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ระวังถนนลื่น?
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“ทรัมป์”พร้อมคุย
ผู้น�ำอิหร่ำน

เศรษฐกิจ 4

แบงก์ขอธปท.
เปิดบัญชีออนไลน์

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ทิสโก้ปลื้ม
“ทริกเกอร์ฟันด์”

พรรคอนาคตใหม่ท่ีออกตวัได้
แรงก�าลังเผชญิความท้าทาย
แรกด้วยการถูกแจ้งความเอา
ผดิเฟซบุ๊คเพจอย่างเป็นทางการ
ของพรรคในข้อหาผดิ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ กรณีมกีารเผย
แพร่ข้อมลูเรือ่งการดดู ส.ส. 
แม้นายธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ 
ยงัไม่ได้ตกเป็นผูต้้องหา แต่
คดคีวามนีน่้าจะเป็นบทเรยีน

การเมอืงให้นายธนาธรและ
พรรคอนาคตใหม่ว่าการเดนิ
บนถนนการเมืองนั้นต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ยิง่ไม่มภูีมคิุม้กนัด้วยแล้วยิง่
ต้องเพ่ิมความระมดัระวงัให้
มาก ถนนการเมืองมันลื่น 
ออกตวัมาแรงแต่อาจพลกิคว�า่
ก่อนถงึเส้นชัยได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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การเมอืงก่อนปลดลอ็กให้ท�ากจิกรรม
เต็มรูปแบบส่อเค้าว่าจะมีความ
รนุแรงในการโจมตกีนัและกนัมาก
ขึ้น สังเกตได้จากเวลามีฝ่ายไหน
แปรพักตร์ไปเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่ง 
ข้อมลูท่ีพดูถึงข้างท่ีตัวเองเคยสงักัด
จะถกูน�ามาใช้โจมตตีอบโต้กนัอย่าง
ไม่ลืมหูลืมตา

มองมมุบวกเป็นเร่ืองดทีีป่ระชำชน
จะได้รบัทรำบข้อมลูบำงเรือ่งทีไ่ม่เคย
รูม้ำก่อน ท�ำให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ที่
ผ่ำนมำแล้วได้ดมีำกขึน้ และสำมำรถ
น�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจตอน
ลงคะแนนเลอืกตัง้

มองแง่ลบแน่นอนว่ำนีจ่ะเป็นกำร
ขยำยควำมขัดแย้งท่ีมีอยู่แล้วให้
ขยำยกว้ำงขึ้น แต่ถือเป็นเรื่องดี
ที ่“บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นำยกรัฐมนตรแีละหวัหน้ำ
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
ทีเ่ดิมอำสำมำเป็นคนกลำงแก้ปัญหำ
ขดัแย้ง สร้ำงควำมปรองดอง แต่อยู่
ไปอยู่มำกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
ควำมขดัแย้งเสยีเอง รบีออกตวัว่ำ
ไม่ตอบโต้ทำงกำรเมอืง เพือ่ไม่ให้

ระวังถนนลื่น?

เป็นชนวนเหตใุห้ควำมขดัแย้งปะทุ
เดอืดขึน้มำอกี และยงัรูต้วัเองด้วย
ว่ำควำมทีเ่ป็นคนหงดุหงดิง่ำย หำก
พดูจำตอบโต้ทำงกำรเมอืงอำจพลัง้
ปำกให้เกดิเป็นประเดน็ร้อนขึน้มำ
ได้ จึงขอร้องส่ือมวลชนประจ�ำ
ท�ำเนยีบรฐับำลว่ำอย่ำถำมในสิง่ที่
ตวัเองไม่เกีย่วข้อง

ต้องรอดูว่า “บิ๊กตู่” จะคุม
ตัวเองได้นานแค่ไหน

ขณะที่ “บิ๊กตู่” พยำยำมน�ำ
ตัวเองออกจำกควำมขัดแย้งเพื่อ
รักษำภำพเป็นคนกลำงเข้ำมำแก้
ปัญหำ แต่ในส่วนของ คสช. ยัง
เดนิหน้ำท�ำงำนกำรเมอืงอย่ำงต่อ

เน่ือง ล่ำสุดส่งตัวแทนแจ้งควำม
เอำผิดเฟซบุ ๊คเพจ “อนำคต
ใหม่” และเพจ “Thanathorn 
juangroongruangkit - ธนำธร 
จึงรุง่เรอืงกจิ” ซึง่เป็นว่ำทีหั่วหน้ำ
พรรคอนำคตใหม่ โดยกล่ำวหำว่ำ
พำดพิง คสช. เรื่องดูด ส.ส. โดย
ใช้คดคีวำมทีต่ดิตวั ส.ส. แต่ละคน
มำเป็นเครือ่งต่อรอง และยงัมีกำร
เชญิชวนให้คนทีต่ดิตำมเพจมำร่วม
ลงชื่อรื้อกระบวนกำรยุติธรรม

นำยธนำธรได้เข้ำให้ปำกค�ำ
กบัพนกังำนสอบสวน กองบงัคบักำร
ปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิด
เก่ียวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี 

(บก.ปอท.) แล้ว พร้อมเปรยว่ำคดิ
ไว้อยู่แล้วว่ำวันหนึ่งจะถูก คสช. 
แจ้งควำมด�ำเนินคดีจำกกำรพูด
ไลฟ์สดเฟซบุ๊ค

