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การเมอืงทีเ่ริม่ต้นก็เล่นกันแรง
ถงึขัน้ยืน่สอบยบุพรรคจากข้อ
กล่าวหาซือ้เสยีงล่วงหน้า ท�าให้
พอมองเห็นความดุเดือดเข้ม
ข้นท่ีจะเกิดขึน้หลงั คสช. ปลด
ลอ็กทางการเมือง ซึง่พรรคที่
ไม่ควรชะล่าใจคือพรรคเพื่อ
ไทย มีการปล่อยข่าวออกมา
เป็นระยะๆเพือ่ปทูางให้เหน็ว่า
ถกูคนนอกพรรคอย่างอดตีนา
ยกฯตระกลูชนิวตัรแทรกแซง
กจิการภายใน ถ้าหวัหน้าพรรค
คนใหม่เป็นคนในลสิต์รายช่ือ
ทีถ่กูปล่อยข่าวออกมา ทกุครัง้
ท่ีแกนน�าพรรคไปพบอดีต
นายกฯ ทุกค�าพูด ทุกความ

เคลื่อนไหวที่ถูกมอนิเตอร์ไว้
อาจถูกยกมาใช้เป็นหลักฐาน
ยืน่สอบยบุพรรคได้ ถ้าจ�ากนั
ได้เคยมีคนในกลุม่อ�านาจปัจจบุนั
พูดท�านองว่าการเคลื่อนไหว
ของแกนน�า อดตี ส.ส.พรรค
เพือ่ไทยทีเ่ก่ียวโยงกบัอดตีนา
ยกฯตระกูลชินวัตรวันนี้อาจ
ไม่มีปัญหา แต่วันหน้าอาจมี
ปัญหาเกดิขึน้ได้
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ความชัดเจนทางการเมืองเกิดขึ้น
อกีหน่ึงเรือ่งแล้วคือ การเลอืกตัง้
สมาชกิและผูบ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่จะถูกเลื่อนออกไป
หลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.) ท่ีจะเกดิขึน้ช่วงต้น
ปีหน้า 

ทัง้นีเ้พราะกฎหมายเกีย่วกบั
การเลอืกตัง้ท้องถิน่ไม่สามารถท�าได้
เสรจ็ตามก�าหนด ทีต่ัง้ใจว่าจะใช้
สนามการเมอืงสนามเลก็เป็นทีฝึ่ก
ปรือฝีมือ ใช้เป็นสนามทดสอบ
คะแนนนยิมก่อนเลอืกตัง้สนามใหญ่ 
กลายเป็นไม่มแีมตช์ให้อุน่เครือ่ง 
ต้องลงเล่นสนามใหญ่เลยต้นปีหน้า

พรรคการเมอืงเก่าคงไม่มปัีญหา 
เพราะผ่านการแข่งขนัมาอย่างโชกโชน 
รูแ้ทคตกิดว่ีาต้องเล่นอย่างไรจงึจะ
ไปถงึเป้าหมายท่ีต้องการ หรอือย่าง
น้อยไปให้ถงึเป้าหมายได้ใกล้ทีส่ดุ 
แต่พรรคการเมอืงน้องใหม่อาจต้อง
ออกแรงเหนือ่ยกว่า แม้บางพรรค
จะกวาดต้อนผูเ้ล่นหน้าเก่าจากพรรค
อืน่มาลงสนามได้ก็ตาม

ด้านการเลอืกตัง้สนามใหญ่แม้
ก�าหนดวนัเลอืกต้ัง 24 กมุภาพนัธ์
ปีหน้ายังเป็นแค่ตุ๊กตา และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ยงั
ไม่ปลดลอ็กทางการเมอืง แต่การ
ต่อสูก็้เริม่เข้มข้นมากขึน้ตามล�าดับ

ทีส่�าคญัแค่เริม่ต้นกเ็ล่นกนั
แรงถงึขัน้จะยบุพรรคกนัแล้ว

มีการเปิดเผยจากพรรคเพื่อ
ไทยว่า มีคนไปเรียกเก็บบัตร
ประชาชนในพ้ืนทีจั่งหวดันครราชสมีา
แลกกับเงิน 100-200 บาท เพื่อ
เอามาใช้สมัครเป็นสมาชิกพรรค 
การเมือง เข้าข่ายเป็นการซื้อเสียง
ล่วงหน้า

ทแีรกเป้าหมายเลง็ไปท่ีพรรค 
การเมืองน้องใหม่ เพราะต้องเร่ง
หาสมาชกิพรรคให้ได้ตามจ�านวน
ที่กฎหมายก�าหนด แต่ไปๆมาๆ

