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สถานการณ์การเมืองหลงัปลด
ลอ็กกลางเดือนนี ้ความเคลือ่น 
ไหวต่างๆจะทวีความเข้มสงูขึน้
กว่าท่ีเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การแข่งขนัทางนโยบาย การ
เลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิข้ึนในต้นปีหน้า
น่าจะเป็นครัง้แรกทีจ่ะได้เหน็
นโยบายพรรคการเมอืงทีแ่ตก
ต่างกันแบบด�ากบัขาว เพราะ
การเมอืงมาถงึจดุทีแ่ต่ละฝ่าย
ต้องแสดงจดุยนืให้ประชาชน
เหน็อย่างชดัเจน หลายนโยบาย

อาจถกูมองว่าสดุโต่ง แต่มคีวาม
จ�าเป็นต้องชูเป็นประเด็นหา
เสยีง ซึง่พอได้ยนิกันมาบ้างแล้ว 
อย่างเช่น การยกเลกิการเกณฑ์
ทหาร ขายเรอืด�าน�า้ ล้มล้างผล
พวงรฐัประหาร แก้รฐัธรรมนญู 
หมดเวลาออกนโยบายแบบก๊ักๆ
หรอืนโยบายแบบ routine หมด
เวลาแข่งขันกันที่ตัวบุคคล
มากกว่าการแข่งขนัด้านนโยบาย
เหมอืนทีผ่่านมา

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ความเคล่ือนไหวทางการเมอืงสปัดาห์
นี ้ ก่อนทีพ่ระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) จะประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา น่าจะเพิม่ความเข้มข้นมาก
ขึน้ตามล�าดบั

น่าจะเป็นสปัดาห์ท่ีได้รูว่้ากลุ่ม
สามมติรภายใต้การน�าของนายสม
ศกัดิ ์เทพสทุนิ อดตีรฐัมนตรหีลาย
กระทรวง จะยกพลไปสังกัด
พรรคการเมืองใด หากเข้าสังกัด
พรรคพลังประชารัฐกต้็องแสดงตน
ในวนัท่ี 15 กนัยายน ท่ีมนีดัหมาย
ประชุมใหญ่พรรคเพือ่เลอืกคณะผู้
บรหิารและผูน้�าพรรค

นอกจากความชดัเจนในอนาคต
ของกลุ่มสามมิตรแล้ว อีกความ
ชดัเจนทีน่่าจะเกดิขึน้พร้อมกนัคอื 
การโยกย้ายพรรคของอดีต ส.ส. ว่า
จะมใีครมาร่วมงานกบักลุม่สามมติร
บ้าง 

อย่างไรกต็าม หากยงัไม่มกีาร
เปิดตวัในกลุม่ทีก่�าลังพจิารณาข้อ
ต่อรองเพือ่เปรยีบเทยีบข้อเสนอจาก
ต้นสังกดัเก่าและว่าท่ีต้นสงักดัใหม่ 
อดีต ส.ส. กลุ่มนี้คงรอจนนาที
สดุท้ายก่อนตดัสนิใจว่าจะอยูท่ีเ่ดมิ

นโยบายขาว-ด�า

หรอืย้ายพรรค ซึง่น่าจะเป็นกลุม่
ใหญ่พอสมควร

ท้ังนี ้ สิง่ท่ีจะตามมาหลังการ
เข้าสังกัดพรรคการเมืองคือ การ
เคลือ่นไหวทางการเมอืงของกลุม่
สามมติรจะมข้ีอจ�ากดัมากขึน้ ไม่
สามารถอ้างความเป็นกลุม่การเมอืง
เคลือ่นไหวได้ถนดัเหมอืนทีผ่่านมา 
ส่งผลให้ความได้เปรยีบทีมี่ก่อนหน้า
นีล้ดน้อยลง

เมื่อถึงเวลาต้องสู้ในเงื่อนไข
เดยีวกนักบัพรรคการเมอืงอืน่กน่็า
สนใจว่าพลงัขบัเคลือ่นของกลุม่สาม
มติรจะยงัน่าสนใจเหมอืนช่วงทีผ่่าน
มาอยูห่รอืไม่

ทกุย่างก้าวของกลุ่มสามมติร
หากเป็นเพียงการรวมตัวกันของ

นักการเมืองธรรมดาทั่วไปถือว่า
ไม่มอีะไรน่าสนใจ จดุทีท่�าให้กลุม่
สามมติรมคีวามส�าคญัเพราะถกูน�า
ไปผกูโยงกบักลุม่อ�านาจปัจจุบนัที่
คดิจะอยูใ่นอ�านาจต่อไปหลงัการ
เลอืกตัง้ โดยมีกลุม่สามมิตรเป็น
บนัไดพาดให้ไปสู่เป้าหมายนัน้

