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“กคช.-กรุงไทย”หนุน
สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ

หลงักฎหมายเลอืกตัง้ ส.ส. และ
กฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
การเคลือ่นไหวทางการเมอืงจะ
มคีวามคกึคกัมากขึน้ ความน่า
สนใจคงต้องโฟกสัไปทีก่ารเลอืก
หวัหน้า 2 พรรคการเมอืงใหญ่
อย่างพรรคเพือ่ไทยและพรรค
ประชาธปัิตย์ เพราะบุคลกิของ

คนท่ีจะได้รับเลือกเป็นผู้น�า
พรรคจะเป็นเครือ่งบ่งช้ีว่า 2 
พรรคใหญ่จะเลอืกเดนิหมาก
การเมอืงทัง้ช่วงก่อนและหลงั
เลือกต้ังอย่างไร บรรยากาศ
การเมอืงทัง้ก่อนและหลงัเลอืก
ตัง้จะเดอืดมากหรอืเดอืดน้อย 
ผู้ที่จะมาเป็นผู้น�าของทั้ง 2 
พรรคคอืค�าตอบ

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4915 (1440) วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4915 (1440) วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อชิยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวนัน้ี จ�ากดั / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กลุวฒันวรพงศ์ / ส�านักงานบรษัิท โลกวนันี ้จ�ากัด : เลขที ่71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

รฐับาลทหาร คสช. ได้เวลานบัถอย
หลังลงจากอ�านาจ หลงัจากพระราช
บญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 
2 ฉบบัสดุท้ายประกาศในราชกจิ
จานเุบกษาเมือ่วันท่ี 12 กนัยายน
ทีผ่่านมา

ในส่วนของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึง่สมาชกิวุฒิสภา (ส.ว.) นัน้
มผีลบงัคบัใช้ในทันที ท�าให้ต้องเริม่
นบัหนึง่ส�าหรบักระบวนการสรรหา
ผูท้ีเ่หมาะสมเป็น ส.ว.ลากตัง้ชดุแรก 
250 คน ท่ี คสช. จะแต่งตัง้ก่อนลง
จากอ�านาจ

ประเด็นทีน่่าตดิตามคอื จะมี
คนในแม่น�้าสายอ�านาจที่เคยรับ
ต�าแหน่งกินเงินเดือนจากภาษี
ประชาชนมาแล้วกีค่นทีไ่ด้นัง่เป็น 
ส.ว.ลากตัง้ชดุแรกต่อไป

จากนีไ้ปการเคลือ่นไหวเพือ่ชงิ
เก้าอ้ี ส.ว. ทีแ่ม้จะมมีากถึง 250 ที่
นัง่ แต่คงไม่เพยีงพอรองรับคนอยาก
มอี�านาจ คงคกึคกัน่าด ู เพราะคง
ต้องมกีารวิง่เข้าหาผูม้อี�านาจกันฝุน่
ตลบเพือ่ชงิตัว๋

อย่างไรกต็าม การชงิตัว๋นัง่
เก้าอี ้ส.ว. อาจไม่มอีะไรให้ต้อง
ลุ้นกันมาก เมื่อมีกระแสข่าว
ออกมาก่อนหน้าน้ีว่าผูมี้อ�านาจ

บู๊บุ๋นอยูท่ี‘่ผู้น�ำ’

ได้ท�าบญัชช่ืีอ ส.ว. เอาไว้บ้าง
แล้ว ท�าให้มทีีว่่างเหลอืให้วิง่ชงิ
ตัว๋กันอกีไม่มาก

ส�าหรบั พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืก
ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
ทีถู่กสภานิตบัิญญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
ยดืการบังคบัใช้ไปอกี 90 วนัหลงั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ใน
ช่วง 90 วนัก่อนทีก่ฎหมายจะมผีล
บงัคบัใช้ในวนัที ่10 ธนัวาคมทีจ่ะ
ถงึนีเ้พือ่เร่ิมนบัถอยหลังจดัเลอืกตัง้
ภายใน 150 วัน ประเด็นที่ต้อง
ตดิตามคอืการแบ่งเขตเลอืกต้ังของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ว่าจะมหีน้าตาออกมาอย่างไร