ปล่อยให้ชะล่าใจ

หวยกลบัไปออกทีพ่รรคเก่าอย่าง
พรรคภูมใิจไทย ซึง่โทษร้ายแรงถงึ
ขัน้ยบุพรรค

ขณะนี้มีคนไปร้องให้คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ตรวจ
สอบเพ่ือเอาผดิแล้ว ซึง่ในฝ่ังพรรค
ภูมิใจไทยจะจ�านนด้วยหลักฐาน
หรอือย่างไรไม่ทราบ ออกมายอม
รับว่ามีเร่ืองดงักล่าวเกดิขึน้จริง แต่
อ้างว่าคนทีท่�าเป็นแค่ผูเ้สนอตวัขอ
ลงสมคัร ส.ส. ในนามพรรคเท่านัน้ 
ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค และพรรค

กย็งัไม่ได้เคาะว่าจะส่งลงสมคัร ส.ส. 
ตามทีเ่สนอตวัมาหรอืไม่

สรปุคอืเป็นการกระท�าส่วนตวั 
พรรคไม่รูไ้ม่เหน็ต่อการกระท�าทีสุ่ม่
เสีย่งดงักล่าว

กรณขีองพรรคภมูใิจไทยเป็น
เรือ่งทีเ่กดิขึน้แล้ว และเริม่กระบวนการ
สอบสวนเอาผดิกนัแล้ว

แต่ทีก่�าลงัปทูางเพือ่ให้ไปสูก่าร
ยบุอกีพรรคคงไม่พ้นพรรคเพือ่ไทย

ใครทีติ่ดตามการเมอืงจะเหน็
ว่ามีการปล่อยข่าวเรื่องผูท้ี่จะเป็น

หวัหน้าพรรคเพือ่ไทยคนใหม่ออก
มาเป็นระยะ และถ้าสงัเกตดีๆ ข่าว
ผูท้ีจ่ะมาเป็นผูน้�าพรรคเพือ่ไทยคน
ใหม่มกัมคีวามเก่ียวพนักบัตระกลู
ชนิวัตร และมกัมข่ีาวออกมาหลงั
จากทีม่แีกนน�าพรรคเพือ่ไทยเดิน
ทางไปพบ ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร 
อดตีนายกรฐัมนตร ีในต่างประเทศ

ที่ส�าคัญหากจ�ากันได้มีคนใน
กลุ่มอ�านาจปัจจุบันเคยออกมา
พูดในท�านองว่าการเคลื่อนไหว
ต่างๆของแกนน�าพรรคเพ่ือไทย
ที่มีความเกี่ยวโยงกับอดีตนายกฯ
ตระกูลชินวัตรทั้ง 2 คน วันนี้อาจ
ไม่มีปัญหา แต่วันหน้าอาจมีปัญหา
เกิดขึ้นมาได้

เป็นทีรู่กั้นว่ากฎหมายใหม่ห้าม
คนนอกพรรคเข้ามาแทรกแซงกจิการ
ภายในพรรค โดยเฉพาะอย่างย่ิง
คนทีถู่กตดัสิทธิท์างการเมือง หาก
มกีรณนีีเ้กดิขึน้มโีทษสถานเดียวคอื
ยบุพรรค

เชือ่ว่าทุกค�าพูดของ 2 อดีตนา
ยกฯ ทกุค�าพดูของแกนน�าพรรค
เพือ่ไทยหรอืสมาชิกพรรคทีเ่ดนิทาง
ไปพบอดตีนายกฯ ถกูบนัทึกไว้หมด
แล้วอย่างละเอยีด หากจ�าเป็นต้อง
ใช้ไม้ตายยบุพรรค ทกุค�าพดูทกุการ
เคล่ือนไหวจะถกูงดัออกมาเป็นหลกั
ฐานแน่นอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
หวัหน้าพรรคเพือ่ไทยคนใหม่
เป็นคนทีอ่ยูใ่นลสิต์รายชือ่ท่ีถูก
ปล่อยข่าวออกมาก่อนหน้านีจ้รงิ 
เท่ากบัเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้าม 
นอ็กคาเวทไีด้ง่ายๆ ซึง่การจะ
นอ็กก่อนหรอืหลงัเลอืกตัง้ต่าง
กนัทีว่่าต้องการผลแบบไหน

ข่าวผู้ที่จะมาเป็นผู้นำาเพื่อไทยคนใหม่

มักมีความเกี่ยวพันกับตระกูลชินวัตร

 และมักมีข่าวแกนนำาเดินทางไปพบ ดร.ทักษิณ 
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In Brief : ย่อความ