หลังความชัดเจนในอนาคต
ของกลุ่มสามมติร ความชัดเจนใน
เรือ่งการโยกย้ายพรรคของบรรดา
อดตี ส.ส. เมือ่ถึงเวลาปลดลอ็กให้
พรรคการเมอืงเริม่ท�ากจิกรรมต่างๆ
ได้ ความเคล่ือนไหวต่างๆจะทวี
ความเข้มสงูขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
แข่งขันกนัทางนโยบาย

การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในต้น

ปีหน้าน่าจะเป็นครัง้แรกทีจ่ะได้เหน็
นโยบายพรรคการเมอืงทีแ่ตกต่าง
กนัแบบด�ากบัขาว เพราะถึงเวลาที่
แต่ละฝ่ายต้องแสดงจดุยนืของตวั
เองให้ประชาชนเหน็อย่างชดัเจน 
ไม่สามารถเล่นการเมืองไปวันๆ 
แข่งขนักนัทีต่วับคุคลมากกว่าแข่งขัน
กนัด้านนโยบายเหมือนทีผ่่านมา

หลายนโยบายอาจถกูมองว่า
สดุโต่ง แต่มคีวามจ�าเป็นต้องชูเป็น
ประเด็นหาเสียงเพื่อให้มองเห็น
ความแตกต่างทีชั่ดเจน

ยกตวัอย่างเช่น นโยบายของ
พรรคอนาคตใหม่ทีป่ระกาศยนืตรง
ข้ามข้ัวอ�านาจปัจจบุนัอย่างท้าทาย 
ไม่ว่าจะเป็นการล้มล้างผลพวง
รฐัประหาร แก้รัฐธรรมนญู

หรอืแม้แต่พรรคเพือ่ไทยกต้็อง
แสดงให้กลุ่มผูส้นบัสนนุได้เหน็ว่า
อยู่คนละขัว้กบักลุม่อ�านาจปัจจบัุน
แบบไม่เผาผี และต้องการสร้าง
ภมูคิุม้กนัรฐัประหารไม่ให้เกดิขึน้
ได้ง่ายๆอีกในอนาคต เช่น การ
ประกาศยกเลกิเกณฑ์ทหาร หรือ
ขายเรอืด�าน�า้ทีซ่ือ้มาในรฐับาล คสช.

ขณะทีอ่กีฝ่ายกบ็ดขย้ีโครงการ
รับจ�าน�าข้าวอย่างต่อเนื่อง และ
พยายามเสนอสิ่งที่คิดว่าจะสร้าง
ความยัง่ยนืในด้านราคามากกว่า 
และพดูตอกย�า้กบัประชาชนทกุครัง้
ทีม่โีอกาสว่าให้เลอืกคนดมีาบรหิาร
บ้านเมอืง 

นีข่นาดแค่วอร์มเคร่ืองอยู่หลงั
เส้นสตาร์ตยังเร่งเครือ่งใส่กนัเพือ่
ข่มขวญัฝ่ายตรงข้ามแรงถงึเพยีงนี้ 

ไม่ต้องคดิว่าเมือ่เสยีงนกหวดี
ดงัออกมา เส้นสตาร์ตจะมคีวาม
เข้มข้นมากเพยีงใด

แค่วอร์มเครื่องอยู่หลังเส้นสตาร์ต

ยงัเรง่เครือ่งขม่ขวญัฝา่ยตรงขา้มแรงเพยีงนี้

เมื่อเสียงนกหวีดดังจะเข้มข้นมากเพียงใด
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In Brief : ย่อความ

อย่านอกคอก

ทรรศนะ

หลักง่ายๆของการอยู่ร่วม

กันคือ รู้ที่สูงที่ต�่า รุ่นพี่รุ่น

น้อง รุ่นพี่อย่ามองรุ่นน้อง

เป็นศตัรู รุ่นน้องก็อย่าท�าตวั

เป็นศตัรกูบัรุน่พี ่เป็นทหาร

สายตาสั้น ไม่รู้ว่าใครคือ

ข้าศึก ใครคือศัตรู  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มัน่คงคอืไม่ม่ันคง?
คมุอ�านาจมานานกว่า 4 ปี มอี�านาจ
เบด็เสรจ็เดด็ขาด แต่วันนี ้คสช. ก็ยงัไม่
กล้า “ปลดลอ็กการเมือง” ทัง้ทีบ่อก
ว่าประเทศมเีสถยีรภาพและมัน่คง แต่
ยงัจะเรยีก “คนไม่มผีม” ขาประจ�ามา 
“ปรับทัศนคต”ิ หลังจากท่ีเคยเรยีกมา
แล้วถึง 15 คร้ัง เพราะวพิากษ์วจิารณ์
ตวัเลขเศรษฐกจิ ท�าให้ “ลงุตู่” ไม่พอใจ