ขณะนีน้ำยธนำธรยงัไม่ได้ตก
เป็นผู้ต้องหำ เพรำะเป็นกำรแจ้ง
ควำมเอำผดิเฟซบุ๊คเพจทีเ่ผยแพร่
ไลฟ์สด ต้องดูว่ำสุดท้ำยแล้วนำย
ธนำธรจะถูกแจ้งข้อกล่ำวหำหรือ
ไม่ ถ้ำตกเป็นผู้ต้องหำแน่นอนว่ำ
จะส่งผลกระทบต่อพรรคอนำคต
ใหม่ไม่มำกก็น้อย แม้จะประกำศ
จุดยืนแนวทำงของพรรคอนำคต
ใหม่มำก่อนหน้ำนี้ว่ำมุ่งท�ำพรรค 
กำรเมืองที่ไม่ยึดติดตัวบุคคล

หำกต้องมำสะดุดขำตัวเอง
เพรำะเรื่องนี้ จำกอนำคตใหม่ที่
ก�ำลังสดใสอำจเป็นอนำคตมัวได้

ทัง้นี ้หากพจิารณาถงึประเดน็
ที่น�าไปแจ้งความเอาผิดจะเห็นว่า
ไม่ได้มีเพียงนายธนาธรเท่านั้นที่
พูดถึงเรื่องการดูด ส.ส. โดยเอา
เรื่องคดีความมาต่อรอง แต่ยังมี
คนอืน่ๆอกีมากทีพ่ดูถึงเรือ่งนี ้ต้อง
ดตู่อไปว่า คสช. จะแจ้งความเอาผดิ
กับใครอีกหรือไม่ หรือจะโฟกัสที่
พรรคอนาคตใหม่พรรคเดียว

อย่างไรก็ตาม คดีความที่
เกิดขึ้นน่าจะเป็นบทเรียนการ 
เมืองอย่างหนึ่งให้นายธนาธร
และพรรคอนาคตใหม่ว่าการ
เดินบนถนนการเมืองนั้นต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ยิ่งไม่มีภูมิคุ้มกันด้วยแล้วยิ่ง
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้
มาก ถนนการเมืองมันลื่น ถึง
ออกตวัมาแรงแต่อาจพลิกคว�า่
ก่อนถึงเส้นชัยได้

ถ้าต้องตกเป็นผู้ต้องหา

แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบ

ต่อพรรคอนาคตใหม่
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In Brief : ย่อควำม

เข้าพรรษาเผากิเลส

ทรรศนะ

การอยูใ่นพรรษาจงึเป็นสวรรค์

ของชาวพทุธทีจ่ะได้ท�าบญุกนั

อย่างเต็มๆ ถือศีลอุโบสถ 

ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเข้ม

ข้นกนัเต็มๆ อย่าเมาตลอด 3 

เดือน  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปฏริปูกองทพั
ข่ำวฉำว “พลทหาร” หรือ “ทหาร
เกณฑ์” ยงัมีออกมำเรือ่ยๆ ล่ำสดุ “ศรี
สวุรรณ จรรยา” ให้ตรวจสอบกรณท่ีี
ได้รบักำรร้องเรยีนจำก “ทหารเกณฑ์” 
ค่ำยทหำรท่ีกระบ่ีว่ำอำหำรแต่ละมือ้ไม่
พอกนิและไม่อร่อย บำงม้ือมแีค่น�ำ้แกง
และลกูชิน้ 2 ลกูเท่ำนัน้ จนต้องหำซือ้
กนิกันเอง ส่วนร้ำนค้ำสวสัดิกำรในค่ำย
กแ็พงกว่ำร้ำนค้ำท่ัวไป

แม้เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจ�ำ
ของ “พลทหาร” รวมแล้วไม่เกนิเดอืน
ละ 10,000 บำท แต่ยงัได้รับเบีย้เล้ียง
แยกต่ำงหำกอกีวันละ 96 บำท ปรกติ
ทำงหน่วยจะหักค่ำประกอบเลีย้ง (ค่ำ
ข้ำว+ค่ำอำหำร) พลทหำรทีอ่ยูป่ระจ�ำ
หน่วยวนัละ 65 บำท จึงไม่น่ำจะมปัีญหำ
เรือ่งอำหำร 

เร่ืองนีเ้ทจ็จรงิอย่ำงไรกต็อกย�ำ้เสยีง
เรยีกร้องให้ “ยกเลกิการเกณฑ์ทหาร” 
แม้แต่เกำหลใีต้ยงัประกำศปฏรูิปกองทพั
ตำมแผน “The Defense Reform 
2.0” โดยภำยในปี 2022 จะลดจ�ำนวน 
“พลเอก” จำกปัจจุบันมท้ัีงหมด 436 
นำย เหลือ 360 นำย กองทพับกจะ
ยกเลกิ 66 ต�ำแหน่ง กองทพัเรอืและ
กองทัพอำกำศกองทพัละ 5 ต�ำแหน่ง 

ส่วนต�ำแหน่งผูบ้ญัชำกำรในหน่วย
ทหำรทีไ่ม่ใช่ก�ำลังรบหลกัจะถกูลดขัน้เหลอื
เพยีงระดบันำยพันเท่ำนัน้ ต�ำแหน่งรองผู้
บงัคับบญัชำของหน่วยทหำรท่ีเป็นก�ำลงัรบ
หลกัจะเล่ือนเป็นต�ำแหน่งพลตรขีึน้ไป

