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คนห่มขาว?    
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรัมป์”เลื่อนพบ
“ปูติน”ครั้งที่2 

เศรษฐกิจ 4

14แบงก์ไทย
ฐานะรวมยังแข็งแกร่ง 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ยุค5Gต้องมี
คลื่นความถี่100MHz  

ภารกจิสร้างบ้านหลงัใหม่ภาย
ใต้ชือ่ “พรรครวมพลังประชา 
ชาติไทย” ของก�านันสุเทพ 
เทือกสบุรรณ ดทู่าจะไม่ง่าย
และต้องออกแรงหนักกว่าทกุ
ครัง้ ตัง้แต่เปิดตวัพรรคข่าว
การย้ายมาร่วมงานของบรรดา
อดีต ส.ส. ยงัเงียบสนทิ ขนาด
การันตีได้เป็นพรรครัฐบาล
แน่นอน 100% เท่ากับว่ามี
โควตาเก้าอีร้ฐัมนตรรีอ
ให้มานัง่ แต่ระดบั

ความน่าสนใจที่จะดูดอดีต 
ส.ส. ให้มาร่วมงานยังน้อย 
โดยเฉพาะอดตี ส.ส. ในภาค
ใต้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี
ทีใ่ครกร็ูว่้าเม่ือเดนิออกจาก
พรรคประชาธปัิตย์เท่ากบัเริม่
นบัถอยหลงัอายทุางการเมอืง 
ซึ่งปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่
ท�าให้เกดิความลงัเลน่าจะมา
จากความไม่มั่นใจในความ

มัน่คงแขง็แรงของบ้าน
หลงัใหม่ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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กำรเมืองหลังนายสุเทพ เทือก
สุบรรณ แกนน�ำพรรครวมพลัง
ประชำชำตไิทย ประกำศอดุมกำรณ์ 
7 ข้อ พร้อมลั่นค�ำอย่ำงมั่นใจว่ำ
หลังเลือกตั้งจะได้เป็นพรรคร่วม
รัฐบำลอย่ำงแน่นอน และตัวนำย
สุเทพไม่ขอรับต�ำแหน่งใดๆใน
รัฐบำล

ค�ำประกำศนีน่้ำจะเป็นกำรส่ง
สัญญำณไปถึงบรรดำอดีต ส.ส. ที่
ยังลงัเลไม่เข้ำร่วมงำนกำรเมอืงกับ
พรรครวมพลังประชำชำติไทย

ทั้งนี้เพรำะคนเป็น ส.ส. ไม่มี
ใครอยำกเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน 
เนื่องจำกกำรเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน
นั้นอดอยำกปำกแห้งเหมือนที่
นักกำรเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่ง
ล่วงลับไปแล้วเคยบอกไว้

นอกจากความอดุมสมบรูณ์
ในการเป็น ส.ส.พรรครัฐบาล
แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจน�า
ไปประกอบการตัดสินใจคือ
โควตาเก้าอี้รัฐมนตรี 

เม่ือนำยสเุทพประกำศไม่ขอรบั
ต�ำแหน่งใดๆในรฐับำลหน้ำ เท่ำกับ
ว่ำต�ำแหน่งรัฐมนตรีในโควตำของ
พรรครวมพลงัประชำชำตไิทยเปิด
กว้ำงให้ใครกไ็ด้ท่ีเป็น ส.ส. ของ
พรรค โดยเฉพำะผูมี้ดกีรนีัง่เก้ำอี้ 
ส.ส. มำหลำยสมยั ซึง่มอียูไ่ม่น้อย
ทีรู่ต้วัดว่ีำหำกยงัอยูก่บัต้นสงักดัเดมิ
โอกำสจะได้เป็นเสนำบดกีระทรวง
ใดกระทรวงหนึง่เป็นไปได้ยำก เพรำะ
มคีนต่อควิรออยูย่ำวเหยยีด

อย่ำงไรก็ตำม ค�ำประกำศ
อุดมกำรณ์ของนำยสุเทพทั้ง 7 ข้อ 
อำจเป็นอปุสรรคส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้
อดีต ส.ส. ตัดสินใจย้ำยพรรคมำ
ร่วมงำนด้วย โดยเฉพำะกำรประกำศ
ท�ำกำรเมืองอิงกับหลักธรรมของ
พุทธศำสนำ

หำกจ�ำกันได้นี่ไม่ใช่คร้ังแรก
ทีม่แีกนน�ำพรรคกำรเมอืงประกำศ
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ท�ำกำรเมอืงโดยองิหลกัธรรมพทุธ
ศำสนำ เพรำะพรรคพลังธรรมใน
ยุค พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง เคย
ท�ำมำก่อนแล้ว

แน่นอนว่ำในยุคที่ประชำชน
เบือ่หน่ำยควำมขดัแย้ง เบ่ือหน่ำย
นกักำรเมอืงทีม่ภีำพลักษณ์ไม่ค่อย
ดี โดยเฉพำะเรื่องควำมโปร่งใส 
ควำมตรงไปตรงมำ และควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม กำรประกำศ
ท�ำพรรคกำรเมอืงโดยเอำหลกัธรรม
เป็นหลกัยดึเหน่ียวจะเป็นทำงเลอืก
ที่ดีที่ท�ำให้ประชำชนหันมำมอง