หัวร้อนเยอะ

ทรรศนะ

ยงัไงเกดิมาอย่าลืมค�าว่า “ฆ่า

ความโกรธ” ท�าได้ก็อยู่เป็นสขุ 

ถ้าฆ่าความโกรธไม่ได้ก็ถูก

ความโกรธมนัฆ่าเรา เราก็ต้อง

เป็นทุกข์ ถูกจับสึก เสียพระ 

เสียคน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยังอยู่ในถ�้า?
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกค�าร้อง 
“โบว์-ณัฏฐา มหัทธนา” กลุ่มคน
อยากเลือกตั้ง ที่ค้านฝากขังคดีชุมนุม
ครบรอบ 4 ปี คสช. โดยค�าสั่งศาลชั้น
ต้นไม่รับอุทธรณ์ค�าสั่งให้ฝากขัง  

ผูต้้องหาประกอบด้วย “รังสมินัต์ 
โรม-สิรวชิญ์ เสรีธวิฒัน์” พร้อมพวก
แกนน�าและผูช้มุนมุรวม 15 คน คดยียุง
ปลกุป่ันจากการชมุนุมท่ีหน้ามหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์และองค์การสหประชาชาติ 
(ยูเอ็น) 

“โบว์-ณัฏฐา” กล่าวหลังฟังค�า
สั่งศาลอุทธรณว์่า จะฎีกาค�าสัง่ต่อหรือ
ไม่ต้องปรึกษาทีมทนายความก่อน ซึ่ง
การยื่นฎีกาต่อเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง
ครบถ้วนก่อนมีค�าส่ังถึงที่สุดให้เป็น
บรรทัดฐานที่จะเป็นประโยชน์กับการ
ปฏิรูปกระบวนการยตุธิรรมต่อไป เพราะ
ไม่ควรมอี�านาจใดทีต่รวจสอบไม่ได้ ซึง่
มีผลกับสิทธิเสรีภาพประชาชน

ที่ส�าคัญการชุมนุมทางการเมือง
ถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
และระบอบประชาธิปไตย การออกมา
ส่งเสยีงให้สงัคมเหน็ปัญหาความเดอืด
ร้อนเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายช่วยกัน
แก้ไข แต่ตลอดการปกครองระบอบ
เผด็จการถือว่าการชุมนุมเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย 

ภายใต้ยุค คสช. มีผู้ถูกตั้งข้อหา 
“ชมุนมุทางการเมืองเกนิ 5 คน” อย่าง
น้อย 334 คน จากการฝ่าฝืนประกาศ 
ฉบับที ่7/2557 และค�าส่ังหวัหน้า คสช. 
ฉบับที่ 3/2558

เว็บไซต์ ilaw จึงรณรงค์ร่วม
ลงชื่อเสนอกฎหมาย “ทวงคืน
เสรภีาพในการชมุนมุ” และยกเลิก
ประกาศและค�าสัง่หัวหน้า คสช. ที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตย 

ข่าวอดตีหลวงตาทีท่�าร้ายสามเณรน้อย
จนสลบและเสยีชวีติในทีส่ดุถอืเป็นข่าว
ทีส่ร้างความสะเทอืนใจกบัเราชาวพทุธ
อย่างมาก อดตีหลวงตาถูกจบัสกึและ
ด�าเนินคดตีามกฎหมาย แต่สามเณร
น้อยไม่สามารถฟ้ืนคนืมาได้ 

อดีตสามเณรที่เคยบวชอยู่ที่วัด
ดอนเจดย์ี จ.กาญจนบรุ ีออกมาเปิดเผย
พฤติกรรมของอดีตหลวงตาว่า ยังมี
พฤตกิรรมชอบล่วงละเมดิทางเพศด้วย 
ชอบเรยีกสามเณรมานวดตวัและชอบ
ให้นวดคล�านกเขาสนองความใคร่ บาง
ครัง้ยงัแก้ผ้าวิง่ไล่จบัสามเณรในกฏุิ 

เรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลส
ตณัหาคือ โลภะ ราคะ โทสะ และโมหะ 
บางคนมรีาคะ แต่ไม่มโีทสะหรอืโมหะ 
แต่บางคนมรีาคะจัด โทสะกม็าก หาก
ไม่ได้ดัง่ใจกจ็ะบันดาลโทสะอย่างรนุแรง 
เกดิโมหะจนลมืว่าตวัเองเป็นพระ เป็น
หลวงตา ต้องมเีมตตา ต้องเป็นผูใ้หญ่
ทีใ่จเย็น มเีมตตา แต่กลายเป็นผูใ้หญ่
ใจร้าย ทบุตเีณรจนเสยีชวีติ

บวชเป็นถึงหลวงตาแต่ไม่มีค�าว่า
ยบัยัง้หกัห้ามใจ แม้แต่เณรซ่ึงเป็นเดก็
จะหยอกกนัเล่น จะเกเร จะด้ือ กไ็ม่

จ�าเป็นต้องฟาดจนถึงสลบ จะลงโทษให้
ขดัถูห้องน�า้ ห้องส้วม หรือให้ฉนัอาหาร
น้อยลง แค่นีเ้ดก็กก็ลวัแล้ว นีฟ่าดไป
เตม็ทีเ่พราะอารมณ์ฉนุเฉยีว 