กองทัพเกาหลีใต้ยังจะลดจ�านวน
ทหารในกองทพัเหลอื 500,000 นาย
ภายในปี 2022 ซึง่ปัจจบัุนม ี618,000 
นาย รวมถึงลดระยะเวลาประจ�าการ 
“ทหารเกณฑ์” ภายในสิน้ปี 2021 กองทพั
บกและกองก�าลังนาวิกโยธินจาก 21 
เดือน เหลอื 18 เดอืน กองทพัเรอืจาก 
23 เดอืน เหลอื 20 เดอืน และกองทพั
อากาศจาก 24 เดือนเหลือ 22 เดอืน   

ตวัอย่างเกาหลีใต้ท�าให้เหน็ว่า 
“การปฏริปูประเทศ” ให้มัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยนืนัน้ ต้องท�าจริงและท�าได้ 
ไม่ใช่ท�าแค่ปาก!! 

วนัอำสำฬหบชูำและวันเข้ำพรรษำถอืเป็นวนั
ส�ำคญัของพทุธศำสนกิชน คนจ�ำนวนมำก
มำท�ำบญุท�ำกศุล ปฏบิติัศลี พระกห็ยดุสญัจร 
หยดุธุดงค์ จ�ำพรรษำในวดัวำอำรำม 3 เดอืน 
แต่ 3 เดือนนีไ้ม่ใช่ว่ำอยูเ่ฉยๆไม่ไปไหนเลย 
ท�ำอะไรไม่ได้เลย มพีระบำงรปูอธิษฐำนว่ำ
จะไม่ไปไหน อยูใ่นอำวำสตลอด 3 เดอืน

พระทีอ่ยูใ่นพรรษำยงันัง่รถไฟ ขึน้เครือ่ง
บนิได้ แต่ถ้ำไม่ได้ไปท�ำกจิท่ีควรไปกไ็ม่ควร
ไป เพรำะจะถูกต�ำหนไิด้ หลวงพ่อพทุธทำส
บอกว่ำ ในพรรษำยงัมจีวีรแดงๆบนรถไฟไป
โน่นไปนีอ่ย่ำงทีน่อกพรรษำไม่เคยท�ำ ควร
เดด็เดีย่วแน่วแน่ถึงจะเรยีกว่ำเข้ำพรรษำ เช่น 
ท�ำวตัรสวดมนต์ทกุวัน บณิฑบำตทุกวนั กวำด
วัดทกุวัน นัง่กรรมฐำนทุกวัน ท�ำอะไรทีเ่ก่ียว
กบักำรบ�ำเพญ็เพือ่เผำผลำญกเิลสเป็นกรณี
พเิศษ ขดูเกลำเผำผลำญกเิลสออกไป พยำยำม
ขดูกเิลสออก ถ้ำเข้ำพรรษำแล้วปล่อยให้กเิลส
เผำผลำญตัวเองก็ถือว่ำไม่ดีงำม   

อาตมานึกถึงตอนที่อยู่สวนโมกข์ 
ท่านอาจารย์จะอบรมมากเป็นพเิศษ ลง
ปาตโิมกข์เสรจ็กย็งัมาเจอธรรมะปาตโิมกข์
อกี วนิยัปาติโมกข์กล็ง ธรรมะปาติโมกข์
มาเพ่ิมมาเตมิ รูสึ้กว่าชวิีตเข้าพรรษาท่ี
สวนโมกข์มนัช่างเข้มข้นเข้มแขง็ ท�าให้
รูสึ้กว่าชวีตินีไ้ม่มโีอกาสได้เตมิเตม็แบบ
นี ้ ท่านเมตตาเตมิความรู ้ ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะกลอนแต่ละบทน่าจดจ�า ตอน
นัน้ฟังแล้วต้องเอาสมดุมาจด จ�าได้อยู่
บทหนึง่ตอนบวชใหม่ๆคือ คนท่ีอยาก

ได้ด ีพอไม่กีปี่กอ็ยากเด่น ไม่กลัวใคร
เขม่นเพราะอยากดงั ใครห้ามกไ็ม่ฟัง
เพราะอยากโด่งดังโดดเด่น หนักๆก็
คดโกงแล้วก็ดับ 

ท่ำนอำจำรย์อธบิำยขยำยเป็นบทกลอน 
เป็นค�ำสอน ค�ำเตอืนทีฟั่งแล้วจบัขัว้หวัใจ จน
ท�ำให้ได้ชวิีตพรหมจรรย์ ชวีตินกับวชจนถึง
ทกุวนันี ้เพรำะมสีิง่ทีด่ีๆ งำมๆคอยเตมิเสรมิ
ใส่ด้วยควำมเมตตำ และเตมิเตม็ปัญญำมำ
ก�ำกบัชวีติอย่ำงเข้มข้นจรงิๆ เลยท�ำให้เรำได้
ดบิได้ด ี ได้ศลีได้ธรรม ได้ควำมอบอุน่จำก
ธรรมะมำคุม้ครองใจ คุม้ครองให้อยูใ่นผ้ำ
เหลอืงได้อย่ำงปลอดภยั ไม่มอีนัเป็นไปเหมอืน
บำงรปูท่ีต้องติดคกุหรอืหนหัีวซกุหวัซนุ  