แต่ระดับความน่าเชื่อถือ
ของนายสเุทพกบั พล.ต.จ�าลอง 
มคีวามต่างและห่างกนัพอสมควร

ภำพลกัษณ์ของ พล.ต.จ�ำลอง
และนำยสุเทพต่ำงกันทั้งก่อนเล่น
กำรเมือง ตอนเล่นกำรเมือง และ
ตอนเป็นแกนน�ำม็อบบนท้องถนน

เวลำที่ พล.ต.จ�ำลองพูดถึง
คุณธรรม จริยธรรม ประชำชนไม่
ค่อยมีข้อสงสัย ไม่ค่อยมีค�ำถำม 
แต่เมื่อนำยสุเทพพูดประชำชนจะ
หนัมำมองอย่ำงไม่ค่อยวำงใจและ
มีค�ำถำม

อย่ำงไรกต็ำม แม้ พล.ต.จ�ำลอง
จะมีภำพลักษณ์ที่ดีและประชำชน
ให้กำรยอมรับมำกกว่ำนำยสุเทพ 
แต่กำรท�ำพรรคกำรเมืองโดยประ 
กำศยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 
ถือว่ำเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน

ในภำพกว้ำงอำจได้รับควำม
นิยมชมชอบอย่ำงรวดเร็วเหมือน
พรรคพลังธรรมที่เป็นควำมหวัง
ใหม่ทำงกำรเมอืง แต่ควำมนยิมก็
ขึ้นเร็วลงเร็วเม่ือท�ำไม่ได้อย่ำงที่
พูด อย่ำงท่ีทรำบกันว่ำกำรเมือง
ไม่ได้มแีต่เบ้ืองหน้ำทีม่องเหน็ แต่
มเีบือ้งหลงัเบือ้งลกึมำกมำย คณติ 
ศำสตร์กำรเมืองหนึ่งบวกหนึ่งไม่
เคยได้ค�ำตอบว่ำเท่ำกับสอง

การย้ายมาอยู่กับพรรครวม
พลังประชาชาตไิทยแม้จะมโีอกาส
ได้เป็นพรรครัฐบาล 100% แม้
โควตาเก้าอ้ีรัฐมนตรีจะเปิดกว้าง 
แต่ความไม่มั่นใจว่าจะเป็นพรรค
เฉพาะกจิหรอืไม่กลายเป็นเงือ่นไข
ที่ท�าให้บรรดาอดีต ส.ส. คิดหนัก
ท่ีจะย้ายมาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะ
อดตี ส.ส. ในพืน้ทีภ่าคใต้ทีม่ลีกัษณะ 
เฉพาะของพ้ืนทีท่ีใ่ครกรู้็ว่าเมือ่เดิน
ออกจากพรรคประชาธิปัตย์เท่ากบั
เริ่มนับถอยหลังอายุทางการเมือง 
เหมือนที่อดีต ส.ส. จ�านวนมาก
เคยประสบชะตากรรมแบบนี้มา
แล้ว ซึง่ต่างกบัอดตี ส.ส.ภาคเหนอื 
ภาคอีสาน ที่การย้ายพรรคเป็น
เรื่องธรรมดาทางการเมือง

การดดูอดตี ส.ส. ของพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย ต่อ
ให้เอาความอุดมสมบูรณ์ใน
การเป็นพรรครัฐบาล ต่อให้
เอาโควตาเก้าอ้ีรัฐมนตรมีาล่อ
ก็คงไม่ง่าย

เมื่อนายสุเทพประกาศ

ไม่ขอรับตำาแหน่งใดๆในรัฐบาลหน้า 

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

In Brief : ย่อควำม

อัตถจริยา

ทรรศนะ

หลักธรรมคือ “อัตถจริยา” 

การบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เรา

เรียกกันขณะนี้ว่า “จิตอาสา” 

นั่นเอง โครงการเราท�าความ

ดด้ีวยหวัใจของในหลวงรชักาล

ที ่10 เริม่ตัง้แต่กรงุเทพฯตอน

นี้กระจายไปสู่หัวเมืองต่างๆ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนห่มขาว?
เรือ่งของผลประโยชน์แอบแฝงมีทกุวงกำร 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเมอืง ภำครำชกำร ภำค
ธรุกจิ หรอืศำสนำ แม้แต่วงกำรโหรำศำสตร์
และไสยศำสตร์ ผูห้ลกัผู้ใหญ่ในบ้ำนเมอืง
ยงังมงำยและกรำบไหว้บูชำมำกมำย แม้
บำงครัง้จะไม่เชือ่ถอื แต่ก็ไม่กล้ำต่อต้ำน
คดัค้ำน เพยีงเพรำะค�ำว่ำ “ไม่เชือ่อย่า
ลบหลู่” 

โดยเฉพำะเรือ่งโหรำศำสตร์เก่ียวข้อง
กับกำรเมืองและรัฐประหำรมำตลอด 
โหรหลำยคนมชีือ่เสยีงโด่งดังเพรำะ “ผู้
มอี�านาจ” กรำบไหว้บชูำ อย่ำง “โหร
วารนิทร์” ฉำยำ “โหร คมช.” ทีม่ชีือ่
ไปเกีย่วข้อง “บิก๊มสี”ี ทีท่�ำรฐัประหำร
ทัง้ 2 คร้ัง รวมท้ังข่ำวฉำวเร่ือง “ทหาร
บรกิาร” หรอื “ทหารรบัใช้”