ทัง้ที ่“ลุงตู”่ บอกว่าเป็นนายกฯก็
ต้องถกูตรวจสอบ โดยเปรยีบประเทศ
เป็น “โครงกระดกู” ต้องมีเส้นเลอืด
เป็นส่วนประกอบไปหล่อเล้ียงทกุส่วน 
แต่บางเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดหลัก
เส้นเลือดใหญ่มนักะพร่องกะแพร่งตดิๆ
ดบัๆกพ็ฒันายาก

ส่วน “คนไม่มีผม” ก็สวน “ลุง
ตู่” ว่าน่าจะอ่านไม่ละเอียด เพราะ
เป็นการวเิคราะห์สากลตามสมมตุฐิาน
ทางเศรษฐกจิ และแนะให้ไปถาม “เฮยี
กวง” และทีมงาน 

แม้อารมณ์หงดุหงดิของ “ลงุตู”่ จะ
เป็นเรื่องปรกติหากไม่พอใจอะไร แต่
ประเดน็เศรษฐกจิน่าจะแทงใจด�ามาก
ทีส่ดุ เพราะถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่า “ล้ม
เหลว” มาตลอด แม้ขณะน้ีตวัเลขเศรษฐกิจ
จะดข้ึีนเรือ่ยๆ แต่ยงัมคี�าถามว่า “แล้ว
ท�าไมคนส่วนใหญ่จึงบอกว่าไม่ด”ี 
โดยเฉพาะคนรากหญ้า เกษตรกร และ
กลุม่ธรุกจิขนาดเลก็ 

เศรษฐกจิดยีคุ “คนมสีี” มคี�าถาม
ว่า “กลุม่ทุน” ท่ีได้ดบิได้ดมีีกีก่ลุ่ม และ
กระจายไปถึงประชาชนมากน้อยแค่ไหน 
เพราะความอยูด่กีนิดไีม่ได้วดัแต่ “ตัวเลข
เศรษฐกจิ” แต่ต้องดทูี ่“เศรษฐกจิท่ีแท้
จรงิ” ทีเ่กีย่วข้องกบัปากท้องของประชาชน
ด้วย  

นีค่อืท่ีมาของค�าว่า “รวยกระจกุ 
จนกระจาย” 

เหมอืนการผกูขาดความด ีผูกขาด
อ�านาจของ “คนดี” ท่ีท�าอะไรกไ็ม่
ผดิ แม้แต่การปล้นอ�านาจจากประ 
ชาชน!! 

ข่าวทหารรุน่พีข่าใหญ่ทีค่่ายทหารลพบรุี
รุมท�าร้ายพลทหารรุ่นน้องจนอาการ
ปางตาย เป็นพฤติกรรมแสดงอ�านาจ
ของทหารทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ในระยะหลังๆ 
ทัง้ทีมี่ระเบยีบวินยัเคร่งครดั แต่ยงัมกีาร
ฝ่าฝืนของทหารบางคน ท�าให้ภาพพจน์
ของกองทัพเสียหาย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง 
ไม่ว่าจะเป็นใครกต้็องเสยีใจและเจบ็ปวด
เป็นทุกข์ ก่อนหน้านี้ก็มีนักเรียนทหาร
ถูกซ้อมจนตายมาแล้ว

ท�าให้สงัคมตัง้ค�าถามว่าจะมกีารแก้
ปัญหากันอย่างไร ผู้บังคับบัญชาต้อง
ดูแลรบัผดิชอบ กองทพัต้องเข้าไปจัดการ 
ทหารตายเพราะไปรบเป็นเร่ืองธรรมดา 
แต่ไม่ใช่ถูกซ้อมถูกกลั่นแกล้งจนตาย 
กองทพัต้องจดัการทหารแหกคอกทีท่�า
ผิดระเบียบ เพราะถือว่าทรยศต่อความ
เป็นทหาร ฆ่ากนัเอง ท�าร้ายกนัเอง เม่ือ
ก่อนบอกว่าถ้าผูใ้ต้ผูบั้งคบับัญชาก่อเรือ่ง
ก่อปัญหา ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีความ
ผิดด้วย ยิ่งท�าให้มีคนบาดเจ็บปางตาย
หรอืตาย อย่างนีเ้สือ่มเสยีกองทัพท้ังหมด 
ถอืว่าอาการน่าเป็นห่วง เพราะคนธรรมดา
จะท�าร้ายหรอืฆ่าใครกต้็องมจีติใจทีโ่หด