การเลือกต้ังครัง้นีเ้ขตเลอืกตัง้จะ

ถกูขยายให้กว้างมากขึน้ เพราะ ส.ส.เขต
ถกูลดจ�านวนลง ท�าให้การแข่งขันใน
พืน้ทีม่มีากข้ึน เปรยีบเหมือนการเล่น
ฟตุบอล เมือ่สนามถกูขยายให้ใหญ่
ขึน้กว่าเดมิกต้็องเหนือ่ยออกแรงวิง่
มากขึน้เป็นเงาตามตัวหากหวงัจะพา
ตวัเองเข้ามานัง่ในสภาให้ได้

ส�าหรับการคลายล็อกค�าสั่ง 
คสช. ให้พรรคการเมอืงสามารถท�า
กจิกรรมบางอย่างได้โดยไม่ต้องขอ
อนญุาตจาก คสช. ก่อนนัน้ จากค�า
บอกเล่าของนายวิษณ ุเครอืงาม 
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นมือ
กฎหมายของรัฐบาล ยนืยนัว่าค�า
ส่ังคลายล็อกเขียนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เหลือเพยีงรอประกาศใช้ ซึง่

คาดว่าจะประกาศได้ในเรว็ๆนี้
ความเคลือ่นไหวแรกทีจ่ะสร้าง

บรรยากาศสู่การเลอืกตัง้ไปส่องที่
การประชุมร่วมกนัระหว่างตวัแทน
พรรคการเมอืงกบั กกต. ทีจ่ะมขีึน้
ในวนัที ่28 กนัยายนนี ้ซ่ึงจะเป็นการ
ประชมุเพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบั
แนวทางปฏบิตัต่ิางๆ และอาจจะ
ขอความเหน็พรรคการเมอืงเกีย่ว
กบัการแบ่งเขตเลอืกตัง้

หลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วม
กับ กกต. “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
หัวหน้า คสช. จะเชิญตัวแทน
พรรคการเมืองมาพูดคยุ ซึง่ยงัไม่
ทราบว่า “บิก๊ตู”่ จะพดูอะไรกบั
ตวัแทนพรรคการเมอืงบ้าง

ส่วนความเคลือ่นไหวทีจ่ะเป็น
ไฮไลท์หลังการปลดล็อกทางการ
เมอืงอยากให้จบัตาดทีูก่ารประชมุ
ใหญ่เพ่ือเลอืกหวัหน้าพรรคของ 2 
พรรคการเมอืงใหญ่ท่ีเป็นไม้เบือ่ไม้
เมากนัตลอดคอื พรรคเพือ่ไทยกับ
พรรคประชาธปัิตย์

หากอยากรู้ว่าพรรคเพ่ือไทย
และพรรคประชาธิปัตย์จะมอีนาคต
อย่างไร จะเลือกเดนิแนวทางไหน
ทัง้ก่อนและหลงัเลอืกตัง้ บคุลกิของ
คนท่ีได้รับเลอืกเป็นหัวหน้าพรรค
จะท�าให้ประชาชนสามารถรูท้ศิทาง
ของทั้ง 2 พรรคการเมืองที่จะมี
บทบาทส�าคญัต่อการจัดตัง้รฐับาล
หลงัการเลอืกตัง้ได้

บรรยากาศการเมอืงท้ังก่อน
และหลงัเลอืกต้ังจะเดอืดมาก
หรือเดือดน้อย ผู้ที่จะมาเป็น
ผูน้�าของทัง้ 2 พรรคคอืค�าตอบ

จากนี้ไปการเคลื่อนไหว

เพื่อชิงเก้าอี้ ส.ว. คงคึกคักน่าดู

เพราะต้องวิ่งกันฝุ่นตลบเพื่อชิงตั๋ว
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In Brief : ย่อความ

คนลวงโลก

ทรรศนะ

พระพทุธเจ้าบัญญัตเิป็นปฐม
เหตุแห่งความโอ้อวด เพื่อไม่
ให้หลอกลวงชาวบ้านมาใส่
บาตร มาถวายลาภสักการะ 
อ้วนบนความหายนะ รวยบน
ความเดือดร้อน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทหารอาชพี?
บทความวิจยัของ พ.อ.สรศกัดิ ์งามขจร
กลุกจิ รองผูอ้�านวยการกองวชิาประวติัศาสตร์ 
ส่วนการศกึษา โรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ช่ือ “ปรัชญาและหัวใจ
ของการผลติทหารอาชพีตามแนวทาง
ตะวนัตก” ซึง่เป็นงานทีพั่ฒนาจากงาน
วจิยั “การออกแบบระบบการศกึษา
ทางทหารของไทยใหม่ เพ่ือการผลติ
ทหารอาชพีและการปฏริปูกองทัพ” 
ซ่ึงได้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยั (สกว.) และได้รับการอนมุตัจิาก
กองทัพบกปี 2558-2559