ที่น่ำสนใจคือฐำนะของ “โหรวา 
รนิทร์” ทีม่ธีรุกจิระดบัมหำเศรษฐคีน
หนึง่ ซึง่ส�ำนกัข่ำวอศิรำเปิดเผยว่ำมธุีรกจิ
ครอบครวัถงึ 16 กจิกำร (ทัง้ทีเ่ปิดด�ำเนนิ
กำรและเลกิกิจกำร) มีทัง้ธรุกจิอสงัหำ 
ริมทรพัย์ โรงแรม รีสอร์ต สปำ ร้ำน
อำหำร รถไฟฟ้ำ ขำยหวย และธรุกจิ
ตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว ฯลฯ เงิน
ลงทนุและเงนิหมนุเวยีนเป็นพันล้ำน

ควำมเป็นมำของ “โหรวารนิทร์” 
นัน้น่ำทึง่ จำก “ครบู้านนอก” กลบั
กลำยเป็น “โหรใหญ่” หลงัจำกมีชือ่
เสยีงในกำรท�ำนำยดวงชะตำชีวติ ผูค้น
ร�่ำลือว่ำมีฌำนสมำธิชั้นสูงผ่ำนนิมิต 
“หลวงปูฤ่ๅษเีทวารัณแห่งเทอืกเขา
หมิาลยั” เป็นองค์ประทบัทีส่�ำนกัสุขิโต 

ลกูศิษย์ลูกหามีตัง้แต่ระดบันายก
รฐัมนตร ี รฐัมนตร ี ข้าราชการ ทหาร 
ต�ารวจ นกัธรุกิจ และดารานกัแสดงที่
มชีือ่เสยีงมากมาย คนทีจ่ะเข้าพบต้องมี 
“บตัรควิ” ล่วงหน้าเป็นเดือน  

นีค่อื “คนห่มขาว” ทีม่อีทิธพิล
กบัการเมอืงช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา!  

ช่วงนี้มีกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ถวำย
ในหลวงรชักำลท่ี 10 เนือ่งในวันเฉลมิ
พระชนมพรรษำ มีกำรท�ำกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์และท�ำจติอำสำต่ำงๆ 
ทัง้ทหำร ต�ำรวจ บริษทั ห้ำงร้ำน ธนำคำร 
กระทรวงทบวงกรมต่ำงๆ โดยเฉพำะ
กำรท�ำควำมสะอำด อย่ำงท่ีวดัสวนแก้ว
ระยะทำงร้อยกว่ำเมตรและมพีืน้ทีก่ว้ำง
มำกยงัสะอำดไปทัว่ โดยเฉพำะกิง่ไผ่ 
ใบไม้ทีร่กเกะกะ  

ไผ่ที่มีกิ่งและหนำม หน่อไผ่ที่ออก
มำกเ็อำไปขำยได้ แต่กิง่รกกเ็ป็นปัญหำ 
จึงต้องตัดแต่งเหมือนกัน เอำใบไผ่ไป
ใส่ไว้ทีค่อกววัให้มันย�ำ่ไปย�ำ่มำ พอมัน
ถ่ำยกผ็สมกนักลำยเป็นปุ๋ย วดัสวนแก้ว
จงึเป็นวดัทีม่ปีุย๋มำกท่ีสดุวัดหนึง่ เพรำะ
มลูสัตว์และเศษวสัดทุีส่ำมำรถหมกัเป็น
ปุ๋ยได้มีเยอะ  

กลบัมำทีเ่รือ่งกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์
ทีเ่รยีกตำมหลกัธรรมคือ “อตัถจริยา” 
กำรบ�ำเพญ็ประโยชน์ทีเ่รำเรยีกกนัขณะ
นี้ว่ำ “จิตอาสา” นั่นเอง โครงกำรเรำ
ท�ำควำมดด้ีวยหวัใจของในหลวงรชักำล
ที่ 10 เริ่มตั้งแต่ทหำรเก็บสวะและขยะ
ตำมคูคลองต่ำงๆในกรุงเทพฯ ตอนนี้
กระจำยไปสู่หัวเมืองต่ำงๆ 

กำรบ�ำเพญ็ประโยชน์เพือ่ในหลวง
มีมำตั้งแต่รัชกำลที่ 9 และต่อเนื่องมำ
ถึงรัชกำลที่ 10 ถือเป็นส่ิงท่ีดีของคน
ไทย ทัง้สะท้อนถึงควำมสำมคัคอีกีด้วย

วนัเฉลิมพระชนมพรรษำไม่ใช่มแีต่
มหรสพหรือควำมสนุกสนำน แต่เรำ
ยงัสำมำรถร่วมกนัท�ำประโยชน์ บ�ำเพญ็
ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชำติ
ได้ ถ้ำเป็นอย่ำงนี้อีกสัก 3-4 ปี เชื่อ
ว่ำบ้ำนเมอืงจะยิง่สะอำด ปัญหำพลำสตกิ
ล้นบ้ำนล้นเมอืงกจ็ะหมดไป ถ้ำรูจ้กัใช้ 
รู้จักทิ้ง รู้จักกำรน�ำมำรีไซเคิล บ้ำน
เมืองกจ็ะน่ำอยู ่มคีวำมศวิไิลซ์ มใีนหลวง
เป็นศนูย์รวมจติใจประชำชนให้ร่วมกนั
ท�ำควำมดี บ้ำนเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง 
เสียงทรงพระเจริญดังไปทั่วประเทศ  