เหี้ยม รุนแรง ก้าวร้าว 
เรื่องความรุนแรงในกองทัพจึงไม่

ควรให้เกิดขึ้น เพราะทหารถูกฝึกให้มี
วินัยเคร่งครัด ความเข้มแข็งมีไว้รับใช้
ชาติ ไม่ใช่ฆ่ากันเอง เร่ืองนิสัยที่แตก
ต่างกนั ไม่ชอบกนั ทะเลาะกนั กไ็ม่ควร
รุนแรงถึงตาย รุ่นพี่หมั่นไส้รุ่นน้องจะ
เพราะนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้อง
มีระเบียบวินัยมาก�ากับ มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง 
หากไม่มีความเคารพย�าเกรงกันเลยก็
อยู่ร่วมกันไม่ได้ โดยเฉพาะกองทัพไม่
เหมือนคนทั่วไป 

รุน่พีต้่องมคีวามเมตตารุน่น้อง ไม่ใช่
กร่างเป็นขาใหญ่ เคยเป็นขาใหญ่อยูข้่าง
นอก แต่เมื่ออยู่ในกองทัพต้องไม่มี ไม่
ว่ารุ่นน้อง รุ่นพ่ี ยิ่งทหารเกณฑ์ใหม่ก็
เหมือนสะใภ้ใหม่ ต้องเกรงใจแม่ผัวจะ
ได้ไม่เจ็บตัวง่ายๆ 

หลักง่ายๆของการอยู่ร่วมกัน
คือ รู้ท่ีสูงท่ีต�่า รุ่นพี่รุ่นน้อง รุ่นพ่ี
อย่ามองรุ่นน้องเป็นศัตรู รุ่นน้องก็
อย่าท�าตัวเป็นศัตรูกับรุ่นพี่ เป็น
ทหารสายตาสัน้ ไม่รูว่้าใครคอืข้าศกึ 
ใครคือศัตรู ถ้ารู้ชอบ รู้ถูก รู้ควร ก็
จะรูถ้งึการวางตวัท่ีถกูท่ีควรทีเ่หมาะ
สม อย่าอยูกั่นแบบเป็นศตัรคููอ่าฆาต
กันเลย

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

LINEลุยCheapest Challengeถูกสุด

ให้ข้อมลู : ประทีป วาณชิย์ก่อกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงนิ บรษัิท 
เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ร่วมน�าเสนอข้อมูลบรษิทัแก่นักลงทนุและเจ้า
หน้าทีก่ารตลาดของบรษัิทหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากดั (มหาชน) ผ่านโครงการ 
“Company Snapshot @ NOMURA” 

ต้อนรบั : เอกรตัน์ แจ้งอยู ่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และวริชั วงศ์นรินัดร์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษัิท เธยีรสรัุตน์ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบันกัลงทนุทีส่นใจเข้าร่วม
กิจกรรม Company Visit เพ่ือให้ข้อมูลองค์กรและเยีย่มชมส่วนงานต่างๆด้านการส่ง
เสรมิการขายภายในองค์กร 

น.ส.ปวรศิา ชุมวกิรานต์ ผูบ้รหิาร 
ฝ่ายการตลาด LINE MOBILE 
ประเทศไทย กล่าวว่า LINE MOBILE 
ได้พสิจูน์ให้เหน็ถงึความทุม่เทอย่าง
หนกัเพือ่เป็นส่วนหนึง่ให้ผูใ้ช้งาน
ได้รบัความคุม้ค่าท้ังด้านราคาและ
คุณภาพอย่างสงูสุด ล่าสุดประกาศ
แคมเปญใหม่ “Cheapest Challenge” 
สร้างมติใิหม่ในความโปร่งใสของ
การมอบราคาถกูทีแ่ท้จริงให้กบัผู้
บรโิภคทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั

ทัง้ท้าหากผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์
มอืถอืรายใดทีเ่จอแพก็เกจมอืถอืท่ี
มรีาคาถกูกว่า LINE MOBILE รบั
ไปเลยแพ็กเกจพร้อมส่วนลด 70% 
จากราคาเตม็ โดยราคาทีเ่สนอมี
ทัง้ S, M, L, XXL และ Unlimited 
นาน 1 ปี (12 รอบบลิ) คอื แพก็
เกจ S 119 บาท เนต็ 5 GB โทร.
ออก 150 นาที แพก็เกจ M 149 
บาท เน็ต 10 GB โทร.ออก 200 
นาท ีแพก็เกจ L 209 บาท เนต็ 20 
GB โทร.ออก 300 นาที แพ็กเกจ 
XXL 329 บาท เนต็ 40 GB โทร.
ออก 600 นาที และแพ็กเกจ 
Unlimited 599 บาท เนต็ Unlimited 
โทร.ออก Unlimited