อาตมาเคยใช้ค�าว่า “โกรธคอืโง่ 
โมโหคือบ้า” ไม่โกรธดีกว่า จะได้ไม่
บ้า ไม่โง่ โกรธเขาเท่ากบันัง่จุดไฟเผา
ใจตวัเอง คนเดีย๋วนีใ้จร้อน ใจเร็ว เรียก
ว่า “หวัร้อน” เยอะจรงิๆ คนสมยัก่อน
ท�าน�า้แขง็กนิไม่เป็นแต่ใจเยน็ คนสมยั
นีผ้ลติแอร์ตดิในห้อง ในบ้าน แต่กลับ
ไม่ใจเยน็ น�า้แขง็หมดเป็นตนั แอร์ก็
ผลติไม่รูก้ีล้่านเครือ่ง แต่ท�าไมคนยงั
ใจร้อน มคีรอบครวัหวัร้อน มนุษย์หัว
ร้อน อย่าง “หลวงตาหวัร้อน” หัวโล้น
แล้วยงัหวัร้อนอกี ท�าให้ชาวบ้านเขาล้อ
เล่นต�าหนติเิตยีน

ยงัไงเกดิมาอย่าลืมค�าว่า “ฆ่า
ความโกรธ” ท�าได้กอ็ยู่เป็นสุข ถ้า
ฆ่าความโกรธไม่ได้กถ็กูความโกรธ
มนัฆ่าเรา เรากต้็องเป็นทกุข์ ถกูจับ
สกึ เสยีพระ เสยีคน ยงัไงก็ขอให้
สาธชุนทัง้หลายใจเย็นๆกนัหน่อย 
อย่าบนัดาลโทสะอะไรกนัง่ายๆ ขบั
รถแซงกันนิดหน่อยก็ให้อภัยกัน
เถอะ รบีขอโทษกนัไวๆ รบีให้อภยั
กนัเรว็ๆ เปลวนรกกจ็ะไม่เผาอก
เผาใจ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

EXIM Bankหนุนบุกตลาดแอฟริกา

ต้อนรบั : กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพฒันาความรู้ตลาดทนุ
และหวัหน้าสายงานพฒันาธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต้อนรบัคณะ
อาจารย์และผูแ้ทนเยาวชนจาก 15 โรงเรยีนในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลทีม่าร่วม
แข่งขนัทดลองการลงทนุและเล่นเกมจ�าลองซือ้ขายหุ้นเสมอืนจรงิ 

เปิดตวั : สเุทพ ปัญญาสาคร กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ด-ีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด พร้อมด้วยนาดมิ ซาเวยีร์ซาลฮานี ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท มัดแมน 
จ�ากัด (มหาชน) และนบเกล้า ตระกูลปาน กรรมการผู้จดัการ บรษัิท โกลเด้น โดนทั 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว “Dunkin’ Donuts Drive Thru” ท่ีพอร์โต้ โก บางปะอนิ 

นายพศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ขยาย
การให้บรกิารรับประกันความเสีย่ง
ทางการค้าการลงทนุให้แก่ผูป้ระกอบ
การไทยดงันี ้ 1.ให้บรกิารประกนั
ความเสีย่งการลงทนุโดยไม่จ�ากดั
เพยีงนกัลงทนุทีไ่ด้รบัวงเงนิสินเช่ือ
กบัธนาคารเท่านัน้ แต่รวมถงึนกั
ลงทนุทีใ่ช้บรกิารสนิเชือ่จากธนาคาร
พาณิชย์อืน่ด้วย 2.ให้บรกิารประกัน
ความเสีย่งจากการทีผู่จ้�าหน่ายสนิค้า
หรอืบริการไม่ได้รับช�าระค่าสนิค้า
หรือบรกิารจากผูส่้งออก 3.ให้บรกิาร
ประกนัความเสีย่งกรณีสถาบนัการ
เงนิถกูเรยีกให้ช�าระเงินตามหนงัสอื
ค�้าประกันที่ออกให้กับผู้ประกอบ
การไทยท่ีไปด�าเนนิกจิการในต่าง
ประเทศอย่างไม่เป็นธรรม 

ธนาคารมีเป้าหมายส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการไทย
เข้าไปรบังานหรอืขยายฐานการค้า
การลงทนุในต่างประเทศได้มากขึน้ 
นอกจากนี้ยังร ่วมกับ เอออน 
(ประเทศไทย) บริษัทนายหน้า
ประกันภัยข้ามชาติและที่ปรึกษา