วดัสวนแก้วสะอาดจนโล่งเตยีน 
จนต้องถอืว่าเป็นประวตัศิาสตร์การ
ตัง้วัดมา 40 ปี ไม่เคยมปีีไหนทีจ่ะ
มคีนมาร่วมกนับ�าเพญ็ประโยชน์
มากเช่นนี ้ท้ังเดก็ ผูใ้หญ่ ผู้เฒ่า มา
ขอไม้กวาดเพือ่กวาดวดั เกบ็ใบไม้
กิง่ไม้ อย่างทีส่มเด็จพระสงัฆราช
ตรสัว่า ถ้าเดก็ไทยได้บ�าเพ็ญอตัถ
จริยา และได้เห็นคนอ่ืนท�าประโยชน์ 
ก็จะเกิดความร่าเริงเบิกบานใจ 
ประเทศกจ็ะเจรญิก้าวหน้าและมี
ความสุข กข็อให้เป็นอย่างนีต่้อไป
อกีนานแสนนาน

เจริญพร
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รบัรางวลั : ดร.ประทปี ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการบรหิาร และอัจฉรา ตัง้มติ
ธรรม รองประธานกรรมการบรหิาร พร้อมด้วยผูบ้รหิาร บรษิทั ศภุาลัย จ�ากดั 
(มหาชน) รบัรางวลั “Certificate of ESG100 Company” ประจ�าปี 2561 จาก ESG 
Rating ของสถาบนัไทยพัฒน์ 

เยีย่มชมธรุกจิ : ปิยวชัร ราชพลสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานบัญชแีละการเงิน 
พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะส่ือมวลชน
ในโอกาสเข้าเย่ียมชมธรุกจิและรบัฟังข้อมูล โดยบรษิทัโชว์แผนธรุกจิครึง่ปีหลงัเตรยีม
บุกตลาดต่างประเทศ 

เศรษฐกิจ

14แบงก์ไทยฐานะรวมยังแข็งแกร่ง 

ศนูย์วจิยักสกิรไทยสรุปข้อมลู
สนิเช่ือ เงนิฝำก และสภำพคล่อง
ของธนำคำรพำณชิย์ไทย 14 แห่ง 
ณ ส้ินเดอืนมถินุำยน มกีำรปรับตวั
เพิม่ขึน้อย่ำงแขง็แกร่ง โดยภำพรวม
สนิเชือ่สทุธเิดอืนมิถนุำยนปรบัตวั
เพิม่ขึน้จำกเดอืนก่อน 106,000 ล้ำน
บำท เป็น 11.31 ล้ำนล้ำนบำท หรอื
เพิม่ขึน้ 0.95% MoM สงูทีส่ดุใน
รอบครึง่แรกปีนี ้ ท�ำให้อตัรำเพ่ิม
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีก่อนเพ่ิม
ขึน้เป็น 5.02% YoY และ 2.23% 
YTD สนิเช่ือท่ีเพิม่ข้ึนส่วนใหญ่มำ
จำกธนำคำรขนำดใหญ่ตำมกำรเพิม่
ของสนิเชือ่ภำคธรุกจิ รวมทัง้สนิเชือ่
รำยย่อย ขณะท่ีสนิเชือ่เอสเอม็อปีรบั
ตวัลดลงในบำงธนำคำร  

ส่วนภำพรวมเงนิฝำกปรบัตวั
ลดลงจำกเดอืนก่อน 36,700 ล้ำน
บำท หรือ 0.30% MoM เป็น 12.32 
ล้ำนล้ำนบำท แต่ยังเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทยีบกบัระยะเดียวกนัปีก่อนและ
สิน้ปีก่อนที ่ 5.78% และ 1.86% 
ตำมล�ำดบั โดยกำรลดลงของเงิน
ฝำกกระจำยไปทกุกลุม่ธนำคำร แต่
ส่วนใหญ่เกดิในธนำคำรทีย่งัมสีภำพ
คล่องส่วนเกนิสงู นอกจำกนีส่้วน
หน่ึงเป็นกำรโยกเงนิฝำกออมทรพัย์
ของรฐัวิสำหกิจและธรุกิจรำยใหญ่ 

ยุค5Gต้องมีคลื่นความถี่100MHz  

6 เดอืนแรกของปีธนาคารพาณชิย์ไทย 14 แห่งยงัมฐีานะแขง็แกร่ง 
สินเชือ่สทุธเิพิม่เป็น 11.31 ล้านล้านบาท แต่เงนิฝากลดลงทกุ
กลุม่ธนาคาร ส่วนสภาพคล่องยงัตงึตวั

ขณะที่ระบบธนำคำรมีกำรออก
ผลติภณัฑ์เงนิฝำกประจ�ำพเิศษใหม่ 
9 ตัวในเดอืนนี ้เพือ่ชดเชยเงนิฝำก
ประจ�ำพิเศษทีค่รบก�ำหนดในเดือน
นีถึ้ง 14 ตวั