LINE MOBILE เกดิจากความ

12องค์กรสุดยอดนายจ้างดเีด่นปี2561

ซมิมอืถอื LINE MOBILE ประกาศแคมเปญใหม่ “Cheapest 
Challenge” ให้ผูใ้ช้คุม้ค่าท้ังโทร.และเล่นเนต็ ลดพเิศษ 70% 
(จากราคาเตม็) เป็นเวลา 12 รอบบลิ

ร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง LINE 
ประเทศไทย และบริหารโดยทีม
เฉพาะกิจของ DTN เพื่อให้เป็น
บริการโทรศัพท์มือถือใหม่ในรูป
แบบดจิทัิล ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูใ้ช้ในยุคดจิิทลั และแก้ไขความ

บรษิทั เอออน (ประเทศไทย) จ�ากดั 
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศรายชือ่ 12 องค์กรทีไ่ด้รบั
การขนานนามให้เป็นสดุยอดนายจ้าง
ดเีด่นแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2561 
ซึง่นายจ้างท่ีมีคะแนนความผกูพัน
ของพนกังานต่อองค์กรมมีากถึง 86 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่องค์กรทั่วไปมี
เพยีง 62 เปอร์เซ็นต์ โดยพนกังาน
เหน็ว่าผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถให้
แนวทางการบรหิารงานในอนาคต
ได้อย่างชัดเจน วางกลยุทธ์ผล
ตอบแทนทีไ่ม่ใช่เพยีงตวัเงนิเท่านัน้ 
แต่รวมถงึโอกาสทางการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาอาชพีอกีด้วย 

ประกอบด้วย บรษิทั ฟูด้แพชชัน่ 
จ�ากดั, บรษิทั อเมรกินั เอก็ซ์เพรส 

(ไทย) จ�ากัด, บริษัท เชียงใหม่
เบเวอเรช จ�ากัด, บริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด, บรษิทั ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั, บรษิทั ฟิตเนส 
เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ากัด 
(มหาชน), บรษิทั น�า้ตาลมติรผล 
จ�ากัด, โรงพยาบาลพญาไท, บรษิทั 
เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคช่ันส์
แอนด์โปรดกัส์อนิ ดาต้า โปรเซส
ซิง่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั, เทสโก้ โลตสั 
และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�ากัด
ทัง้นี ้บรษิทั อเมรกินั เอก็ซ์เพรส 

(ไทย) จ�ากดั ยงัได้รบัรางวลัสุดยอด
นายจ้างดีเด่นแห่งภมูภิาคเอเชยี-
แปซฟิิก ประจ�าปี 2561 หลงัจาก
ได้รบัรางวลัสุดยอดนายจ้างดเีด่น
ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
เมือ่เรว็ๆนี ้โดยรางวลัสดุยอดนายจ้าง
ดีเด่นระดับโลกประจ�าปี 2561 ได้แก่ 
กลุม่โรงแรมอินเตอร์คอนตเินนตลั 
แมรอิอท อินเตอร์เนช่ันแนล และ
แมรอิอท เวเคชัน่ คลับ ประเทศไทย 

คบัข้องใจด้านบรกิารมอืถือทีมี่อยู่
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรอคิว
นานหน้าเคาน์เตอร์เพือ่ลงทะเบยีน
หรือช�าระค่าบริการ รูปแบบแพ็ก
เกจที่ซับซ้อน (หรือมีเงื่อนไข
แอบแฝง) ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ลดลงขณะดูวิดีโอรายการโปรด 
การคดิค่าบรกิารเกนิจริงจากบรกิาร
โรมมิ่ง และความยุ่งยากอื่นๆอีก
มากมาย
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รปีูตกต�า่สดุ 
ค่าเงินรปีูอินเดียท�าสถติิตกลง
ไป 72.12 รูปีต่อดอลลาร์สหรฐั
ในการซือ้ขายช่วงบ่ายวานนี ้และ
ร่วงลงอย่างต่อเนือ่งแล้วร้อยละ 
10 นับจากเปิดศักราชใหม่ที่ 
63.67 รปีูต่อดอลลาร์สหรฐั โดย
ทะลแุนวรบัที ่ 70 รปีูเป็นคร้ัง
แรกเมือ่เดอืนก่อน เพราะวกิฤต
เงนิลรีาของตรุกเีริม่ส่งผลกระทบ
ไปยังประเทศเศรษฐกจิใหม่อย่าง
อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ 
อาร์เจนตนิา ต้นเหตมุาจากข้อ
พพิาทการทตูกบัสหรฐัเรือ่งตรุกี
กักตัวบาทหลวงชาวอเมริกัน
ข้อหาเก่ียวกบัการก่อการร้าย  