ธพว.ดบ.1%อุ้มเกษตรนวัตกรรม

EXIM Bank ประกนัความเสีย่งการลงทนุโดยไม่จ�ากดั หนนุผู้
ประกอบการไทยในตลาดแอฟรกิา เนือ่งจากเป็นตลาดใหม่ท่ีมี
ขนาดพืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากรมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลก
รองจากเอเชยี

ด้านการจดัการความเส่ียงทางการ
ค้าและการลงทุนชัน้น�าระดบัโลก 
จดัสมัมนา สร้างโอกาสการค้าการ
ลงทนุให้ผูป้ระกอบการไทยในตลาด
แอฟรกิา เนือ่งจากทวปีแอฟริกาถือ
เป็นตลาดใหม่ทีม่ขีนาดพ้ืนทีแ่ละ
จ�านวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 
ของโลกรองจากเอเชยี มคีวามพร้อม
ด้านแรงงานและทรพัยากรธรรมชาติ 
มสิีทธพิเิศษทางภาษใีนการส่งออก

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้
จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) กล่าวถึงการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตร
นวัตกรรมกบักรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ว่า เพื่อเสริม
ศกัยภาพผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตร
นวตักรรมไทยให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 
โดย ธพว. จะสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่
น�าไปใช้ก่อตัง้ธรุกจิหรอืต่อยอดยก

ระดับธุรกิจ ควบคู่กับความรู้ เช่น 
ค�าปรกึษาธุรกจิ พฒันาบรรจภุณัฑ์ 
สร้างมาตรฐาน บริหารจัดการ 
เขียนแผนธุรกิจ รวมถึงขยายช่อง
ทางตลาดในและต่างประเทศ 

ทัง้นี ้กรมการค้าต่างประเทศ
จะคัดกรองผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพและต้องการเงินทุนส่ง
มายังธนาคาร หลังจากนั้นจะเข้า
กระบวนการพฒันาความรู้ พร้อม
สนบัสนนุให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุใน
อัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ เช่น สิน
เชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวง

อตุสาหกรรม ส�าหรบันติิบคุคล คิด
อตัราดอกเบีย้เพยีง 1% ต่อปี ตลอด
ระยะเวลา 7 ป ีปลอดช�าระเงนิตน้ 
3 ปีแรก โดยกู้ 1 ล้านบาท ผ่อน
เพียงวันละ 410 บาท และสินเชื่อ
เศรษฐกจิตดิดาว เปิดโอกาสให้ทัง้
บคุคลธรรมดาและนติบิคุคล ส�าหรบั
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่อง
เทีย่วชมุชน และเชือ่มโยงต่อเนือ่ง 
รวมทัง้ผูป้ระกอบการใหม่ คดิอตัรา
ดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่ 3 ปีแรก 
ผ่อนนาน 7 ปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อน
เพยีงวนัละ 460 บาทเท่านัน้ เป็นต้น

ไปตลาดหลัก และมกีลุม่ผูบ้รโิภค
ทีม่กี�าลังในการใช้จ่ายคดิเป็น 40% 
ของประชากรทัง้หมด 

อย่างไรก็ตาม ข้อมลูจากสถาบนั
จดัล�าดบัความเส่ียงประเทศหลาย
แห่งระบุว่า ประเทศในแอฟรกิาหลาย
ประเทศได้รบัการจัดอันดบัให้เป็น

ประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงู ท�าให้ผู้
ประกอบการไทยไม่กล้าขยายการค้า
การลงทุนเข้าไปในแอฟรกิา ธนาคาร
จงึต้องการสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบ
การไทยเข้าไปค้าขายหรอืลงทนุเพิม่
มากขึน้ โดยพร้อมให้ค�าปรกึษาด้าน
การปอ้งกนัความเสีย่งทางการคา้ 
อาท ิการเลอืกใช้เทอมการช�าระเงนิ
ทีร่ดักมุ การวเิคราะห์ข้อมลูคูค้่า และ
การให้บรกิารประกนัการส่งออกและ
ประกันความเสีย่งการลงทนุ โดยจดั
ให้มสีทิธพิเิศษลดค่าเบ้ียประกันการ
สง่ออกใหแ้กผู่ส้ง่ออกไปแอฟรกิา 
พร้อมวเิคราะห์ข้อมลูคูค้่าฟร ี2 ราย
แรก และลด 50% ส�าหรบัรายท่ี 3-5 
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จบูปากชืน่มืน่
นายกรฐัมนตรเีบนจามนิ เนทาน
ยาฮ ูของอสิราเอล ให้การต้อนรบั
ประธานาธิบดโีรดรโิก ดเูตร์เต 
ของฟิลปิปินส์ โดยผูน้�าทัง้สอง
ร่วมเป็นสกัขพียานในการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมอืระดับทวภิาคี
ทัง้ในด้านการค้า วทิยาศาสตร์ 
และสาธารณสขุ ขณะเดยีวกนั
ผู้น�าฟิลปิปินส์ขอบคณุทีอิ่สราเอล
สนบัสนนุแรงงานชาวฟิลปิปินส์
ราว 28,000 คนให้มโีอกาสได้
ท�างาน และยงักล่าวถงึความช่วย
เหลอืจากอสิราเอลในปฏบิตักิาร
ทางทหารของกองทัพฟิลปิปินส์