ส�ำหรับภำพรวมสภำพคล่อง
ตงึตวัขึน้ตำมสนิเชือ่ท่ีขยำยตัวอย่ำง
แข็งแกร่ง ขณะทีธ่นำคำรชะลอเงนิ
ฝำกและเงินกูย้มื ท�ำให้สดัส่วนเงนิ
ให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝำกท่ีรวม
ตรำสำรหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มืขยบั

นำยตู ้ เย่ชงิ รองประธำนบริหำร
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 5G ของหวัเว่ย กล่ำว
ในงำนประชุม Asia-Pacific 
Spectrum Management ว่ำ กำร
ขบัเคลือ่นควำมส�ำเรจ็ของธุรกจิยคุ 
5G ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยต้องมี
คลืน่ควำมถี ่ 100 MHz เพือ่เป็น
รำกฐำนควำมส�ำเรจ็ทำงธุรกจิ ต้อง
เพิ่มประสิทธิภำพกำรลงทุนและ
ปรบัปรงุประสบกำรณ์ของผู้ใช้ให้ดี
ขึ้นถึง 10 เท่ำ ยกระดับโมบำย
บรอดแบนด์ให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำน
ทีม่คุีณภำพสงูได้ทกุทีท่กุเวลำ

โดย 5G ในปัจจบัุนเน้นกำร 

เตรยีมแผนกำรใช้งำนคลืน่ควำมถี่
ย่ำน C-band ให้ลงตวั ขณะเดียวกนั
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรหลกัท่ี
ส�ำคญัอืน่ๆกไ็ม่ควรถกูมองข้ำมไป 
เช่น กำรแยก uplink-downlink ให้
สำมำรถลดจ�ำนวนไซต์และค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่กีย่วข้องได้ด้วยกำรตดิตัง้ใช้งำน 
5G บนคลืน่ควำมถ่ี 2G/ 3G/ 4G 
ทีม่อียูเ่ดมิให้ครอบคลมุสญัญำณคล่ืน 
C-band อย่ำงต่อเนือ่ง โดยเครือข่ำย 
5G ยงัต้องกำรกำรซนิโครไนซ์ท่ีแม่นย�ำ 
กำรรบกวนสัญญำณต�ำ่ กำรแยก
สเปกตรมัน้อย และประสิทธภิำพของ
คลืน่ควำมถีท่ีส่งูขึน้

กำรเลือกคลื่นควำมถ่ีและ
เทคโนโลย ีและควำมต้องกำรด้ำน
ควำมจุโครงข่ำยโอเปอเรเตอร์ใน
ภมิูภำคเอเชยี-แปซฟิิก รวมท้ังไทย 
ศรีลังกำ พม่ำ มำเลเซีย และ
อนิโดนเีซยี กำรรวมคลืน่ควำมถี่ 
(ย่ำนควำมถีต่�ำ่ กลำง และสูง) เป็น
สิง่ทีเ่หมำะสมในด้ำนควำมครอบคลมุ
ของสัญญำณ ควำมจโุครงข่ำย และ
ควำมต้องกำรด้ำนระดบับรกิำรของ
เทคโนโลย ี4G และ 4.5G ซึง่น่ำ
จะเป็นแนวปฏิบตัท่ีิน�ำไปใช้ท่ัวไป
ส�ำหรบักำรใช้งำนเครอืข่ำย LTE 
และคลืน่ควำมถีย่คุ 5G ในอนำคต

โน้มสินเชื่อช่วงครึ่งหลังของปีจะ
ประคองกำรเติบโตต่อเนื่องจำก
ครึ่งปีแรกที่เป้ำหมำย 5% โดยมี
สินเช่ือธุรกิจและสินเชื่อรำยย่อย
เป็นตัวน�ำ ขณะที่ธนำคำรหลำย
แห่งโดยเฉพำะธนำคำรขนำดใหญ่
ส่วนใหญ่ยงัคงเป้ำหมำยกำรเติบโต
ของสินเชื่อทั้งปีไว้เท่ำเดิม เพื่อ
รองรับควำมขัดแย้งของนโยบำย
กำรค้ำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
หลักจนกระทบต่อกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งควำมเสี่ยง
จำกควำมผันผวนของกระแสเงิน
ทนุซึง่เพิม่ควำมเส่ียงต่อกำรฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจและธุรกิจไทย 

ขึ้นสูงสุดในรอบครึ่งแรกปีนี้เป็น 
87.02% จำก 85.95% ในเดือน
ก่อนหน้ำ สอดคล้องกบัอตัรำส่วน
สนิทรพัย์สภำพคล่องต่อสนิทรพัย์
รวมที่ชะลอลงมำที่ 20.98% จำก 
22.30% ในเดือนก่อนหน้ำ

ศนูย์วจิยักสกิรไทยคำดว่ำแนว
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ต่างประเทศ

จบัผูส้งสยัวางเพลิง 
ต�ำรวจควบคมุตวันำยแบรนดอน 
เอ็น. แมคโกลเวอร์ ชำวเมือง
เตเมคลูำ วยั 32 ปี ทีต่กเป็นผู้
ต้องสงสยัวำงเพลงิ 5 จุด รวม
ถงึไฟไหม้ลกุลำมบ้ำนเรอืนรำว 
600 หลงัในเขตภูเขำทำงตะวนั
ออกของนครลอสแอนเจลสิ โดย
มต้ีนไม้และเศษไม้แห้งเป็นเช้ือ
เพลงิให้โหมไหม้อย่ำงรวดเรว็ 
เจ้ำหน้ำที่ต้องประกำศอพยพ
ประชำชนในชมุชนโดยรอบ ซึง่
เป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของชำวบ้ำนรำว 
12,000 คน โดยไม่มรีำยงำนผู้
บำดเจบ็จำกเหตุดงักล่ำว 