“พ.อ.สรศักดิ”์ ตัง้โจทย์ “เพราะ
อะไรประชาธปิไตยของไทยจงึล้ม
เหลว” ซึง่ก่อนจะรบัราชการทหารเป็น
อาจารย์สอนปี 2535 ได้ยนิบ่อยว่าสาเหตุ
เป็นเพราะทหารท�า “รฐัประหาร” ซึง่
ทหารเป็น 1 ใน 3 เสาหลัก แต่ยงัมีอกี 
2 เสาทีต่่างกม็ส่ีวนร่วมคอื นกัการเมือง
และประชาชน ทีเ่รยีกร้องและเปิดทาง
ให้ทหารยดึอ�านาจ 

รฐัประหารในปี 2490 ถอืเป็นต้น
แบบรัฐประหารท่ีคลาสสกิทีส่ดุของไทย 
และกลายเป็นแบบแผนการรฐัประหาร
ในยคุปัจจบุนั โจทย์คอืจะสร้าง “ทหาร
อาชีพ” ตามแบบประเทศโลกตะวันตก
อย่างไร คอืเป็นทหารทีย่อมรบัความเป็น
ใหญ่ของประชาชน และท�าตามค�าส่ังของ
รฐับาลทีม่าจากการเลอืกต้ัง

ทหารไม่เข้ามายุง่กับการเมืองและไม่
ท�ารฐัประหาร เป็นทหารและพลเมอืงทีม่ี
คณุภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดย
หนึง่ในงานวิจยัคอื ปรบัหลกัสตูรโดยให้
ความส�าคญัวชิาด้านมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ รวมถงึวฒันธรรมในองค์กร
ทีต้่องยอมรับการวิพากษ์สถาบันทหาร

“ทหารอาชพี” จงึต้อง “ปฏรูิป
กองทัพ” ปรับทั้งหลักสูตรและ
วฒันธรรมในองค์กร ซึง่ไม่ใช่เรือ่ง
ง่ายๆ ถ้าไม่เริม่ท�าบ้านเมอืงกจ็ะอยู่
ใน “หลุมด�า” ท่ีเดีย๋วมดืเดีย๋วสว่าง
ต่อไปไม่สิน้สุด!

ค�าว่า “ซือ่สตัย์” กลายเป็น “ซือ่บือ้” 
เพราะคนลวงโลกอย่าง “พทีหวย 90 
ล้าน” จนถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจจบัข้อหา
หลอกลวง  ท�าให้เหน็ว่าคนลวงโลกยงัมี
อยูเ่ร่ือยๆ มีให้เหน็อยูบ่่อยๆ สะท้อนถงึ
สงัคมทีพ่กิารอาการหนกั ค�าว่า “ซือ่กนิ
ไม่หมด คดกนิไม่นาน” จึงใช้ไม่ได้

การโกหกของพทีท�าให้มคีนแห่ไป
เข้าคิวซ้ือหวยของพที ข่าวบอกว่าบางคน
ซือ้ยกแผงเลย แต่เมือ่ความจรงิปรากฏ
ออกมาว่าเป็นการโกหกลวงโลกกท็�าให้
คนรุมด่ารมุว่า แล้วยงัโดนตดิคุกอกี สวน
กระแสกบัทีเ่ป็นข่าวครัง้แรก เพราะไม่
ซ่ือสตัย์ คดโกง หลอกลวงผู้คน 

พระพทุธเจ้าบอกว่า คนโกหกจะ
ไม่ท�าชัว่อย่างอ่ืนอีกเป็นไม่ม ี เรือ่ง
โกหกของพทียงัท�าให้คนระดับซนิแส
ชือ่ดงัต้องหม่นหมองไปด้วย เพราะ
เอาป้าย “รวย” ไปร่วมโปรโมท จน
ซนิแสเสยีศนูย์ไปด้วย 

เรือ่งลวงโลกไม่ใช่เพราะหัวด ีแต่เป็น
หวัร้อนจนต้องหนหัีวซกุหัวซนุ เพราะไม่
ซือ่สตัย์ แต่ซือ่บือ้ คดิว่าฉลาด เพราะ
กิเลสมนัไสหวัให้อวดฉลาด กลายเป็น
ทกุข์มหนัต์ เพราะความงก ความโลภ 
ความโง่ ทัง้ยงัท�าให้ชือ่เสียงจังหวดัพลอย

