาก่อน คนใจร้าย ใจร้อน ต่อยต�ารวจถงึ
ในโรงพกั หลานนกัการเมอืงใหญ่กนิเหล้า
ขับรถตี 1 ตี 2 แล้วทะเลาะกบัแทก็ซี ่ท�าร้าย
ร่างกายกัน ยกพวกตีกัน เพราะความ
โมโหโทโส เป็นผีเน่าโลงผ ุยาเสพตดิจบั

ครัง้ละเป็นแสนเป็นล้านเม็ด จบัไม่หมด 
แสดงว่าความต้องการยาเสพตดิมมีาก ท้ัง
ยาบ้า ยาไอซ์ ธรรมะกลายเป็นเร่ืองล้าหลงั 
แทนทีเ่งนิจะน�ามาพฒันาประเทศ ช่วยน�้า
ท่วมน�้าแล้ง ก็เอาไปให้ยาเสพติด 

เวลามองปัญหาบ้านเมอืงให้มองทกุ
ด้าน อย่ามองด้านเดยีว หรอืท�าอะไรตาม
กระแส อย่าหลงดใีจกบัการช่วยเดก็ออก
จากถ�า้ ประโคมข่าวประเทศไทยเก่งอย่าง
นั้นเก่งอย่างนี้ จนไม่พูดถึงปัญหาใน
ประเทศที่ยังมีอีกมากมาย อย่างที่ “บก.
ลายจุด” บอกว่า เรื่องที่น่าท�ากลับท�าไม่
ได้ กลับไม่ท�า แม้แต่เรื่องหมาจรจัดก็
ปล่อยคาราคาซัง พอมันเป็นบ้าก็ไปกัด
คน เจ็บบ้าง ตายบ้าง ไม่มีการจัดสถาน
ทีใ่ห้มนัอยูอ่ย่างถกูต้อง ไม่มงีบประมาณ
มาช่วย ปล่อยให้มันเพ่นพ่านไปกัดคน 
วิง่ตดัหน้ารถในระยะกระชัน้ชดิ รถเบรก
ไม่ทันก็คว�่า คนเจ็บ คนตายไม่รู้ก่ีศพ 
อย่างเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์ราชภัฏ
แห่งหนึ่งนั่งรถไป 7 คนตายเรียบเลย 
เพราะหมาวิ่งตัดหน้ารถ  

อย่านึกว่าเรือ่งหมาจรจดัเป็นเรือ่ง
เลก็ๆ รฐับาลควรจะถอืเป็นวาระแห่ง
ชาติด้วยซ�า้ อย่าโหมแค่ข่าวช่วยเดก็
ออกจากถ�า้ เพราะปัญหาของประเทศ
ยงัมอีกีมากมาย แค่ปัญหายาเสพตดิ 
หมาจรจดักแ็ก้ไม่ได้แล้ว ถ้าแค่นีแ้ก้
ไม่ได้ สังคมก็วิบัติ รัฐบาลอยากได้
คะแนนกต้็องมผีลงานทีเ่อาไปพดูไป
โฆษณาว่าไร้เทียมทานได้จริงๆ

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘บ๊ิกWORLD’ซื้อม.เนชั่น300ล้าน

นายจริศกัดิ ์จยิะจนัทน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
WORLD เปิดเผยว่า เตรียมใช้เงนิ
ส่วนตวัซือ้มหาวทิยาลยัเนช่ันจาก
บรษิทั เนชัน่ ย ูจ�ากดั (NU) ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยบริษทั เนช่ัน มลัตมีิเดีย 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) หรอื NMG 
ทีถื่อใบอนญุาตและประกอบธรุกจิ
มหาวทิยาลยัเนชัน่ จ�านวน 30,599,999 
หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของ
จ�านวนหุน้ท้ังหมดของ NU ในราคา
หุ้นละ 8.384 บาท มูลค่ารวม 
256,500,000 บาท โดยจะช�าระหนี้
เงนิกูท้ีม่หาวทิยาลยัเนชัน่มีกบั NMG 
จ�านวน 17,920,000 บาท คาด
ว่าการซ้ือหุน้และโอนกิจการจะแล้ว
เสรจ็ภายในไตรมาส 3 ปีนี้

ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัเนชัน่เปิด
สอนหลกัสตูรปรญิญาตรแีละปรญิญา
โทที่จังหวัดล�าปาง และเปิดการ
ศกึษานอกสถานทีท่ีศ่นูย์เนชัน่บาง
นา มทีนุจดทะเบยีน 340 ล้านบาท 
โดย NMG ถอืหุน้ 30,599,999 หุน้ 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 มหาวิทยาลยั
เอเชยีอาคเนย์ถอืหุน้ 3,400,000 
หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 และ 
น.ส.มัธยา โอสถานนท์ ถอื 1 หุน้

‘โชคน�าชยั-สวทช.’พฒันายานยนต์-เรอื

ประธาน WORLD ใช้เงนิส่วนตวักว่า 300 ล้านบาทซือ้มหาวทิยาลยั
เนชั่น พร้อมเพ่ิมทุนอีก 2,000 ล้านบาท เปิดสาขาใหม่ให้
มหาวิทยาลัยชัน้น�าของประเทศ 

นายจริศกัดิก์ล่าวถงึการซือ้หุ้น
มหาวิทยาลัยเนชัน่ครัง้น้ีว่า เพราะ
เห็นศักยภาพและโอกาสในการ
ขยายธรุกิจด้านการศกึษา ซึง่ปัจจบุนั
ตนด�าเนนิธรุกจิการศกึษาอยู่แล้ว
คือ มหาวทิยาลยัเวสเทร์ินทีม่ ี 3 
วทิยาเขตคอื กาญจนบรุ ี บรุรีมัย์ 
และกรุงเทพฯ มคีวามโดดเด่นใน
การจัดการเรียนการสอนด้าน

นายน�าชยั สกลุฎ์โชคน�าชยั ประธาน
กลุม่บรษิทั โชคน�าชยั (CNC Group) 
และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน 
จ�ากัด กล่าวถึงความร่วมมือกับ
ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ใน
การวจิยัและพฒันาโครงสร้างเรอื
และรถโดยสารว่า เพือ่น�าองค์ความ
รูม้าต่อยอดการพฒันาของบรษิทั 
ไม่ว่าจะเป็นการน�าระบบสารสนเทศ
การบริหารทรพัยากรองค์กร การ
ผลติเรอือะลมูเินยีมของบรษิทัสกลุฎ์ 
ซฯี ในการออกแบบเรอื SAKUN 
โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีารค�านวณ
ทางพลศาสตร์ของไหล ช่วยจ�าลอง

สภาวะการใช้งานและศกึษาความ
สมัพนัธ์ ตลอดจนผลกระทบการ
ไหลของน�า้ทีม่ต่ีอเรอื สวทช. ช่วย
วเิคราะห์ความแขง็แรงของโครงสร้าง
รถโดยสารตวัถังอะลูมเินยีมเพือ่ลด
น�า้หนกัโครงสร้าง ซึง่จะช่วยลดค่า
ใช้จ่ายและลดอตัราการกนิน�า้มนั 