ญีปุ่น่คงโทษประหาร 
สถำนีโทรทัศน์เอน็เอชเคของญีปุ่น่
รำยงำนว่ำ สมำชกิอย่ำงน้อย 2 
คนในลทัธโิอมชินรเิกยีวถกูประหำร
ชวีติ ขณะทีย่งัไม่มีรำยงำนยนืยนั
จำกทำงกำร กำรประหำรชวีติครัง้
นีม้ขีึน้หลงัจำกทำงกำรประหำร
ชวีตินำยโชโก อำซำฮำระ ผูน้�ำ
ลทัธิ และสมำชกิอีก 6 คนเมือ่
ต้นเดอืน โดยญีปุ่น่เป็นหนึง่ใน
ประเทศพฒันำแล้วเพยีงไม่ก่ี
ประเทศทีย่งัคงโทษประหำรชวีติ 
และประชำชนจ�ำนวนมำกยงัคง
สนบัสนนุกำรบงัคบัใช้โทษประหำร
แม้จะมเีสียงวจิำรณ์จำกกลุม่สทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศก็ตำม  

ไฟป่ากรซียงัโหมหนัก 
ผูค้นทีม่ำเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุ
และชำวบ้ำนต่ำงหนีลงทะเล
ขณะที่ไฟไหม้ป่ำโหมกระพือ
ลุกลำมเผำผลำญเมืองและ
หมูบ้่ำนหลำยแห่งรอบกรุงเอเธนส์ 
ขณะทีน่ำยกรฐัมนตรอีเลก็ซสิ 
ซีปรำส ร่นภำรกิจเยือนต่ำง
ประเทศเพือ่บญัชำกำรควบคุม
ภัยพิบัติและประกำศไว้อำลัย
ทัว่ประเทศเป็นเวลำ 3 วนั หน่วย
กู้ภัยออกตรวจสอบตำมบ้ำน
เรอืนและรถยนต์ในพืน้ท่ีประสบ
ภยัเพ่ือค้นหำผูร้อดชวิีต

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’เลื่อนพบ‘ปูติน’ครั้งที่2 

ทำงกำร สปป.ลำวระบวุ่ำ มผีูไ้ด้รบั
ผลกระทบจำกเขือ่นเซเปียน-เซน�ำ้
น้อยแตก 13,067 คน สญูหำย 131 
คน ล่ำสดุกู้ภยัเข้ำช่วยเหลอือพยพ
ประชำชนไปยงัจดุพกัพิงชัว่ครำว
เทศบำลเมอืงสะหนำมไซแล้ว 

ข้อมลูล่ำสดุจำกทำงกำรลำว
ระบุว่ำ จำกเหตุกำรณ์เขื่อนเซ 
เปียน-เซน�ำ้น้อยใน สปป.ลำวแตก 
มหีมูบ้่ำนได้รับผลกระทบ 13 หมู่บ้ำน 
2,836 ครอบครวั จ�ำนวน 13,067 
คน ในจ�ำนวนนี้ได้รับผลกระทบ
หนกัสุด 6 หมูบ้่ำน จ�ำนวน 919 
ครอบครวั ซึง่เป็นหมูบ้่ำนทีอ่ยูร่มิ

แม่น�ำ้เซเปียน ล่ำสุดกูภั้ยได้เข้ำช่วย
เหลอือพยพประชำชนไปยงัจดุพกัพงิ
ช่ัวครำวเทศบำลเมืองสะหนำมไซ
แล้วบำงส่วน และย้ำยไปจดุปลอดภยั
อกี 3 จดุ ส่วนตวัเลขผูส้ญูหำยขณะ
นีอ้ยู่ที ่131 คน

เผยตัวเลขผู้ประสบภัยเขื่อนแตก 
ส�ำนักงำนห้องว่ำกำรแขวง

อตัตะปือ สปป.ลำว ซึง่เป็นศนูย์รบั
บริจำคเครือ่งช่วยเหลอืผูป้ระสบ
ภยัพิบตันิ�ำ้ท่วมทีส่ะหนำมไซ เป็น
จดุรบับรจิำคหลกัทีท่กุภำคส่วนท่ี
รับบริจำคสิ่งของจะส่งต่อมำที่นี ่
ทัง้เงนิสด ข้ำวของเครือ่งใช้อปุโภค
บรโิภค ของบรจิำคทีม่ำจำกไทย
หรือเวยีดนำมจะต้องมำลงทะเบยีน
ท่ีนีก่่อนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจะท�ำกำรกระจำย
สิง่ของไปช่วยเหลอืประชำชนใน
จดุต่ำงๆ ซึง่ตลอดช่วงเช้ำทีผ่่ำนมำ
มปีระชำชนชำวลำวทยอยน�ำส่ิงของ
มำบรจิำคจ�ำนวนมำก