เสยีไปด้วย จงัหวดัคดิจะจดังาน “คนดี
ศรสีาคร” กต้็องคิดหนกัเพราะคนทีค่ดิ
ว่าเป็นคนด ีคนซ่ือสตัย์สจุริต 

หลายยคุหลายสมัยเราจะเหน็พวก
ลวงโลก กุข่าว สร้างข่าว บิดเบอืนข่าว 
เมือ่ก่อนกม็แีทก็ซีท่ีอ้่างว่าเกบ็เงนิจ�านวน
มากทีผู่โ้ดยสารท�าหล่นไว้ในรถได้และ
ออกมาตามหาเจ้าของเงนิ จนได้รบัการ
ยกย่องโด่งดัง แต่กถู็กจับได้ว่าโกหกลวง
โลก เพราะอยากดัง อยากอวด ไม่ได้
ซือ่สตัย์จรงิ แต่เป็นซือ่สตัย์เทยีม เพ่ือให้
คนมาเชดิชตูวัเอง  

เมือ่ไม่ซือ่สตัย์ โกหกหลอกลวง กถู็ก
สาปแช่ง เป็นบทเรยีนให้เหน็มาแล้วหลาย
ครัง้หลายหน แต่กยั็งเกดิขึน้อีกครัง้แล้ว
ครัง้เล่า พระพทุธเจ้าจงึห้ามพระเรือ่งอวด
อตุรมินุสธรรม ถอืเป็น 1 ในปาราชกิ ซึง่
พระจะเหน็ 2 กลุม่ใหญ่ๆคอื กลุ่มหน่ึง
อ้วนพ ีเพราะลวงโลก อ้างเป็นพระอรหันต์ 
ได้ฌาน ได้นิโรธ ท�าให้ชาวบ้านแห่มา
ท�าบุญ  อกีกลุม่หนึง่ผอม เพราะไม่ลวง
โลก หลอกลวงชาวบ้าน 

พระพทุธเจ้าจงึบญัญัตเิป็นปฐม
เหตแุห่งความโอ้อวด เพือ่ไม่ให้หลอก
ลวงชาวบ้านมาใส่บาตร มาถวาย
ลาภสักการะ อ้วนบนความหายนะ 
รวยบนความเดอืดร้อน อย่างคนลวง
โลกอย่างพทีทีต้่องหนหีวัซกุหวัซนุ 
และสุดท้ายกต้็องถกูจบัตดิคกุ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

iPhone Xใหม่3รุ่นชพิเซตใหม่A12Bionic 

ออกบู๊ธ : เรมอนด์ กลิลอน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั อีซีฮ่อล (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั ร่วมออกบูธ๊ในงาน “TILOG Logistix 2018” งานแสดงสนิค้าเพือ่การให้บริการ
ด้านโลจสิตกิส์ เทคโนโลย ีและโซลชูัน่ เพือ่โอกาสการค้าจากไทยสูก่ลุม่ประเทศ CLMV 
ผูส่้งสินค้า (Shippers) ทีไ่บเทคบางนา 

จดัแคมเปญ : ธนากร ธนวรทิธิ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ออลล์ อนิสไปร์ 
ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เตรยีมส่งแคมเปญพิเศษ “ALL INSPIRE SUPER 
DEAL” 7 โครงการคอนโดฯคณุภาพเย่ียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า มาพร้อมข้อเสนอพเิศษ
สดุในวนัที ่17-20 กันยายนนี ้ณ Terminal 21 ชัน้ MF 

เปิดตวัไปเมือ่คืนวันท่ี 12 กันยายน
ทีผ่่านมาส�าหรบั Apple iPhone 
XS, iPhone XS Max และ iPhone 
XR ยงัมรีอยแหว่งจอด้านบนและ 
Face ID โดย iPhone Xs หน้าจอ 
5.8 นิว้ ความละเอยีด 2436x1125 
พเิซล iPhone Xs Max หน้าจอ 
6.5 นิว้ ความละเอียด 2688x1242 
พเิซล ทัง้ 2 รุ่นใช้จอ OLED รองรบั
การแสดงผล HDR ทัง้มาตรฐาน 
Dolby Vision และ HDR10 รองรบั
การสมัผสัแบบ 3D Touch 