ลดเจ้าหน้าทีค่ร่ึงหน่ึง 
ประธานาธบิดเีมารซิโิอ มากรี 
ของอาร์เจนตินา แถลงว่า ได้ลด
เจ้าหน้าทีใ่นรฐับาลลงครึง่หน่ึง 
รือ้ฟ้ืนการจดัเกบ็ภาษสีนิค้าส่ง
ออกประเภทข้าวและธญัพืช ตาม
มาตรการรดัเขม็ขดัฉบบัใหม่เพ่ือ
เสรมิสร้างเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ อาร์เจนตนิาก�าลัง
ประสบภาวะฉกุเฉนิจากค่าเงนิ
เปโซดิ่งลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบ
ดอลลาร์สหรฐัในปีนี ้ดงันัน้ ทกุ
ฝ่ายต้องช่วยกนัรบัมอืกับปัญหา
ต่างๆ ท้ังต้องไม่ใช้จ่ายเงนิเกนิ
ตวั และช่วยกนัประหยดั 

ร้องปล่อยตวันักข่าว 
องักฤษเรยีกร้องให้เมยีนมาปล่อย
ตวัผูส้ือ่ข่าวชาวเมยีนมา 2 คน
ของส�านกัข่าวรอยเตอร์สในทันที 
หลงัจากทีศ่าลเมยีนมาได้ตดัสนิ
ว่าทัง้สองมีความผิดฐานละเมดิ
กฎหมายความลับของทางการ 
และลงโทษจ�าคกุคนละ 7 ปี โดย
โฆษกของนายกรฐัมนตรเีทเรซา 
เมย์ ขององักฤษ กล่าวว่า องักฤษ
รูส้กึผิดหวงัเป็นอย่างยิง่กบัค�า
ตดัสนิดงักล่าว พร้อมกล่าวว่า
ประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตย ผู้
สือ่ข่าวต้องมเีสรภีาพในการปฏบิติั
หน้าทีโ่ดยไม่ต้องหว่ันวิตกใดๆ 

ข่าวย่อย
จีนไร้เงื่อนไขช่วยแอฟริกา

ทางการญ่ีปุน่ออกประกาศแนะน�า
อพยพประชาชนเกอืบ 300,000 คน 
แถบเกาะชโิกกก ุ เกาะฮอนช ูและ
โอซากา เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว
ก�าลงัเผชญิกบัลมกระโชกแรงและ
ฝนตกหนกัจากอทิธพิลของไต้ฝุน่
เชบทีีพ่ดักระหน�า่เข้าทางเหนอืและ
พร้อมจะขึน้ฝ่ังทนัที ไต้ฝุน่เชบเีป็น
ภาษาเกาหลีแปลว่านกนางแอ่น 
นับเป็นภยัพบิตัจิากสภาพอากาศ
รนุแรงล่าสดุทีเ่ข้ากระหน�า่ญีปุ่น่ใน
ฤดรู้อนนี ้หลงัจากก่อนหน้านีญ่ี้ปุน่
เผชิญฝนตกหนกั ดนิถล่ม น�า้ท่วม 

และอากาศร้อนมากเป็นประวตักิารณ์ 
จนมผีูเ้สยีชวีติหลายร้อยคนแล้ว  

ไต้ฝุน่เชบเีคลือ่นตวัเข้ามาทาง
ตะวันตกอย่างรวดเร็วและคาดว่า
จะขึน้ฝ่ังทีเ่กาะชโิกก ุก่อนกระหน�า่
ทัว่พืน้ทีท่างตะวนัตกทีเ่กาะฮอนชู
และเมืองโอซากา สถานีโทรทัศน์

ญีปุ่น่เตรยีมอพยพรบัมอืไต้ฝุน่เชบี 
แพร่ภาพฝนตกหนักตามแนวชายฝ่ัง
และประกาศเตือนคลื่นสูง เจ้า
หน้าที่คาดว่าจะมีลมกระโชกแรง
สูงสุดถึง 216 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยมปีรมิาณน�า้ฝนสะสม 3.4 นิว้
ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง และคาดว่า
จะถึง 20 นิว้ในช่วง 24 ชัว่โมง เจ้า
หน้าทีป่ระกาศเลือ่นเทีย่วบนิเกอืบ 
600 เทีย่ว รวมทัง้บรกิารเรอืโดยสาร 
รถไฟ และสวนสนุกยอดนิยม 
ส�าหรับกรุงโตเกียวแม้อยู่ห่างจาก
ตาพาย ุแต่คาดว่าจะมฝีนตกหนกั
และลมแรงจากผลกระทบครั้งนี้ 