อยูใ่นร่มกาสาวพสัตร์แบบเย็นๆ โล่งๆ 
ว่างๆ สบายๆ ตามสมควรแก่ธรรมทีไ่ด้ปฏิบัติ 
แม้ยงัไม่ได้บรรลุพระอรหนัต์ แต่กพ็ยายาม
ทีจ่ะตามรอยพระอรหนัต์ มเีมตตากรณุาเพือ่
น�าพาชีวิตให้อยู่ในร่มเงาได้อย่างราบรื่น
ชืน่มืน่ เรียกว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงทีไ่ด้
ฝึกฝนและผลดัเปลีย่นเวยีนกนัเทศน์ ทกุองค์
ต้องเทศน์ เพราะมเีทศน์ทกุคนื 3 เดอืนท่ีเข้า
พรรษามเีทศน์ 2-3 รอบ ครัง้แรกเทศน์เรือ่ง
วินัยที่เป็นมงคลข้อหนึ่ง การมีวินัยย่อมมี
มงคลทีวิ่เศษจรงิๆ ท�าให้มาเตมิเสรมิใส่และ
ได้มาถ่ายทอด ท�าให้มีความรูม้าเผยแพร่
อย่างถกูต้องและเป็นทีพ่อใจเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่มีใครมาต�าหนิตว่ิาผิดทศิผดิทาง ผดิฝาผดิ
ตวั เพราะมผีูค้อยสะกดิคอยเตอืน ท�าให้ชวีติ
ไม่ต้องตดิคกุตดิตะราง ตายก็ไม่ตกนรก  

การอยูใ่นพรรษาจงึเป็นสวรรค์ของ
ชาวพทุธทีจ่ะไดท้�าบญุกนัอยา่งเตม็ๆ 
ถอืศีลอโุบสถ ปฏิบตักัินอย่างเคร่งครดั
เข้มข้นกนัเตม็ๆ อย่าเมาตลอด 3 เดอืน 
เป็นคนไม่มีพรรษาเลย

เจรญิพร
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ลงนาม : ภากร ปีตธวชัชัย กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 5 ภาคเีครอื
ข่าย ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืขยายผลต่อยอดโครงการรณรงค์สร้างวนิยั
ทางการเงิน ระยะที ่2 (ปี 2561-2564) เพือ่สร้างวนิยัการออมและส่งเสรมิความรูค้วาม
เข้าใจด้านการวางแผนการเงินการลงทนุแก่บคุลากรและสมาชกิของภาคเีครอืข่าย 

ร่วมงาน : ธญิาดา ควรสถาพร กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอเชยี ไบโอแมส จ�ากดั 
(มหาชน) ในฐานะบรษัิทใหม่ทีเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เข้า
ร่วมงาน “Corporate Governance Orientation for New Listed Company” เพือ่
แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยนื 

เศรษฐกิจ

แบงก์ทยอยขอธปท.เปิดบัญชีออนไลน์

น.ส.สริธิดิำ พนมวนั ณ อยธุยำ 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรสำยนโยบำยระบบ
กำรช�ำระเงนิและเทคโนโลยทีำงกำร
เงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้สถำบัน
กำรเงินได้ยื่นขอทดสอบกำรใช้
ระบบพิสูจน์ตัวตนบนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (อี-เควำยซี) ใน
แซนด์บอ็กซ์แล้ว และมีสถำบนักำร
เงินอีกเกือบ 10 แห่งเตรียมจะยื่น
ขอทดสอบ โดยเบื้องต้นจะยื่น
ทดสอบจำกส่วนทีง่่ำยๆไม่ซบัซ้อน
ก่อน เช่น กำรเปิดบัญชี เป็นต้น 
เพือ่ควำมปลอดภัยและควำมมัน่ใจ
เมือ่น�ำไปใช้งำนจรงิ อ-ีเควำยซีจะ
เริ่มท�ำจำกอะไรที่ง่ำยๆก่อน เช่น 
กำรเปิดบัญชีง่ำยที่สุด แล้วถึงน�ำ
ไปต่อยอดท�ำอะไรอีกหลำยอย่ำง 
เช่น สินเชื่อ หรือลงทุน ซึ่งบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนก็เอำไป
ใช้ได้ อี-เควำยซีเป็นเหมือน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน ท�ำแล้วสำมำรถ
เอำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ทั้งนี้ ตำมปรกติเมื่อสถำบัน
กำรเงินขอยื่นทดสอบในแซนด์ 
บอ็กซ์จะใช้เวลำประมำณ 6 เดอืน
กว่ำจะออกจำกกำรทดสอบ อย่ำงไร
กต็ำม จะช้ำหรอืเรว็ขึน้อยูก่บัควำม

ทสิโก้ปล้ืม‘ทรกิเกอร์ฟันด์’หุน้ไทย

แบงก์แห่ขอ ธปท. ทดสอบอ-ีเควายซใีนแซนด์บอ็กซ์ เพือ่พสูิจน์
ตวัตนลกูค้าบนออนไลน์ทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนกิส์เตม็รปูแบบ ท�าให้
การเปิดบญัชง่ีายและสะดวก รวมถงึการขอสนิเชือ่หรอืลงทุนใน
หลกัทรพัย์ 