นอกจากนีย้งัมตัีวเครือ่งสทีอง
ดไีซน์เหมอืน iPhone X หน้าจอ 
OLED เกอืบไร้ขอบ เพิม่เตมิด้วยรุน่
จอใหญ่ทีม่ขีนาดเทยีบเท่า iPhone 
รุน่ 5.5 น้ิว พร้อมชพิรุ่นใหม่ A12 
ในสถาปัตยกรรม 7 นาโนเมตร และ
กนัน�า้ในมาตรฐาน IP68 อยูใ่นน�า้
ได้ลกึ 2 เมตร นาน 64 บิต 6 คอร์ 
ในสถาปัตยกรรม 7 นาโนเมตร จีพี
ยูเรว็ขึน้ 50% กล้องคูด้่านหลงั เลนส์ 
wide ความละเอยีด 12 ล้านพเิซล รู
รบัแสง f/1.8, เลนส์ telephoto ความ
ละเอยีด 12 ล้านพเิซล รรูบัแสง f/2.4 
ทัง้คูม่รีะบบกนัสัน่ OIS แฟลช True 
Tone มาพร้อมฟีเจอร์ทีส่ามารถปรับ

‘กคช.-กรุงไทย’หนุนสินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ

เปิดตวั iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR หน้าจอใหญ่
ขึน้ รองรบัการใช้งาน 2 ซมิ ประมวลผลชพิเซต A12 Bionic เร่ง
ความเรว็การท�างานของ Machine Learning เพิม่ข้ึน 9 เท่า ส่วน 
Apple Watch Series 4 หน้าจอใหญ่ขึน้

รรูบัแสงได้ ส�าหรบัปรบัฉากหลงั
ละลาย รองรบั 2 ซมิการ์ด 

iPhone Xs และ Xs Max ราคา
เริม่ต้น 1,099 ดอลลาร์ หรอืประมาณ 
36,000 บาท ส่วนรุน่เล็ก  iPhone 
XR ราคา 20,000 บาทกลางๆ แต่
สเปกใกล้เคยีงรุน่ Xs และใช้ชพิเซต 
A12 Bionic สถาปัตยกรรม 7 นาโน
เมตรเหมอืนกัน เริม่สัง่จองได้ตัง้แต่

การเคหะแห่งชาต ิ (กคช.) ร่วมกบั
ธนาคารกรงุไทย จัดพธีิลงนามความ
ร่วมมอืการร่วมด�าเนนิกจิการโดยวธิี
การสนบัสนนุโครงการภาคเอกชน 
โดยนายธชัพล กาญจนกลู ผูว่้าการ
การเคหะแห่งชาต ิ กล่าวว่า ได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนมบีทบาทใน
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัร่วมกบัการเคหะ
แห่งชาต ิ3 รปูแบบคอื โครงการทีมี่
มลูค่าต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
ในรปูแบบการร่วมทนุระหว่างภาค
รฐัและเอกชน ส่วนโครงการทีม่มูีลค่า
ต�า่กว่า 1,000 ล้านบาท จะสนบัสนนุ
ภาคเอกชน โดยการเคหะแห่งชาตจิะ

เป็นทีป่รกึษาด้านการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการและบรหิาร
จดัการงานก่อสร้าง รวมท้ังประสาน
สถาบนัการเงนิของรฐัในการสนบัสนนุ
สินเชือ่แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
ในการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศัย ซึง่
ได้ร่วมมอืกบัธนาคารกรงุไทย

นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผู้

จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าว
ว่า ธนาคารจะให้การสนบัสนนุสนิ
เช่ือกับผู้ประกอบการทีส่นใจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ให้สามารถเข้าถงึแหล่ง
เงนิทนุเพือ่น�าไปพฒันาทัง้แนวราบ
และแนวสงู ซึง่การเคหะแห่งชาตจิะ
เป็นผูค้ดัเลอืกผูป้ระกอบการท่ีเหมาะ
สม ทีผ่่านมาธนาคารได้สนบัสนนุสนิ
เช่ือรายย่อยให้แก่ประชาชนทีส่นใจจะ
มทีีอ่ยูอ่าศัยเป็นของตนเองในโครงการ
ของการเคหะแห่งชาต ิซึง่มผีูย้ืน่ขอสนิ
เชือ่เกอืบ 100 ล้านบาท และยัง
สนบัสนนุโครงการต่างๆของการเคหะ
แห่งชาตอิย่างต่อเนือ่ง