ผูน้�าจนีระบุการลงทนุของจนีใน
ทวปีแอฟรกิาไม่มเีงือ่นไขทางการ
เมอืงมาเกีย่วข้อง พร้อมประกาศ
จะให้เงินทุนก้อนใหม่ในการ
สนบัสนนุการพฒันาอกี 60,000 
ล้านดอลลาร์

ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ของจนี 
เสนอให้เงินช่วยเหลอืประเทศในทวปี
แอฟรกิาในขณะทีก่�าลงัจะเริม่การ
ประชมุสดุยอดผูน้�าจีนและประเทศ
ในแอฟรกิาทีก่รงุปักกิง่ของจนีทีจ่ะ
ด�าเนนิเป็นเวลา 2 วนั ซึง่ทีป่ระชมุ
จะมุง่เน้นในเรือ่งแนวความคิดรเิริม่
ของจนีเรือ่งหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง 
เงนิสนบัสนนุดงักล่าวซึง่จะส่งมอบ
เป็นระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จะ
ครอบคลุมเรือ่งการส่งเสรมิอตุสาห 
กรรม การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
และทนุการศกึษาส�าหรบัเยาวชน 
เงนิจ�านวนนีเ้ป็นเงินเพิม่เตมิจากที่
จนีประกาศจะให้เม่ือปีทีแ่ล้ว 60,000 
ล้านดอลลาร์ โครงการให้ความช่วย
เหลอืทางการเงนิจ�านวนมหาศาลนี้
มเีป้าหมายในการปทูางให้จนีเข้าไป
เจาะตลาดต่างประเทศและเข้าถงึ
ทรพัยากรของต่างประเทศ ในขณะ
เดยีวกันก็จะเพิม่บทบาทและอทิธพิล
ของจนีในต่างประเทศด้วย

มรีายงานข่าวว่า นายหวงั อี้ 
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศ
จนี ได้พบหารอืกบันายอนัโตนโิอ กู
เตอร์เรส เลขาธกิารสหประชาชาติ 
ทีก่รงุปักกิง่เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา 
โดยกล่าวว่า จีนหวงัว่าสหประชาชาติ
จะมุ่งเน้นประเดน็การพัฒนาร่วมกัน 
โดยจนีพร้อมทีจ่ะกระชบัการแลก
เปลีย่นกบัสหประชาชาต ิเรียนรูก้นั
และกนั ด้านนายกเูตอร์เรสกล่าวถงึ
การด�าเนนิบทบาทในทางสร้างสรรค์
ของจีนในเวทีโลก และพร้อมจะ
ประสานกบัจนีตามระบบความร่วม
มอืแบบหลายฝ่ายและเป็นไปตาม
ระเบยีบโลก 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เฝ้า
ตดิตามการเคลือ่นไหวของจนีอย่าง
ใกล้ชดิ นายอติสโึนร ิ โอโนเดระ 
รฐัมนตรีกระทรวงป้องกนัประเทศ

ญีปุ่น่ กล่าวในการประชมุประจ�าปี
คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวง
ป้องกันประเทศว่า จีนเดินหน้า
กจิกรรมทางทหารในช่วงปีทีผ่่าน
มาโดยตลอดทัง้ทางทะเลและทาง
อากาศ รวมถงึปฏบิตักิารทางอากาศ
คร้ังใหม่ท้ังรอบญีปุ่่นและใกล้หมู่
เกาะทางชายฝั่งตะวันออกซึ่งแย่ง
สทิธคิรอบครองกนั ถ้อยแถลงดงั
กล่าวมขีึน้ในขณะทีญ่ีปุ่น่พยายาม
ปรบัปรงุความสัมพนัธ์กบัจนี โดย
คาดว่านายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 
จะเยอืนจีนซึง่เป็นหุน้ส่วนทางการ
ค้ารายใหญ่ทีส่ดุของญ่ีปุน่ในเดอืน
หน้า หลงัจากลดท่าทแีขง็กร้าวกบั
จนีจากความขดัแย้งในการแย่งสทิธิ
เหนอืหมูเ่กาะในทะเลจนีตะวนัออก 
และเรียกร้องจนีให้กดดนัเกาหลเีหนอื
ล้มเลกิโครงการนวิเคลยีร์และขปีนาวธุ

ต่างประเทศ
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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 สำมบวกสองเฮ้ำสซิ่ง 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