ผลงานและความส�าเรจ็ทีเ่กดิ
ขึ้นท�าให้บริษัทโชคน�าชัยสร้างผล
ประโยชน์ให้กับวงการเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมไทยมากยิ่งขึ้น 
ทัง้ สวทช. ท�าโครงการเงินกูด้อกเบ้ีย
ต�า่เพือ่น�ามาขยายขีดความสามารถ
ในการผลิตนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการผลติโดยระบบ Automation 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่ง
ขึน้ รวมถงึร่วมกนัวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยกีารออกแบบยานยนต์
สมยัใหม่ โดยใช้โครงสร้างน�า้หนกั
เบาและขบัเคลือ่นด้วยระบบไฟฟ้า 
รเิริม่โครงการพัฒนาเรอือจัฉรยิะที่
ใช้แอพพลเิคชัน่เกบ็ข้อมลูและวเิคราะห์
การขบัขีข่องผูข้บัเรอื ใช้ระบบ GPS 
และมอเตอร์ขับเคลือ่นควบคมุต�าแหน่ง
ของเรือลดการเกิดอบุติัเหตแุละการ
แล่นออกนอกเส้นทาง และใช้ระบบ
ข้อมลู IOT เกบ็ข้อมลูเรอืทีจ่�าหน่าย
ออกไปเพือ่บรหิารจัดการข้อมูลคูค้่า 
และน�ามาสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ให้
มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 

วทิยาศาสตร์สขุภาพ ประกอบด้วย 
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนคิ
การแพทย์ และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นต้น 

ส่วนการฟ้ืนฟกูจิการและกลบั

เข้ามาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ
อีกครั้งของ WORLD ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพจิารณาของตลาดหลกั
ทรพัย์ฯและส�านกังาน ก.ล.ต. ซึง่มี
การปรบัโครงสร้างธุรกจิและพฒันา
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์เต็มรปูแบบ 
มรีายได้และก�าไรอย่างต่อเนือ่ง 
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ต่างประเทศ

ระเบิดสนามบนิคาบลู 
เกดิเหตรุะเบดิใกล้ท่าอากาศยาน
นานาชาตกิรุงคาบูล เมืองหลวง
ของอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้
เสียชีวิตกว่า 10 คน บาดเจ็บ
อกี 60 คน หลงัจากรองประธา 
นาธิบดีอับดุล ราชิด ดอสตูม 
ที่กลับจากการลี้ภัยในต่างประ 
เทศ เดนิทางออกจากสนามบิน
ได้ไม่นาน ขณะทีก่ระทรวงมหาด 
ไทยยืนยันผู้เสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ หลังเกิดเหตุกลุ่มรัฐ
อิสลามอรัิกและซเีรยีหรอืไอซสิ 
อ้างเป็นผู้ลงมือ

คลื่นร้อนถล่มญี่ปุ่น
ข้อมลูทางการญีปุ่น่ล่าสุดพบว่า 
มผีูเ้สยีชวิีตจากภาวะอากาศร้อน 
12 คน หลงัจากไอร้อนแผดเผา
มาตลอดสัปดาห์ก่อนหน้า 
ส�านกังานดบัเพลงิและควบคมุ
ภัยพิบัติรายงานว่า ประชาชน
กว่า 9,000 คนถูกน�าส่งโรง
พยาบาล ทะยานขึน้จาก 2,700 
คนในสปัดาห์ก่อนหน้า และยงั
ไม่มีท่าทว่ีาอณุหภมูจิะบรรเทา
ลงได้ ส�านกัข่าวเกยีวโดรายงาน
ว่า ประชาชนเสยีชวีติเพราะโรค
ลมแดดอย่างน้อย 11 คนภายใน
วนัเดียว ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ 

ประท้วงไอเอ็มเอฟ 
ชาวอาร์เจนตินาชุมนุมกันใน
กรุงบัวโนสไอเรสเพื่อประท้วง
ไอเอม็เอฟ โดยเมือ่เดอืนทีแ่ล้ว
ไอเอม็เอฟและรฐับาลอาร์เจนตินา
บรรลขุ้อตกลงในการขอรับเงนิ
กู้ช่วยพยุงเศรษฐกิจระยะ 3 ปี 
มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินา
รับปากว่าจะลดการขาดดุลงบ
ประมาณ ขณะทีช่าวอาร์เจนตนิา
มองว่าวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่คยเกดิ
ขึ้นเมื่อปี 2544-2555 เป็นผล
มาจากมาตรการรดัเขม็ขดัตาม
เงื่อนไขของไอเอ็มเอฟ 