พร้อมของสถำบนักำรเงนิเอง สิง่
ส�ำคญัคอืทดสอบแล้วต้องได้มำตรฐำน 
โดยเฉพำะกำรน�ำระบบไบโอเมตรกิซ์ 
มำใช้จะต้องได้มำตรฐำน ถูกต้อง 
และมคีวำมปลอดภยั หำกสำมำรถ
น�ำมำใช้ได้กจ็ะต่อยอดได้อกีมำก 

นำยสำห์รชั ชฎัสวุรรณ ผูอ้�ำนวยกำร
สำยกำรตลำด บรษิทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ ทสิโก้ จ�ำกดั เปิดเผย
ว่ำ ตลำดหุน้ไทยในช่วงท่ีผ่ำนมำปรบั
ตวัขึน้ลงอย่ำงผนัผวน ส่งผลให้กำร
ตดัสนิใจลงทนุท�ำไดค้อ่นข้ำงยำก 
กำรเห็นโอกำสและเข้ำลงทนุในจังหวะ
ทีถ่กูต้องจงึเป็นเรือ่งส�ำคญัมำก ซ่ึง 
บลจ.ทสิโก้สำมำรถบรหิำรกองทนุ
เปิดทสิโก้ ไทย อิควิตี ้ ทรกิเกอร์ 
5M#2 (TEQT5M2) ถงึเป้ำหมำย
ในวนัที ่24 กรกฎำคม 2561 มมีลูค่ำ 
NAV เท่ำกบั 10.5052 บำทต่อหน่วย 
ในระยะเวลำเพยีง 28 วนั นบัจำก
วนัที ่27 มถุินำยน 2561 ซึง่เป็นวนั
จดัตัง้กองทุน ถือเป็นกองทนุทีถ่งึ
เป้ำหมำยเป็นกองทนุที ่6 ของปีนี้

ตัง้แต่ปี 2551 จนถงึวนัที ่24 
กรกฎำคม 2561 บลจ.ทสิโก้ออก
ทริกเกอร์ฟันด์ทีล่งทนุทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศทัง้หมด 126 กองทนุ 
แบ่งเป็นกองทุนท่ีอยูร่ะหว่ำงก�ำหนด
เวลำกำรลงทนุ 2 กองทนุ กองทนุ
ทีถึ่งเป้ำหมำยและเลิกโครงกำรแล้ว 
99 กองทนุ ในจ�ำนวนนีถึ้งเป้ำหมำย
ในก�ำหนดเวลำกำรลงทนุ 71 กองทนุ 
และถงึเป้ำหมำยนอกก�ำหนดเวลำ
กำรลงทุน 28 กองทุน ส่วนกองทุน
ที่ไม่ถึงเป้ำหมำยในก�ำหนดเวลำ

กำรลงทนุ 25 กองทนุนัน้ ยงัอยูใ่น
ระหว่ำงลงทนุเกินกว่ำก�ำหนดเวลำ
กำรลงทนุ 5 กองทนุ ไม่ถงึเป้ำหมำย
และเลิกกองทนุแล้ว 20 กองทนุ

ทัง้นี ้ บลจ.ทสิโก้ยงัมมุีมมอง
เชงิบวกต่อกำรลงทนุในตลำดหุ้น
ไทยหลงัจำกดชันีหุ้นไทยเริม่ฟ้ืนตัว
มำแตะระดบั 1,690 จุดได้ โดยคำด
ว่ำผลประกอบกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ในไตรมำส 2/2561 จะออกมำดี
กว่ำทีน่กัวเิครำะห์คำด น�ำโดยกลุม่
ธนำคำร นอกเหนอืจำกผลประกอบ
กำรที่แข็งแกร่งแล้ว ปัจจัยบวกที่
ส�ำคญัส�ำหรับตลำดหุน้ไทยคอืกำร
เลอืกตัง้ทีจ่ะเหน็ในปีหน้ำ จงึประเมนิ
ว่ำดัชนหีุน้ไทยน่ำจะผ่ำนจดุต�ำ่สุด
ของปี 2561 มำแล้ว

นอกจำกนี้ยังมีกำรทดสอบ
ระบบช�ำระเงนิผ่ำนควิอำร์โค้ดด้วย
กำรหักจำกบัตรเครดิต (คิวอำร์
โค้ดบัตรเครดิต) ในแซนด์บ็อกซ์
นอกเหนือจำกอี-เควำยซี คำดว่ำ
จะออกจำกแซนด์บ็อกซ์ได้ในช่วง
ครึง่ปีหลงัของปีนี ้ซึง่ต้องขึน้อยูก่บั
แต่ละสถำบันกำรเงินว่ำจะน�ำมำ
ใช้หรือไม่ ธปท. ท�ำหน้ำที่วำง
โครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ อยูท่ีว่่ำสถำบัน
กำรเงนิไหนจะน�ำไปต่อยอดอย่ำงไร

เพรำะระบบอ-ีเควำยซเีป็นจดุตัง้
ต้นของกำรท�ำให้ระบบเป็นแบบ
อเิล็กทรอนกิส์เตม็รปูแบบจรงิ หำก
ไม่มรีะบบอ-ีเควำยซกีย็งัไม่นบัว่ำ
เป็นแบบเตม็รูปแบบ
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ต่างประเทศ