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

 ส่งความรู้ สร้างความสุข
“ส่งความรู ้สร้างความสขุ” เป็นอกี
หนึง่โครงการดีๆของความร่วมมอื
ระหว่างบริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิง 
แอนด์ พบัลชิช่ิง จ�ากดั (มหาชน) 
และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) รวมถงึหน่วยงานภาครัฐ
คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทีเ่ล็งเหน็ความส�าคญั
ของการอ่าน

นายมณเฑยีร ศริพิงศ์ปรดีา 
รองกรรมการผู้จดัการ บรษิทั 
อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิ
ชิง่ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
“โครงการส่งความรู ้สร้างความสุข 
ได้ตระหนักถงึความส�าคญัของการ
อ่าน เพราะการอ่านคอืรากฐานที่
ส�าคญัในการเรยีนรู้และการพฒันา
ทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะให้แก่เด็กๆได้
เป็นอย่างด ีเพยีงอ่านกนัวนัละ 15 
นาท ีซึง่เราได้รเิริม่ด�าเนินกจิกรรม
ในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ครัง้นีเ้ราได้จดัชุดหนงัสือ
ดมีคุีณค่าต่อการอ่าน เพือ่ส่งมอบ
ให้น้องๆในโรงเรยีนต่างๆทีเ่ข้าร่วม
โครงการกว่า 52 แห่งทัว่ประเทศ 
โดยในแต่ละโรงเรียนจะจดัตัง้ชมรม
รักการอ่านขึน้มา มสีมาชกิในชมรม
กว่า 100 คน และมกีารบนัทึกวัดผล
จากการเข้าชมรมผ่าน “คูมื่อบนัทกึ
รกัการอ่าน” เพือ่เข้าคดัเลือกโรงเรยีน 
10 แห่งทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในช่วง

โครงการดีๆ แบบนี ้ ส�าหรับเดก็ๆ
ทกุคนเชือ่หรอืไม่ว่าการอ่านมคีวาม
ส�าคัญกับพวกหนูมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการอ่านเพื่อสอบ อ่านเพื่อ
บนัเทงิ หรอือ่านเพือ่ความรู้ การ
อ่านหนงัสอืจะเป็นเครือ่งมือทีพ่ฒันา
พวกหนูในอนาคต การอ่านที่จะ
ประสบความส�าเรจ็สูงสดุคอืการที่
หนูๆทุกคนน�ามาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ จ�าไว้นะว่าการเปิดหนังสือ
เท่ากับเปิดโลกกว้างให้กับตวัเรา” 

ส�าหรับโครงการส่งความรู้ 
สร้างความสุขในครั้งนี้ ยังได้รับ
เกียรติจากเหล่า Influencer คน
ดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิ
กรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบที่
โรงเรียนสาธิตชุมชนฯสมเด็จย่า 
จ.เชียงใหม่, เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์
ธาอภินันท์ เป็นตัวแทนส่งมอบที่
โรงเรยีนบางควูดั จ.ปทมุธาน ีและ
ฌอห์ณ จินดาโชติ เป็นตัวแทนส่ง
มอบทีโ่รงเรยีนวดัจฬุามณ ีจ.พระนคร 
ศรีอยุธยา พร้อมร่วมสนุกกับ
กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจใน
การอ่าน อาท ิกจิกรรม Book Talk 
พดูคยุถงึการอ่าน นกัเขยีนในดวงใจ
และหนงัสอืเล่มโปรด กจิกรรมอ่าน
สร้างสุข การอ่านที่แลกกันอ่าน
ด้วยการน�าหนังสือเล่มโปรดของ
ตัวเองมาแบ่งกนัอ่าน กิจกรรมเล่า
นิทานพร้อมความสนุกและความ
สุขจากการอ่านอีกมากมาย 

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.สมพิศ 
ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ แถลงข่าวมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้แก่เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส เพื่อยกย่องในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเด่น 

เลศิปัญญา บรูณบณัฑติ อธบิดกีรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว แถลงข่าวการ
จดังาน “มหกรรมตลาดนดั สร้างอาชีพให้ม่ันคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ระหว่าง
วันที่ 12-16 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงสินค้านวัตกรรม
ฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า 

สดุท้ายของโครงการ” โดย 3 จังหวดั
ทีเ่ดนิหน้าส่งมอบหนงัสอืทีผ่่านพ้น
ไปคอื โรงเรยีนบางควูดั จ.ปทมุธานี 
โรงเรียนวดัจฬุามณ ีจ.พระนครศรี 
อยธุยา และโรงเรยีนสาธติชุมชนฯ
สมเด็จย่า จ.เชียงใหม่ 

นายอดศิกัดิ ์เทพอาสน์ ที่
ปรกึษากรรมการผูอ้�านวยการ
ใหญ่ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า “มี
ความยนิดเีป็นอย่างมากทีไ่ด้เป็น
ส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4908 (1433) วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561