แผ่นดนิไหว 6.3 
เกดิแผ่นดนิไหวขนาด 6.3 บรเิวณ
ตอนกลางของเอกวาดอร์ ศนูย์ 
กลางของแผ่นดนิไหวอยูห่่างจาก
เมืองอัมบาโตไปทางใต้ 94 
กิโลเมตร และลึกลงไป 112 
กโิลเมตร แผ่นดินไหวนีเ้กดิข้ึน
เมือ่เวลา 21.12 น. วานนีต้าม
เวลาท้องถิน่ แรงสัน่สะเทอืนรูส้กึ
ได้ถึงกรุงกีโตเมืองหลวง และ
เมอืงกวายากลิ ซึง่เป็นเมอืงท่า
อตุสาหกรรม ด้านสถาบนัธรณ ี
วทิยาเอกวาดอร์ระบุว่า แผ่นดนิ
ไหวเกิดขึน้ในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีมี
ประชากรไม่หนาแน่น

“ฮนุ เซน”นัง่นายกฯต่อ 
รฐัสภากมัพูชาเปิดประชมุเพือ่
ลงมตอิย่างเป็นทางการให้นายก
รัฐมนตรีฮนุ เซน ด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไปอกี 5 ปี หลงัจากครอง
ต�าแหน่งมาแล้ว 33 ปี ในโอกาส
นี้นายกฯฮุน เซน รับปากจะ
ปรบัปรงุการบรกิารสาธารณะ 
เศรษฐกจิ และขึน้ค่าแรงให้แก่
คนงานโรงงานสิง่ทอและข้าราชการ
พลเรอืน พร้อมกนันีไ้ด้กล่าวหา
ว่ากลุม่ฝ่ายค้านก�าลงัพยายาม
เขี่ยกัมพูชาออกจากเส้นทาง
ประชาธปิไตยและหลักนติธิรรม

ข่าวย่อย
จีนร่วมประชุมสุดยอดรัสเซีย 

นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศสหรฐั กล่าวระหว่างเยอืน
กรงุนวิเดลขีองอนิเดยีว่า ไม่ใช่เรือ่ง
น ่าแปลกใจที่นิวยอร ์กไทม ์ส 
หนังสือพิมพ์สายเสรีนิยม โจมตี
รัฐบาลชุดนี้อย่างไม่หยุดหย่อน 
พร้อมระบุว่าหากเน้ือหาบทความ
เป็นจริงกไ็ม่ควรน�าถ้อยค�าของคน
ไม่ดทีีขุ่่นเคอืงและหลอกลวงมาตี
พมิพ์ ซึง่เป็นเรือ่งน่าเสยีใจกว่าอะไร
ทัง้สิน้ โดยบทความทีน่วิยอร์กไทม์ส  
อ้างว่าเขยีนโดยเจ้าหน้าทีอ่าวโุสใน

รฐับาลสหรฐัระบุว่า คนในรฐับาล
เองมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ เป็นอนัตรายต่อประเทศชาติ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
กล่าวด้วยว่า เขามจีดุยนืว่าหากไม่
สามารถท�าในสิง่ทีผู่น้�าต้องการได้

‘ปอมเปโอ’โต้ไม่ได้เขียนด่า‘ทรัมป์’ 
กค็วรลาออก แต่คนเขยีนนรินาม
ในนวิยอร์กไทม์สไม่เพยีงไม่ลาออก 
แต่ยังหาทางบ่อนท�าลายสิ่งที่
ประธานาธบิดทีรมัป์และรฐับาลชดุ
นีก้�าลังพยายามท�า เขารู้สกึว่าสิง่ท่ี
สือ่พยายามบ่อนท�าลายรฐับาลเป็น
เรือ่งน่ารงัเกยีจ ขอยนืยนัว่าเขาไม่ใช่
คนเขียนบทความนี้ ก่อนหน้านี้
ประธานาธิบดีทรมัป์กล่าวว่า บทความ
ข้ีขลาดท่ีใช้ชือ่เร่ืองว่า “ข้าพเจ้าเป็น
ส่วนหนึง่ของพวกต่อต้านในรฐับาล
ทรมัป์” ถอืเป็นการทรยศหรือไม่

ประธานาธบิดจีนีจะเข้าร่วมการ
ประชมุสดุยอดในรสัเซียสปัดาห์
หน้า โดยอาจมผีูน้�าเกาหลเีหนอื 
ผูน้�าญีปุ่น่ และผูน้�าเกาหลใีต้
เข้าร่วมด้วย