เดิม และยงัมีเซน็เซอร์ตรวจจบัการ
เต้นหัวใจทีฉ่ลาดมากขึน้ ตรวจจบั
การเต้นผดิจงัหวะของหวัใจ ตรวจ
จบัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจหรอื ECG ได้ 
รวมถงึตรวจจับการหกล้ม และโทร.
หาเบอร์ฉกุเฉนิได้ด้วย

วนัที ่14 กนัยายน และเริม่วางขาย
ประเทศกลุม่แรกวนัที ่21 กนัยายน 
ประเทศกลุม่ที ่2 วนัที ่28 กนัยายน 
แต่ยงัไม่วางขายในประเทศไทย

สุดท้ายคือ Apple Watch 
Series 4 มพีืน้ท่ีหน้าจอมากกว่า
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“มงัคดุ”ถล่มฟิลปิปินส์ 
เจ้าหน้าทีฟิ่ลปิปินส์กล่าวว่า ซู
เปอร์ไต้ฝุน่มงัคุดจะเคลือ่นเข้า
ฟิลปิปินส์สุดสัปดาห์น้ีก่อนมุง่
หน้าไปท่ีจนี ซึง่จะมีลมกระโชก
แรงและฝนตกหนกั โดยไต้ฝุน่
มงัคุดพดักระหน�า่หมูเ่กาะนอร์
เทร์ินมาเรยีนา เคลือ่นตวัมาทาง
มหาสมุทรแปซิฟิกและมีลม
กระโชกแรงสงูสดุ 255 กโิลเมตร
ต่อช่ัวโมง ประชาชนราว 10 ล้าน
คนในฟิลปิปินส์อยูใ่นเส้นทาง
พาย ุยงัไม่รวมถึงอกีหลายล้าน
คนในพืน้ทีช่ายฝ่ังของจนี  

ผูน้�าร่วมฝัง“อันนนั” 
ผู้น�าและอดีตผูน้�าจากประเทศ
ต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมรัฐพิธีศพ
นายโคฟี อนันนั อดตีเลขาธิการ
สหประชาชาติ ซึง่จัดขึน้ทีก่รงุอกั
กรา ประเทศกานา บ้านเกดิของ
นายอนันัน หลังจากน้ันร่างของ
นายอันนันจะถูกน�าไปฝัง โดย
นายอนันนัด�ารงต�าแหน่งเลขา 
ธิการสหประชาชาติระหว่างปี 
2540-2549 นบัเป็นชาวแอฟริ
กนัคนแรกทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งนี้ 
นายอันนนัถงึแก่อสญักรรมเม่ือ
วนัที ่18 สงิหาคมทีผ่่านมา ด้วย
วยั 80 ปี ท่ีบ้านพักในสวติเซอร์
แลนด์หลงัล้มป่วยได้ไม่นาน

ออสเตรเลยีแล้งหนัก  
ส�านกังานอตุนุยิมวทิยาออสเตร 
เลยีรายงานว่า สภาพอากาศแห้ง
แล้งท่ัวพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
ของประเทศจะเป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง แนวโน้มสภาพอากาศ
ออสเตรเลยี 3 เดือนล่าสดุพบ
ว่า มโีอกาสเพยีงร้อยละ 35 ท่ี
จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ช่วง
ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม-สิน้ปีนี้ 
ซึง่จะยิง่ส่งผลกระทบต่อผลผลติ 
เช่น ข้าวสาลแีละข้าวโพด ส่วน
ชาวไร่อาจต้องฆ่าปศุสัตว์ขาย
เนือ้ป้อนตลาดโลกมากขึน้เพราะ
ไม่มหีญ้าเลีย้งสตัว์ 

ข่าวย่อย
ร้องโสมแดงต้องปลอดภัย

นายจ่อ ตนิ รฐัมนตรคีวามร่วมมอื
นานาชาติเมียนมา หนึ่งในคณะ
ของนางออง ซาน ซจู ีในการประชมุ
เวิลด์อโีคโนมกิฟอรัม่ว่าด้วยอาเซยีน
ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
ยนืยนัโดยไม่ชีแ้จงเหตผุลว่านางซู
จจีะไม่ไปประชุมสมชัชาใหญ่สหประ 
ชาชาต ิ(ยเูอน็) ในนครนวิยอร์กของ
สหรฐัทีจ่ะเริม่ในวนัที ่18 กนัยายน 
ตามข่าวท่ีหนงัสอืพมิพ์เซเวนส์เดย์
ของเมยีนมาอ้างเจ้าหน้าทีก่ระทรวง
ต่างประเทศว่า คณะผูแ้ทนเมยีนมา
ในการประชมุสมชัชาใหญ่สหประชา 