เยอืนเกาหลเีหนอื 
นำงพูอนั มหำรำน ี รฐัมนตรี
ประสำนงำนด้ำนพฒันำมนุษย์
และวฒันธรรมอนิโดนเีซยี พบ
กบันำยคมิ ยอง-นมั ประธำน
สมัชชำประชำชนสูงสุดแห่ง
เกำหลีเหนอื โดยนำงมหำรำนี
ได้น�ำจดหมำยจำกประธำนำธิบดี
โจโก วิโดโด ของอินโดนเีซยี ที่
มีถึงนำยคิม จอง-อึน ผู้น�ำ
เกำหลีเหนอื มำมอบให้กบันำย
คมิในระหว่ำงกำรพบกนัครัง้นี้ 
แต่สือ่ไม่ได้ลงรำยละเอยีดถงึจุด
ประสงค์ในกำรเยอืนเกำหลเีหนอื
ดงักล่ำว 

ระเบิดทีฟิ่ลปิปินส์ 
เกิดเหตรุะเบิดในขณะทีท่หำรและ
กองก�ำลงัสนบัสนนุรัฐบำลก�ำลัง
ตรวจสอบรถตูค้นัหนึง่ทีด่่ำนตรวจ
ชำนเมืองลำมตัิน บนเกำะบำสิ
ลนั ทำงใต้ของฟิลปิปินส์ ในช่วง
รุง่สำง แรงระเบดิท�ำให้ทหำร 1 
นำย และสมำชกิกองก�ำลงัสนบัสนนุ
รฐับำลหลำยคนเสยีชวีติ เมอืงนี้
ประชำกรส่วนใหญ่เป็นครสิตชน 
ขณะทีค่นส่วนใหญ่บนเกำะเป็น
มสุลมิ เจ้ำหน้ำทีท้่องถิน่คนหนึง่
เผยว่ำ คนร้ำยปลดชนวนระเบดิ
เพรำะรูว่้ำก�ำลงัจะถกูจบั

น�า้ท่วมเมยีนมา 
ฝนทีถ่ล่มเมยีนมำตัง้แต่สปัดำห์
ก่อนท�ำให้ทำงหลวงหลำยสำย
ถกูตดัขำด สะพำนพัง และพืน้ที่
จมน�ำ้เป็นวงกว้ำง มผีูเ้สยีชวิีตแล้ว 
11 คน ในจ�ำนวนน้ีเป็นทหำร 3 
นำย ท่ีเข้ำไปช่วยกู้ภัยและหำยไป
ในช่วงสดุสปัดำห์ และมผีูไ้ร้ทีอ่ยู่
อำศัย 119,000 คน ทำงส�ำนกังำน
จดักำรภยัพบิตักิ�ำลงัจดัสรรข้ำวสำร 
อำหำรแห้ง และสิง่จ�ำเป็นให้แก่
ผูป้ระสบภัย ด้ำนรฐัมนตรีสวสัดิกำร
สงัคมกล่ำวว่ำ ทำงกำรพยำยำม
ประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนเตรยีม
ตวัเตรยีมใจว่ำน�ำ้ท่วมจะไม่ลดลง
ในเรว็วันน้ี 

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’พร้อมคุยผู้น�ำอิหร่ำน 

ดำวเทยีมสอดแนมของสหรฐัตรวจ
พบควำมเคลือ่นไหวใหม่ทีโ่รงงำน
ในเกำหลเีหนอื ซึง่เคยใช้ผลติขปีนำวธุ
ข้ำมทวีปลกูแรกยิงได้ไกลถึงสหรฐั 

เจ้ำหน้ำทีส่หรฐัทีข่อสงวนนำม
เปิดเผยว่ำ ภำพถ่ำยและภำพจำก
รังสีอินฟรำเรดเหน็ยวดยำนแล่น
เข้ำออกโรงงำนแห่งหนึ่งในเมือง
ซำนมัดอง ชำนกรงุเปียงยำง ท่ีเคย
ใช้ผลิตขปีนำวธุน�ำวถิข้ีำมทวปีฮวำ
ซอง-15 สองลกู แต่ไม่เหน็ว่ำมกีำร
สร้ำงขปีนำวธุหรอืไม่ เน่ืองจำกรถ
บรรทุกพ่วงท้ำยในภำพถ่ำยเหมอืน

ที่เกำหลีเหนือเคยใช้เคล่ือนย้ำย
ขปีนำวธุน�ำวถิน้ัีนมีผ้ำคลมุส่วนที่
เป็นรถพ่วงอยู่ 

เจ้ำหน้ำที่สหรัฐตั้งข้อสังเกต
ว่ำ เกำหลีเหนือยังไม่เคยทดสอบ
ยำนติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สำมำรถ

เกาหลีเหนือเคลื่อนไหวขีปนาวุธ
กลับเข้ำสู่ชั้นบรรยำกำศโลก จึงมี
ควำมเป็นไปได้ว่ำเกำหลเีหนอือำจ
จะก�ำลังสร้ำงขีปนำวุธชนิดนี้และ
ระบบน�ำวิถีที่มีควำมแม่นย�ำมำก
ยิง่ขึน้ อย่ำงไรกด็ ีหำกเกำหลเีหนอื
ก�ำลังจะสร้ำงขีปนำวุธน�ำวิถีข้ำม
ทวีปเช้ือเพลงิเหลวตำมท่ีหนงัสอืพมิพ์
วอชิงตันโพสต์รำยงำนอ้ำงแหล่ง
ข่ำวใกล้ชดิกย็งัไม่เป็นภยัฉบัพลนั
เหมอืนขปีนำวธุน�ำวถีิเชือ้เพลิงแขง็ 
เพรำะต้องใช้เวลำนำนกว่ำเชือ้เพลงิ
จะท�ำงำน สหรฐัยงัมเีวลำท่ีจะสกดั
ได้ทัน