รายงานระบุว่า ประธานาธบิดี
วลาดเิมยีร์ ปตูนิ ของรสัเซยี เชญิ
นายคมิ จอง-อึน ผูน้�าเกาหลเีหนอื 
เข้าร่วมการประชมุเศรษฐกจิตะวนั
ออกทีเ่มืองวลาดิวอสตอกระหว่าง
วนัที ่ 11-13 กนัยายนนี ้ แต่ผูน้�า
เกาหลเีหนอืยงัไม่ได้ตอบรบัว่าจะ
เดนิทางมาร่วมประชมุหรอืไม่ ซึง่
การมาร่วมประชุมของผูน้�าเกาหลี 
เหนอืในครัง้นีอ้าจเป็นก้าวส�าคญั
อีกก้าวหนึ่งในการด�าเนินความ
พยายามท�าให้เกาหลเีหนอืหลดุพ้น
จากการโดดเดีย่วจากกรณโีครงการ
นวิเคลยีร์ของตนเอง อย่างไรกต็าม 
เจ้าหน้าทีข่องทางการจนีกย็งัไม่ได้
ยนืยนัว่าประธานาธบิดสีี จิน้ผิง จะ
พบปะกับผูน้�าอ่ืนๆในการประชุม 
สดุยอดครัง้นีห้รอืไม่ 

ประธานาธิบดีสีและนายคิม
พบกนัมาแล้ว 3 ครัง้ในจีนในปีนี้
ขณะพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์
ระหว่างกนั และผู้น�าจีนส่งนายหลี่ 
จ้านซ ูประธานสภาประชาชนแห่ง
ชาติ เยือนกรุงเปียงยางเพื่อร่วม
ฉลองครบรอบ 70 ปีการก่อต้ัง

เกาหลีเหนอื อนัเป็นการยติุกระแส
คาดเดาว่าประธานาธิบดีสีจะใช้
โอกาสนีเ้ยอืนเกาหลีเหนอือย่างเป็น
ทางการเป็นครัง้แรก

ขณะทีม่รีายงานจากสือ่ทางการ
จนีเตอืนว่า การทีเ่รอืรบองักฤษแล่น
เข้าใกล้หมูเ่กาะพาราเซลทีจ่นีอ้าง
สทิธใินทะเลจนีใต้อาจเป็นผลเสยี
ต่อการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี 
(เอฟทเีอ) กบัจนีเมือ่สหราชอาณาจกัร
ออกจากสหภาพยโุรป (อยี)ู หรอื
เบรก็ซทิ

บทบรรณาธกิารของไชน่าเดลี ่
ฉบับภาษาอังกฤษระบุว่า จีนและ
อังกฤษตกลงจะส�ารวจความเป็น
ไปได้ในการหารอืเอฟทเีอหลงัเบรก็
ซทิ การกระท�าใดๆทีเ่ป็นภยัต่อผล
ประโยชน์หลักของจีนจะสร้าง
อุปสรรคให้แก่การเดนิหน้าเรือ่งนี้ 
มีรายงานว่าอังกฤษพยายามท�า
ทกุอย่างเพ่ือเอาใจสหรฐัทีผ่ลกัดัน

เรื่องเสรีภาพการเดินเรือสากลใน
ทะเลจีนใต้ เพราะมองว่าสหรัฐจะ
ช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิให้แก่องักฤษ
หลังเบร็กซิท 

ด้านกระทรวงกลาโหมจนีแถลง
ว่า สถานการณ์ในทะเลจีนใต้มี
เสถียรภาพมาโดยตลอด เพราะ
ความพยายามของจนีกบัประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แต่บาง
ประเทศนอกภมูภิาคกลบัส่งเรอืรบ
และเครือ่งบนิรบเข้ามาในทะเลจนีใต้
เพื่อปลุกปั่นความวุ่นวาย สร้าง
ปัญหาทีไ่ม่เคยมมีาก่อน คกุคาม
สันตภิาพและเสถยีรภาพในภูมภิาค 

รอยเตอร์รายงานว่า เรอืรบเอช
เอม็เอส อลัเบยีน ขององักฤษ ระวาง
ขบัน�า้ 22,000 ตนั แล่นใกล้หมู่
เกาะพาราเซลเม่ือเดอืนก่อน ท�าให้
จนีประณามว่าเป็นการยัว่ย ุซึง่จนี
ยึดครองหมู่เกาะนี้ แต่เวียดนาม
และไต้หวนักอ้็างสิทธเิช่นกัน

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.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