ข่าวย่อย
ขัดแย้งการค้า‘จี-20’อึมครึม

ผูน้�าสงูสดุอหิร่านกล่าวว่า การเจรจา
กับสหรัฐเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ 
เพราะสหรฐัไม่ยอมท�าตามข้อตกลง
ที่มีร่วมกัน ขณะท่ีรัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรฐัสวนกลบัอหิร่านท�าตวั
เป็นมาเฟีย 

อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมนี 
ผู้น�าสูงสุดอิหร่าน กล่าวกับคณะ
นกัการทตูอหิร่านในกรงุเตหะราน
ว่า เขาเคยกล่าวไว้แล้วว่าอหิร่านไม่
สามารถเชือ่ถอืค�าพดูของสหรัฐได้
เลยแม้แต่ข้อตกลงท่ีได้ลงนามร่วม
กนัไว้แล้วกต็าม ดงัน้ัน การเจรจา

กบัสหรฐัจงึเป็นเรือ่งทีเ่ปล่าประโยชน์ 
และความคดิทีว่่าทกุปัญหาสามารถ
คลี่คลายผ่านการเจรจาหรือการ
สร้างสัมพนัธ์กบัสหรฐัน้ันถอืเป็น
ความผดิพลาดอย่างมาก

อหิร่านช้ีเจรจาสหรัฐไร้ประโยชน์
ขณะท่ีนายไมค์ ปอมเปโอ 

รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐั กล่าว
ท่ามกลางผูฟั้งทีเ่ป็นชาวอหิร่าน-
อเมริกนัในรัฐแคลฟิอร์เนียว่า ประชาชน
ชาวอิหร่านต้องเป็นผูต้ดัสนิแนวทาง
ต่อไปของประเทศในอนาคต และ
สหรฐัจะสนบัสนนุเสยีงของชาวอหิร่าน 
รัฐบาลสหรัฐได้จดัตัง้สถานโีทรทศัน์ 
วทิย ุดจิทิลั และส่ือสังคมออนไลน์ 
เพือ่เข้าถึงชาวอหิร่านและผูค้นทัว่โลก 
พร้อมกล่าวหาว่าผูน้�าอหิร่านเป็น
มาเฟีย โดยอ้างถงึความมัง่คัง่และ
การทจุรติในหมูผู่น้�าอหิร่าน

ความขดัแย้งทางการค้าระหว่าง
สมาชกิกลุม่ประเทศจ-ี20 จาก
ปัญหาก�าแพงภาษีเหล็กและ
อะลูมิเนียมของสหรัฐ สร้าง
ความอึมครึมให้กับการหารือ
ประจ�าปีทีก่รงุบวัโนสไอเรส 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตนิา ว่า นายบรูโน เลอ แมร์ 
รฐัมนตรเีศรษฐกจิฝรัง่เศส กล่าวต่อ
ทีป่ระชุมรฐัมนตรคีลงัและผูว่้าการ
ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ
เศรษฐกจิขนาดใหญ่ 20 แห่ง หรอื
จ-ี20 ว่าสหภาพยโุรป (อยี)ู จะไม่
สานต่อการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี 
(เอฟทเีอ) กบัสหรฐั ตราบใดทีร่ฐับาล
สหรฐัยงัไม่ยกเลกิก�าแพงภาษเีหลก็
และอะลมูเินยีมกบัอยีู

ทั้งนี้ เอฟทีเอระหว่างอียูกับ
สหรฐัมชีือ่อย่างเป็นทางการว่า ข้อ
ตกลงหุน้ส่วนการค้าและการลงทนุ
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (ทีทไีอ
พี) เริ่มการเจรจารอบแรกเมื่อปี 
2556 แต่กระบวนการหยดุชะงกั
ตัง้แต่ปลายปี 2559 เนือ่งจากทัง้
สองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกนัได้
ในหลายประเดน็ส�าคญั