ผูน้�าสหรฐัพร้อมหารอืประธานา 
ธบิดอิีหร่าน ขึน้อยูก่บัว่าอิหร่าน
ต้องการหรือไม่ ขณะที่ “ปอม
เปโอ” ชี้อิหร่านต้องแสดงให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง  

ส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำน
จำกกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ 
อเมรกิำ ว่ำ ประธำนำธบิดโีดนลัด์ 
ทรัมป์ ยินดีหำรือแบบพบหน้ำตัว
ต่อตัวกับเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของ
รฐับำลอหิร่ำน รวมถงึประธำนำธิบดี
ฮัสซัน โรฮำนี เพรำะเชื่อมั่นว่ำจะ
เป็นกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ แต่ยังไม่แน่ใจว่ำ
อีกฝ่ำยมีควำมพร้อมหรือเปล่ำ

ขณะที่นำยไมค์ ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีต่ำงประเทศสหรัฐ กล่ำว
ว่ำ รัฐบำลสหรัฐพร้อมและยินดี
พบหำรือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องใน
รัฐบำลอิหร่ำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
เร้ือรังท้ังหมด บนพืน้ฐำนทีอ่หิร่ำน
ต้องแสดงให้ทุกฝ่ำยประจักษ์ถึง
ควำมเปล่ียนแปลงในกำรดูแล
ประชำชนให้ดขีึน้ กำรลดพฤติกรรม
ข่มขูค่กุคำม และกำรเข้ำสูก่ระบวนกำร
ปลดนิวเคลียร์เป็นกำรถำวร ด้ำน
นำยกำร์เรตต์ มำร์ควสิ โฆษกสภำ 
ควำมม่ันคงแห่งชำติ (เอ็นเอสซี) 

กล่ำวว่ำ ผู้น�ำสหรัฐส่งสัญญำณ
ควำมพร้อมจดักำรเจรจำครัง้ส�ำคญั
ร่วมกบัประธำนำธบิดอีหิร่ำนเพือ่
น�ำไปสู่กำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ใน
ทุกด้ำน

อย่ำงไรก็ตำม นำยฮำมิด อำ
บทูำเลบี ทีป่รกึษำของประธำนำธบิดี
โรฮำน ีกล่ำวว่ำ หำกประธำนำธบิดี
ทรมัป์ต้องกำรให้กำรพบหำรอืคร้ัง
นีเ้กิดข้ึนจริง ผู้น�ำสหรัฐต้องเคำรพ
สทิธขิองชำวอหิร่ำน ลดพฤตกิรรม
ข่มขู่คุกคำมอธิปไตยของอิหร่ำน 
และกลับคืนสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์
ฉบับปี 2558

ทัง้นี ้หำกกำรพบหำรือระหว่ำง
ผู้น�ำท้ังสองเกิดขึ้นจริงจะถือเป็น
ครัง้แรกในประวตัศิำสตร์นบัตัง้แต่
เหตกุำรณ์ปฏวิตัอิหิร่ำนเม่ือปี 2522 
ทีป่ระธำนำธิบดสีหรฐัและประธำนำ 

ธิบดีอิหร่ำนจะพบหน้ำและเจรจำ
ร่วมกนัอย่ำงเป็นทำงกำร แม้อดตี
ประธำนำธบิดบีำรคั โอบำมำ เคย
สนทนำโดยตรงกบัประธำนำธิบดี
โรฮำนเีมือ่ปี 2556 แต่เป็นกำรพดู
คุยผ่ำนโทรศัพท์

ขณะเดยีวกนักำรปรบัเปลีย่น
ท่ำทดีงักล่ำวของผูน้�ำสหรฐัเกิดข้ึน
หลังทวีตข้อควำมถึงผู้น�ำอิหร่ำน
เมื่อสัปดำห์ที่แล้วว่ำอิหร่ำนต้อง
ยตุกิำรเคลือ่นไหวข่มขูส่หรฐั มเิช่น
นัน้อหิร่ำนจะต้องพบกบัควำมเจบ็
ปวดในแบบที่แทบไม่เคยเกิดขึ้น
กับประเทศใดมำก่อน ตอบโต้ที่
ผู้น�ำอิหร่ำนกล่ำวว่ำสหรัฐไม่ควร
แหย่หำงสงิโตทีห่มำยถงึเล่นกับไฟ 
และอยำตอลเลำะห์ อำล ีคำเมเนอี 
ผู้น�ำสูงสุดของอิหร่ำน กล่ำวย�้ำว่ำ
สหรัฐไว้ใจไม่ได้
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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.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

‘นวัตกรรม’พัฒนำครูแนะแนว

สมำคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบับรษิทั ไทยซมัซงุ อเิลคโทร
นคิส์ จ�ำกดั และมหำวทิยำลยัรังสติ 
จัดกำรประชุมวิชำกำรและกำร
ประชุมสำมัญประจ�ำปี 2561 เพื่อ
พัฒนำครูแนะแนวของไทยให้
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
เท่ำทันควำมเปล่ียนแปลงของโลก 