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

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ด้วยพระมหากรุณาธคิณุของสมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
ในรชักาลที ่9 ทีท่รงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯให้มกีารจดัแสดง “โขน” ซึง่
นบัเป็นสมบตัอินัล�า้ค่าของชาตขิึน้
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่เผยแพร่นาฏศลิป์
ชัน้สงูอันเก่าแก่ของไทย อกีทัง้เพือ่
ให้คนรุน่ใหม่ได้มส่ีวนร่วมสบืสาน
วฒันธรรมไทยให้อยูส่บืไป ในปี 2561 
มลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชีพฯได้เลือกบท
โขนรามเกียรติ ์ตอน “พเิภกสวามิภกัดิ”์ 
โดยจดังานแถลงข่าวพร้อมโชว์ตวัอย่าง
ไฮไลท์ไปเมือ่วันก่อน

ท่านผูห้ญงิจรงุจติต์ ทขีะระ 
เลขาธกิารมูลนิธิส่งเสรมิศลิปา
ชพี ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ และประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการจดัการ
แสดงโขนมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ 
ตอน “พเิภกสวามภิกัดิ”์ กล่าวถงึ
รายละเอียดในการจัดแสดงว่า 
“สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯให้สบืสานและ
อนรุกัษ์โขน ซึง่ถอืเป็นสมบตัแิละ
เป็นนาฏศลิป์ช้ันสงูของชาต ิทีผ่่าน
มาทางมลูนิธิส่งเสริมศลิปาชีพฯได้
จัดการแสดงโขนรามเกยีรติ ์7 ตอน
ด้วยกนั ได้แก่ ชดุ “ศึกพรหมาศ” 
ในปี 2550 และ 2552, ชดุ “นางลอย” 
ในปี 2553, ชดุ “ศกึมยัราพณ์” ใน
ปี 2554, ชดุ “จองถนน” ในปี 

หมายของความจงรกัภกัด ีและการ
รักษาความเที่ยงธรรมสุจริต น�า
เสนอในการแสดงครัง้นี้ 

ส�าหรับการแสดงโขนมูลนธิส่ิง
เสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ คร้ัง
นีก้�าหนดจดัแสดงระหว่างวนัท่ี 3 
พฤศจกิายน-5 ธันวาคม 2561 ณ 
หอประชมุใหญ่ ศนูย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ผูส้นใจสามารถซือ้บตัร
เข้าชมได้ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไปทีไ่ทย
ทคิเกต็เมเจอร์ทกุสาขา โทร.0-2262-
3456 หรอื www.thaiticketmajor.
com บตัรราคา 420/ 620/ 820/ 
1,020/ 1,520 และ 1,820 บาท 
รอบนกัเรยีน นกัศกึษา บตัรราคา 
200 บาท (หยดุการแสดงทกุวัน
จนัทร์) ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที่ 
Facebook : Khon Performance 
โขนพระราชทาน 

สุเมธ ด�ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
(ธพส.) เป็นประธานเปิดงาน GRAND OPENING “อาคารธนพิพัฒน์ อัตลักษณ์
แหง่ความยัง่ยนื” ในโอกาสครบรอบ 14 ปี บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จ�ากดั 
ที่อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

มร.เจมส์ ซี. เอฟ. ฮวง ประธานสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน ร่วมกับ
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน, สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน 
และ สสปน. เปิดงาน Taiwan Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “Let’s Tie Together” 
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

2555, ชดุ “ศกึกมุภกรรณ ตอน
โมกขศักดิ”์ ในปี 2556, ชดุ “ศกึ
อนิทรชติ ตอนนาคบาศ” ในปี 2557 
และชดุ “ศกึอนิทรชิต ตอนพรหมาศ” 
ในปี 2558 จนประสบความส�าเรจ็
และได้รบักระแสตอบรบัให้มีการ
เพิ่มรอบส�าหรับผู้ที่พลาดชมการ
แสดงในทกุปี

พระองค์ทรงปลืม้พระทยัทีเ่หน็
ทัง้เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ มาดโูขน
กนัท้ังครอบครัว เป็นสถาบนัครอบครัว
ที่อบอุ่น โดยปีนี้ในส่วนของการ
เลอืกตอนจากแบบสอบถามได้น�า

ความกราบบงัคมทูลว่า คนดูต้องการ
ชมตอนพเิภกสวามภิกัดิ ์เพราะคน
ดสูอบถามมามากว่าท�าไมพเิภกถงึ
ย้ายไปอยูก่บัพระราม จงึเป็นทีม่า
ของการเลือกแสดงตอนพิเภก
สวามิภักดิ์ อันเป็นการสื่อความ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4911 (1436) วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561