อย่างไรก็ตาม นายสตฟี มนู

ชนิ รฐัมนตรคีลงัสหรฐั กล่าวว่า 
รัฐบาลสหรัฐพร้อมลงนามในข้อ
ตกลงการค้ากบัทัง้อยีแูละจนีทีจ่ะ
ไม่มกีารตัง้ก�าแพงภาษต่ีอกนัหาก
อกีฝ่ายยดึมัน่ต่อกลไกการค้าทีเ่สรี
และเป็นธรรม นอกเหนอืจากก�าแพง
ภาษเีหลก็และอะลมูเินยีมในอัตรา 
25% และ 10% ท่ีสหรฐับงัคบัใช้
ต่ออยีเูมือ่วนัที ่ 1 มถินุายนท่ีผ่าน
มา และอยีตูอบโต้ด้วยการตัง้ก�าแพง
ภาษีสินค้าของสหรัฐหลายร้อย
รายการในอัตราสงูสดุ 25% ประธา 
นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เพิ่ม
อณุหภมูใิห้กบัความขดัแย้งทางการ
ค้าครั้งนี้ด้วยการกล่าวว่าก�าลัง
พจิารณาข้ึนภาษรีถยนต์จากยโุรป
ในอตัราสงูสดุ 25%

ด้านนางคริสทีน ลาการ์ด 
กรรมการผูจ้ดัการกองทนุการเงนิ
ระหว่างประเทศ (ไอเอม็เอฟ) กล่าว

ว่า มาตรการกดีกนัทางการค้าที่
เกิดขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว 0.5% ในปีนี ้แต่ในภาพ
รวมไอเอม็เอฟประเมนิว่าเศรษฐกจิ
โลกจะสามารถเติบโตได้สงูสดุ 3.9% 
ในปี 2561 และ 2562

ความเคลือ่นไหวดงักล่าวจาก
การประชมุจ-ี20 เกดิขึน้หลังจาก
ประธานาธิบดทีรมัป์วิจารณ์ว่าจนี
และอยีแูทรกแซงค่าเงนิของตวัเอง
และลดดอกเบีย้นโยบายให้ต�า่ลง 
สวนทางกับธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ทีเ่ดินหน้าปรับขึน้ดอกเบีย้ 
ส่งผลให้เงนิดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่า 
และกล่าวด้วยว่าพร้อมเพิม่แรงกดดนั
ทางเศรษฐกิจต่อรฐับาลจนีด้วยการ
ต้ังก�าแพงภาษสิีนค้าท้ังหมดทีส่หรฐั
น�าเข้าจากจีน ซึง่มมีลูค่าต่อปีสงูถงึ 
505,600 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 
16.8 ล้านล้านบาท) 
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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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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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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

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

จิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี
เอสซจีจีดักจิกรรม “รกัษ์น�า้ จาก
ภผูา สูม่หานท.ี..จติอาสาสร้าง
บ้านปลาเอสซจี”ี โดยได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสาทั่ว
ประเทศในการร่วมประกอบสร้าง
บ้านปลาจ�านวน 50 หลงั เพือ่เป็น
แหล่งที่อยูอ่าศัยจ�าลองแก่สตัว์น�้า
วัยอ่อนและวัยเจริญพันธุ์ พร้อม
กบัช่วยฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ให้
กับทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ในบรรดาจติอาสาจ�านวนกว่า 
900 คน ทีก่�าลงัตัง้ใจลงแรงประกอบ
สร้างบ้านปลาจากท่อ PE 100 กนั
จนเต็มพื้นที่สวนสาธารณะแหลม
เจริญ จังหวัดระยองนั้น มีอยู่กลุ่ม
หนึง่ทีมุ่ง่มัน่และขะมกัเขม้นไม่น้อย
กว่าใครเพือ่น นัน่คอืกลุม่เยาวชน
ผูบ้กพร่องทางการได้ยนิจากโรงเรยีน
โสตวทิยาจงัหวดัชลบรุ ีโดยน้องๆ
ทั้งหมด 25 คน ไม่ยอมให้ปัญหา
การบกพร่องทางการได้ยนิของตัว
เองเป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย กลับ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการ
ขนันอต ก่อโครงสร้าง และประกอบ
ท่อ ด้วยใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส จน
เกดิเป็นบ้านปลาทีเ่ป็นรปูเป็นร่าง
ทั้งหมด 2 หลัง