ชาติจะเป็นผูช้ีแ้จงความคบืหน้าเร่ือง
การรับกลับผู้อพยพชาวโรฮิงญา 
และความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงนบัเป็นปีที ่2 แล้วทีผู่น้�า
โดยพฤตนิยัของเมยีนมาไม่ไปร่วม
การประชุมดังกล่าวหลังเข้ารับ

‘ซจู’ีไม่ประชมุสมัชชาใหญ่ยเูอน็
ต�าแหน่งเมือ่ต้นปี 2559 โดยครัง้
นัน้เธอให้เหตผุลว่าต้องดแูลสถาน 
การณ์ในประเทศทีเ่กดิเหตรุุนแรง
ในรฐัยะไข่ 

ด้านนางซจูใีช้เวทกีารประชมุ
ท่ีกรงุฮานอยกล่าวถงึเรือ่งทีเ่มยีนมา
ถกูวพิากษ์วจิารณ์กรณนัีกข่าวรอย
เตอร์ 2 คน ถกูตดัสนิจ�าคกุ 7 ปี
เม่ือไม่นานมาน้ีว่า สงสยัว่าหลาย
คนได้อ่านค�าตดัสนิอย่างจรงิจงัหรอื
ไม่ว่าไม่เกีย่วกบัเรือ่งเสรภีาพในการ
แสดงออกแม้แต่น้อย แต่เป็นเรือ่ง
กฎหมายความลบัราชการ 

ประธานาธบิดรีสัเซยีเรยีกร้อง
ว่าเกาหลเีหนอืต้องได้รบัประกนั
ความมัน่คงปลอดภยัก่อน เพือ่
แลกเปลีย่นกบัการให้เกาหลเีหนอื
ล้มเลิกโครงการนิวเคลยีร์  

ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปู
ตนิ ของรสัเซยี กล่าวในการประชมุ
ทางเศรษฐกิจทีเ่มอืงวลาดวิอสตอ็ก
ว่า เกาหลเีหนอืจะต้องได้รับประกนั
ความปลอดภยัทัง้หมด ซึง่ถอืเป็นการ
ตอบแทนข้อเรยีกร้องทีม่กัีบเกาหลี 
เหนอื โดยประธานาธบิดปูีตนิกล่าว 
ในการประชมุทีม่ปีระธานาธบิดีสี 
จิน้ผิง ของจนี และนายกรัฐมนตรี
ชนิโซ อาเบะ ของญีปุ่น่ เข้าร่วมด้วย
ว่า การทีน่านาประเทศให้ค�ารบัประ 
กนัถอืเป็นเรือ่งท่ีถกูต้องเหมาะสม
ตามที่สหรัฐมีข้อเสนอกับเกาหลี 
เหนอืภายหลงัจากการประชมุสดุยอด
ระหว่างประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั กับนายคมิ จอง-อนึ ผูน้�า
เกาหลีเหนอื เมือ่เดอืนมิถนุายนที่
ผ่านมา ขณะทีค่วามพยายามทางการ
ทูตรอบล่าสุดเพื่อยับยั้งโครงการ
นวิเคลยีร์เกาหล ีเหนอืเป็นทีส่นใจ
ในการประชมุท่ีเมอืงวลาดวิอสต็อก 

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่นกล่าวว่า พร้อมจัดสรรความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกาหลีเหนอื 
โดยมเีง่ือนไขว่าต้องคล่ีคลายประเด็น
โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ 
รวมท้ังกรณีชาวญ่ีปุ่นท่ีถูกลักพา
ตัวไปในอดีต โดยนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่นยอมรับว่าอยากพบกับผู้น�า
เกาหลีเหนอื แต่ยงัไม่ได้มกีารหารอื
กนัเพ่ือก�าหนดกรอบการเจรจาสดุ
ยอดดังกล่าว ขณะเดียวกันผู้น�า
รัสเซียได้เสนอให้ท้ังสองฝ่ายลง
นามสนธิสัญญาสันติภาพกันใน
ปลายปีนี้  

ทีผ่่านมารสัเซยีและญีปุ่น่มข้ีอ
พิพาทในการแย่งสิทธคิรอบครอง
หมู่เกาะในมหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่
เป็นสาเหตใุห้ทัง้สองยังไม่ได้ลงนาม
ในสนธสิญัญาสนัตภิาพอย่างเป็น