โดยมนัีกกำรศกึษำ อำท ิดร.ชยั
ยศ อิม่สวุรรณ์ รองเลขำธกิำรสภำ
กำรศึกษำแห่งชำติ ดร.อมรวิชช์ 
นำครทรรพ อำจำรย์ประจ�ำภำค
วิชำนโยบำยกำรจดักำรและควำม
เป็นผู้น�ำทำงกำรศึกษำ คณะครุ 
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
และผู้บริหำรของซัมซุง ร่วมเป็น
วิทยำกร

นายวารทิ จรณัยานนท์ ผู้
จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
องค์กร บรษิทั ไทยซมัซงุ อเิลค
โทรนคิส์ จ�ากดั กล่ำวว่ำ เทคโนโลยี
ใหม่ๆก�ำลังเปล่ียนแปลงโลกอย่ำง
รวดเรว็ ถอืเป็นควำมท้ำทำยของทกุ
ภำคส่วนว่ำจะมีแนวทำงอย่ำงไรใน
กำรร่วมพัฒนำเดก็และเยำวชนไทย
ให้พร้อมรบัมอืกบัควำมเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวนี ้ ซมัซงุจึงรเิริม่โครงกำร
ส�ำคญั ได้แก่ Samsung Smart 
Learning Center “ซมัซงุสร้ำงพลัง
กำรเรยีนรูสู้อ่นำคต” เพือ่พฒันำ
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ให้กบัเดก็
ไทย และนวัตกรรม Samsung 

ต่ำงกันในด้ำนต่ำงๆ ให้พวกเขำ
ตระหนกัถงึศกัยภำพทีต่วัเองมอียู่ 
และสำมำรถเห็นแนวทำงในกำร
พฒันำตวัเองเพือ่ไปสูค่วำมส�ำเรจ็
ในวิชำชีพต่ำงๆได้

นางสาวมณีรัตน์ แก้วการ
ไร่ ครแูนะแนว โรงเรยีนราชด�าริ 
กรุงเทพมหานคร หนึ่งในครู
แนะแนวผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กล่ำวว่ำ กิจกรรมครั้ง
นี้ช่วยให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ที่น�ำไปปรับใช้กับนักเรียนได้
ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ทีย่งัไม่รูต้วัว่ำต้องกำรศกึษำต่อใน
ด้ำนไหนได้ค้นพบควำมถนัดของ
ตัวเอง และค้นพบอำชีพที่เหมำะ
สมในอนำคต นวตักรรมของซมัซงุ
เป็นตวัช่วยทีด่สี�ำหรบัครแูนะแนว 
เพรำะเดก็ในยคุ 4.0 มีควำมสนใจ
ในเทคโนโลย ีครจูงึต้องปรบัตวัใน
กำรใช้สือ่ใหม่ๆ ถ้ำครนู�ำนวตักรรม
นี้ไปใช้ท�ำกิจกรรมแนะแนว เด็ก
จะไม่รูส้กึเบือ่และรูส้กึสนกุในกำร
ท�ำกิจกรรม

วิภาวรรณ มหาด�ารงค์กุล และวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ เปิดตัวสุดยอดนาฬิการะบบไฮ
บริดเรือนแรกของโลก FREDERIQUE CONSTANT รุ่นพิเศษ “3.0 Hybrid 
Manufacture” โดยมี มร.วิลเลียมส์ เบส, นนท์ อัมระนันทน์, กมลสุทธิ์ ทัพพะ
รังสี และวิริฒิพา ภักดีประสงค์ ร่วมงาน  

มาจุรี สิทธิเดชะ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ร่วมกบัแพท-ณปภา ตนัตระกลู จดัโปรโมชัน่สดุพเิศษ “ซือ้ 1 แถม 1” พร้อม
แจกหนัก ชวนคนรักยีนส์ร่วมลุ้นโชคกับแคมเปญ “ช้อปลีวายส์® ให้มันส์ ลุ้นเวส
ป้า 5 คัน” ที่ร้านลีวายส์® เมกาบางนา

Career Discovery “ค้นพบตวัเอง 
ค้นพบอำชพี” เพือ่เป็นเครือ่งมอืที่
ช่วยให้เดก็สำมำรถค้นพบศกัยภำพ
ของตัวเอง และวำงแผนเส้นทำงกำร
ศกึษำต่อ สูก่ำรท�ำงำนอำชพีเป้ำ
หมำยในอนำคต โดยปัจจุบันมี
จ�ำนวนผูเ้ข้ำใช้งำนนวตักรรมนีแ้ล้ว 
กว่ำ 1 ล้ำนครัง้

ในกำรประชมุทำงวชิำกำรครัง้
นี ้ซัมซุงได้จดักำรอบรมเชงิปฏบิตัิ
กำรให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ 

เพือ่ให้ครทูีเ่ข้ำรบักำรอบรมได้รูจ้กั
นวัตกรรม Samsung Career 
Discovery “คน้พบตวัเอง ค้นพบ
อำชีพ” ประกอบด้วย แบบส�ำรวจ
ตัวเองตำมแนวคิดพหุปัญญำ 
(Multiple Intelligences) และวดิโีอ
แนะน�ำอำชพีกว่ำ 45 เรือ่ง โดยมุ่ง
หวงัให้ครสูำมำรถน�ำนวตักรรมดงั
กล่ำวนีไ้ปใช้จดักำรเรยีนกำรสอน
ในห้องเรียน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรแนะแนวเดก็ทีม่คีวำมแตก

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4884 (1409) วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561