นายพงศ์พณิชย์ อินทรีย์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้สือ่สารผ่านภาษามอืว่า “ดใีจที่
ได้มาร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลา
ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์

ทกุคนกใ็ห้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืเป็น
อย่างด ีผมจะกลับไปเล่าประสบการณ์
ในวันน้ีให้รุ่นน้องที่โรงเรียนฟัง 
และหวังว่าทีโ่รงเรยีนจะจดักจิกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติเช่นนี้อีกบ่อยๆ 
เพราะผมเชือ่ว่าเราทกุคนสามารถ
เป็นผู้ให้แก่ธรรมชาติได้”

อีกหน่ึงเยาวชนผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินท่ีมีใจอนุรักษ์อย่าง
นางสาวพัชรินทร์ แจ่มจ�ารัส 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กไ็ด้เผยความรูส้กึผ่านภาษามอืว่า 
“ก่อนหน้านี้หนูไม่เคยเห็นบ้าน
ปลามาก่อน พอได้มาเหน็ของจรงิ
และได้ช่วยกันสร้างประกอบบ้าน
ปลาดูจึงรู้ว่าบ้านปลามีความแข็ง
แรงทนทานมาก เพือ่ให้สตัว์ทะเล
ได้ใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยเพื่อเจริญ
เตบิโตและหลบภยัอันตราย ท�าให้
ท้องทะเลมีจ�านวนปลาเยอะขึ้น 
หนรููส้กึดใีจมากทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนาทรพัยากรทางทะเล 
แถมยังได้ออกแรงและสนุกไปกับ
เพื่อนๆอีกด้วย หนูอยากให้ทะเล
ไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีปลา
อาศัยอยู่ชุกชุม มีปะการังสวยๆ
มากมาย และสะอาดปราศจากขยะ 
ปรกติทีโ่รงเรยีนหนมูกีจิกรรมเกบ็
ขยะชายหาดหลังโรงเรียนอยู่แล้ว 
หลังจากกิจกรรมวันน้ีหนูจะชวน
เพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะชายหาด
หลังโรงเรียนให้สวยเลยค่ะ”

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จัดงาน
มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 เพื่อพัฒนา
วิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการ
บริหารมูลนิธิ และผู้รับมอบทุน เข้าร่วมงาน 

อรญา หอมเศรษฐี  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทร่ี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และวิโรจน์ ถาวรวัฒนยงค์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท 
ค�าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับสินชัย รุ่งแสงรัตนกุล ที่
ชนะเลิศการแข่งขันในรายการ “แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญาระดับโลก 2018” 

ใหม่ๆ อย่างวิธกีารท�าบ้านปลา ได้
รู้ว่าวัสดุเหลือใช้สามารถน�ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์มหาศาลส�าหรับ
สิ่งมีชีวิตในทะเลได้ บางคนอาจ
กงัวลว่าการทีเ่ราไม่ได้ยนิเสยีงนัน้

อาจเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน 
แต่ไม่จริงเลย เพราะพวกเราใช้วิธี
สงัเกตจากการสอนสาธติและลงมือ
ท�าตาม ถงึแม้งานบางส่วนจะท้าทาย
ความสามารถอยูบ้่าง แต่วทิยากร

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4880 (1405) วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