ทางการเพ่ือยุติความเป็นปฏปัิกษ์
กนัหลังสิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
ประธานาธิบดปีตูนิกล่าวว่า รสัเซยี
และญีปุ่น่ควรลงนามในสนธสิญัญา
สนัตภิาพให้แล้วเสรจ็ภายในสิน้ปี
นีโ้ดยปราศจากเงือ่นไข แต่นายก
รฐัมนตรญ่ีีปุน่ไม่ได้กล่าวตอบข้อ
เสนอดังกล่าวของผู้น�ารสัเซยี

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนถือเป็นแขก
กิตติมศักดิ์ของการประชุมทาง
เศรษฐกจิทีเ่มอืงวลาดวิอสตอ็ก โดย
ประธานาธิบดสีีน�าคณะผูติ้ดตาม
ทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชนเกอืบ 
1,000 คน เข้าร่วมการประชมุครัง้
นี ้ซึง่รัฐบาลรัสเซยีมุง่มัน่ให้เป็นเวที
ดงึดดูนกัลงทุนจากต่างประเทศเข้า
สูร่สัเซยี 

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 สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง 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

S&P Kitchen for Kids ปี10
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากัด (มหาชน) จดัโครงการ S&P 
Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
การมีโภชนาการที่ดีตอบแทนสู่
สังคม 

โดยมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้
จดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั 
เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ�ากดั 
(มหาชน) น�าทมีพนกังานไปช่วย
กนัปรบัปรงุโรงครวัให้แก่โรงเรยีน 
พร้อมทั้งน�าผู้เช่ียวชาญทางด้าน
โภชนาการไปมอบความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่แม่ครวั รวมถงึ
บคุลากรในโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จงัหวดั
เพชรบรุ ีและโรงเรยีนราชประชานุ
เคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแก่น อกีทัง้
ยงัสนบัสนุนและส่งเสรมิทกัษะทาง
ด้านอาชีพเกษตรกรรมและการท�า
ขนมให้กับโรงเรียนเพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนสามารถเกดิ
การพัฒนาต่อยอดในการด�าเนิน
ชวีติประจ�าวันได้ 

นอกจากน้ียังได้พาเมจ-ิอโณ
มา ดาราจติอาสาสายเฮลท์ตี ้มา
ร่วมสอนเดก็นักเรยีนออกก�าลงักาย 
เพ่ือให้เดก็ๆในชมุชนรูจ้กัการบรโิภค
อาหารทีด่ ี และออกก�าลงักายให้
เหมาะสมกบัร่างกาย ซึง่ถอืเป็นพืน้
ฐานการดแูลร่างกายของเยาวชน
ให้แขง็แรงจนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่ี

ศกัยภาพสมบรูณ์ 
ในปีนี้บริษัทยังได้รับเกียรติ

จากลดาวัลย์ กนัทวงศ์ ผูอ้�านวย
การฝ่ายพฒันาเพือ่สงัคม ตลาด 
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มา
ร่วมพธิส่ีงมอบโรงครวัให้กับโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าน
ห้วยโสก จงัหวดัเพชรบรุี

เอส แอนด์ พ ีมุง่หวงัอยากให้
เยาวชนมสีขุอนามยัทีด่ ีและมคีวาม
รูท้ีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
สามารถยกระดบัและมคุีณภาพชวีติ
ทีด่ข้ึีนอย่างยัง่ยนื

ดร.นเรศ ด�ารงชัย ผู้อ�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) แถลงข่าวการประชมุและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ในงาน 
Thailand International Lab 2018 เพ่ือน�าเสนอนวตักรรมและสนับสนนุการลงทนุ
ในอตุสาหกรรม 

จาตกุร ชาตยิานนท์ ผูจั้ดการทัว่ไปอาวโุส บรษัิท ไดนามคิลอจิสตกิส์ จ�ากัด ร่วมกบั
เอกลกัษณ์ หลุม่ชมแข กรรมการมลูนธิกิระจกเงา หวัหน้าศนูย์ข้อมลูคนหาย ปล่อย
ขบวนรถตามโครงการ “ร่วมใจตามหาเดก็หายกบัไดนามคิฯปี 2” เพือ่ประชาสมัพนัธ์
ให้บคุคลทัว่ไปทีพ่บเหน็ช่วยตดิตามหาบุคคลสูญหาย 
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