“ทรัมป์” เลือ่นการประชมุสดุยอด
ครัง้ทีส่องกบั “ปติูน” ส่วน “ปอม
เปโอ” ยืนยันกดดันรัสเซียต่อไป 
ขณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลูก
ฟตุบอลทีผู่น้�ารสัเซยีมอบให้ผูน้�า
สหรัฐจากการประชุมที่เฮลซิงกิ 

ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ เผชิญเสียงวิจำรณ์ให้
เปิดเผยเนือ้หำในกำรประชมุแบบ
ปิดกับประธำนำธิบดีวลำดิเมียร์ 
ปูติน ของรัสเซีย ขณะที่นำยไมค์ 
ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่ำงประเทศ
สหรัฐ แถลงปกป้องผู้น�ำสหรัฐใน
สภำคองเกรส พร้อมกับยืนยันว่ำ
ได้กล่ำวเตือนรสัเซยีแล้วเรือ่งกำร
แทรกแซงกำรเลือกต้ังสหรัฐปี 
2559 รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้
มำตรกำรคว�ำ่บำตรใหม่กับรัสเซยี
เพือ่ตอบโต้ท่ีก้ำวก่ำยกำรเลอืกตัง้
สหรฐั นอกจำกนีผู้น้�ำสหรฐัยงัถกู
วิจำรณ์จำกแผนกำรเชิญผู้น�ำ
รสัเซยีมำเยอืนท�ำเนยีบขำวในฤดู
ใบไม้ร่วงนี้ และขอเลื่อนไปจนถึง
ปี 2562 จนกว่ำจะเสร็จส้ินกระบวน 
กำรสอบสวนตำมข้อกล่ำวหำว่ำ
รสัเซยีแทรกแซงกำรเลอืกตัง้สหรฐั
ปี 2559

ส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำน

จำกกรุงวอชิงตันว่ำ ส�ำนักงำนซี
เครตเซอร์วสิซึง่เป็นหน่วยอำรักขำ
ประธำนำธบิดสีหรฐัออกแถลงกำรณ์
เกีย่วกบัควำมสงสยัของหลำยฝ่ำย
ที่มีต่อลูกฟุตบอลซึ่งผู้น�ำรัสเซีย
มอบให้ผูน้�ำสหรฐัระหว่ำงกำรประ 
ชมุสดุยอดผูน้�ำสหรฐั-รสัเซยีทีก่รงุ
เฮลซิงกิเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคมที่
ผ่ำนมำว่ำ ซีเครตเซอร์วิสมีนโย
บำยอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งของทุกชิ้น
ทีม่ผีูม้อบให้แก่ประธำนำธบิดสีหรฐั
ต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ
ด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงละเอียด

ทัง้น้ี ส�ำนกัข่ำวท้องถิน่หลำย
แห่งของสหรัฐ น�ำโดยบลูมเบิร์ก 
เป็นสือ่แรกทีเ่สนอรำยงำนว่ำ ลกู
ฟุตบอลดังกล่ำวซ่ึงผลติโดยบริษัท
อำดดิำสของเยอรมนอีำจมกีำรติด
ตัง้วงจรรับส่งสญัญำณแบบพเิศษ

อยูภ่ำยใน โดยสงัเกตจำกสญัลกัษณ์
พเิศษบนลกูฟตุบอลนัน้ซ่ึงบ่งช้ีกำร
ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่ำว

ขณะทีอ่ำดดิำสออกแถลงกำรณ์
ชีแ้จงเรือ่งนีว่้ำ เทคโนโลยทีีว่่ำนัน้
เป็นเพียงกำรเสริมประสิทธิภำพ
ให้กับลูกฟุตบอล ซึ่งหมำยถึงกำร
สร้ำงปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงผูเ้ล่นกบั
ลกูฟตุบอลผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกนั
ระหว่ำงสมำร์ทโฟนกับอุปกรณ์ที่
ติดต้ังอยู่ภำยในลูกฟุตบอล โดย
ฟตุบอลทกุลกูของอำดิดำสทีมี่กำร
ตดิตัง้ระบบดงักล่ำวจะมรีหสัเฉพำะ
ทีไ่ม่เหมอืนกนัเพ่ือกำรรกัษำข้อมลู
ของเจ้ำของลูกฟุตบอล ด้ำนนำย
สกอตต์ โชเบอร์ หนึง่ในผู้เช่ียวชำญ
ด้ำนเทคโนโลยีชำวอเมรกินั กล่ำว
ว่ำ เทคโนโลยีแบบนี้ไม่สำมำรถ
น�ำมำใช้ในกำรจำรกรรมข้อมลูได้
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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

‘กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล’น�าร่องแก้จน

กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
จดัโครงกำรสือ่มวลชนสญัจรตดิตำม
ควำมคบืหน้ำโครงกำรไทยนยิมยัง่ยนื 
โดยใช้แนวทำงกำฬสนิธุ ์แฮปป้ีเนส 
โมเดล “คนกำฬสนิธุไ์ม่ทิง้ใครไว้ข้ำง
หลงั” ภำยใต้กำรน�ำของ น.ส.รศัมินท์ 
พฤกษำทร หวัหน้ำกลุม่งำนประชำ 
สมัพนัธ์ กรมกำรปกครอง 

นายสมเจตน์ เต็งมงคล 
นายอ�าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ ์กล่ำวว่ำ อ�ำเภอสมเดจ็ 
จงัหวดักำฬสนิธุ ์อยูห่่ำงจำกอ�ำเภอ
เมอืงเพยีง 40 กโิลเมตร พบว่ำมี
จ�ำนวนครวัเรือนทีม่ฐีำนะยำกจน
ถงึ 85 ครวัเรอืน จึงควรให้ควำม
ช่วยเหลอืภำยใต้โครงกำรไทยนยิม
ยั่งยืน โดยใช้แนวทำงกำฬสินธุ์ 
แฮปป้ีเนส โมเดล คนกำฬสินธุไ์ม่
ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั กำรให้ควำมช่วย
เหลอืจะต้องผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำ
กลัน่กรองอย่ำงรอบด้ำนจำกคนใน
ชุมชนก่อน จำกนัน้ภำครฐัจะเข้ำ
ให้กำรสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 6 
ประเภท ทัง้ด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั ด้ำน
อำชพี ด้ำนอ�ำนวยควำมเป็นธรรม 
ด้ำนสขุภำพ ด้ำนหนีส้นิ และด้ำน
บตัรสวสัดกิำรแห่งรัฐ 

กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตำมควำม
ก้ำวหน้ำในคร้ังน้ี ได้มำดคูวำมเป็น
อยูข่องครอบครวันำยสนใจ กำรเรยีบ 
ทีเ่ดมิมอีำชีพหำของป่ำ ไม่มบ้ีำน
เพรำะถกูยดึจำกกำรขำยฝำก ต้อง

เงนิมำปลกูบ้ำน ท้ังนี ้ทีด่นิทีป่ลูก
บ้ำนเป็นไปในนำมนติบิคุคล นำง
ตุม้ทองและลกูไม่สำมำรถน�ำไปขำย
หรอืจ�ำนองได้ แต่จะได้สทิธิก์ำรอยู่
อำศยัไปถงึลกูหลำน  

กว่ำ 6 เดอืนทีโ่ครงกำรกำฬสนิธุ์ 
แฮปป้ีเนส โมเดล มคีรอบครัวที่
ต้องออกจำกโครงกำร 10% โดย
ก่อนจะให้ออกต้องเรยีกมำคุยปรบั
ทศันคต ิ ขณะทีม่หีลำยครอบครวั
ต้องกำรฝึกอำชพีเพิม่เตมิ กำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนถอืเป็นมติใิหม่
ตำมโครงกำรไทยนยิมยัง่ยนืทีเ่อำ
ปัญหำของชมุชนเป็นตวัตัง้ ซึง่คน
ทีมี่ฐำนะยำกจน ขยนั และได้รบั
กำรยอมรบัจำกชมุชนว่ำเป็นคนดี
เท่ำนัน้ทีจ่ะได้รบักำรช่วยเหลือ ต่อ
จำกนีไ้ปจะมชีวีติใหม่ที่ดขีึน้แบบ
ยัง่ยนื

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดงานประกวดรางวัลนวัตกรรม เพรสซิเด้นท์ อวอร์ด 
2017-2018 ปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Think Global Act Local” เพื่อส่งเสริมการ
คิดค้นและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มบริษัท

สมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ
สรุศกัดิ ์ไตรทาน รองผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และสวุทิย์ ศรสีขุ รองประธาน
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจดังานสมัมนา
การแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลประจ�าปี ครั้งที่ 34  

ไปอำศยัในกระต๊อบเชงิเขำห่ำงจำก
หมูบ้่ำน 3 กิโลเมตร ประกอบกบัมี
ลกูสำว 2 คน ต้องเดนิเท้ำเข้ำมำยงั
หมูบ้่ำนเป็นประจ�ำ ท�ำให้ทกุคนเป็น
ห่วงเร่ืองควำมปลอดภัยเน่ืองจำกเริม่
เข้ำสูว่ยัรุน่ ประชำคมหมูบ้่ำนจงึได้
สร้ำงบ้ำนให้ใหม่ในพ้ืนทีห่วัไร่ปลำยนำ
ของญำตจิำกเงนิบรจิำคมลูค่ำ 50,000 
บำท และเกษตรอ�ำเภอได้ส่งเสรมิ
ให้มอีำชพีเพำะเหด็และเลีย้งไก่ ลกูสำว 
2 คนได้เรยีน กศน. ส่วนภรรยำได้
รบักำรอบรมให้เป็น อสม. มรีำยได้

เดอืนละ 700 บำท
ส่วนกรณขีองนำงตุ้มทอง กล้ำ

หำญ สภำพร่ำงกำยไม่แขง็แรง มี
โรคประจ�ำตัวที่ต้องไปรับยำที่โรง
พยำบำลทกุเดอืน เดมิอำศยัอยู่กบั
หลำน 2 คนในบ้ำนเช่ำ โดยใช้เงนิ
ผูส้งูอำยเุป็นค่ำเช่ำบ้ำน และลกูสำว
ส่งเงนิมำให้บ้ำงเป็นคร้ังครำว กรณี
นีอ้�ำเภอได้น�ำเงนิบรจิำคมำซือ้ทีด่นิ
ขนำด 1 งำน รำคำ 50,000 บำท 
และสร้ำงบ้ำนให้โดยได้รับกำร
อนเุครำะห์จำกกำชำดจงัหวดัระดม

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4883 (1408) วันที่ 27-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


