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ในขณะท่ีประเทศไทยก�ำลงันบั
ถอยหลังสู่กำรเลือกต้ังและ
รัฐบำลก�ำลงัเร่งเกบ็แต้มสะสม 
อยู่ๆ กม็เีร่ืองมำฉดุให้อำรมณ์
เสีย ทัง้จำกกรณีรำยงำนของ
คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่ง
สหประชำชำตปิระจ�ำปี 2561 
ทีเ่ผยแพร่รำยชือ่ 38 ประเทศ
น่ำละอำย ซ่ึงมชีือ่ประเทศไทย
เป็นหน่ึงในนัน้ รำยงำนฉบับนี้
กระทบต่อรฐับำลทหำร คสช. 
แค่ไหนดไูด้จำกปฏกิิรยิำของผู้
เกีย่วข้องทีอ่อกมำตอบโต้อย่ำง

ดเุดอืด ขณะทีค่วำมววัยงัไม่ทัน
หำย ควำมควำยกเ็ข้ำมำแทรก
เมือ่ “นคร มำฉมิ” กบั “ศโิรตม์ 
คล้ำมไพบลูย์” มำช่วยเพิม่น�ำ้
หนกัรำยงำนดงักล่ำว โดยรำย
แรกระบมุคีวำมเคล่ือนไหวจะ
เอำชีวติหลงัพลกิบทบำทมำอยู่
ฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำลทหำร คสช. 
ขณะทีร่ำยหลังระบุถกูผู้มีอ�ำนำจ
บีบผ่ำนองค์กรควบคุมสื่อให้
หยดุจดัรำยกำรวเิครำะห์ข่ำว
ทำงทวี ีเพรำะเห็นว่ำไม่เป็นกลำง 
และชอบใช้ค�ำพูดเสยีดสี
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ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงหลงั
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
คลายล็อกให้พรรคการเมืองเริ่ม
กจิกรรมเพือ่แต่งตวัเตรยีมลงสนาม
เลอืกตัง้ได้

ในวนัที ่24 กนัยายนทีจ่ะถงึนี้
จะมีการประชมุพรรคการเมอืงอย่าง
น้อย 2 พรรค เพือ่ปรบัแก้ระเบยีบ
ข้อบงัคับต่างๆเพือ่น�าไปสูก่ารเลอืก
กรรมการบรหิารชุดใหม่คอื พรรค
ประชาธปัิตย์กบัพรรคภมิูใจไทย

ขณะทีพ่รรคพลงัประชารัฐก็จะ
ขยบัเรยีกประชมุคร้ังแรกให้เรว็ขึน้
จากก�าหนดเดมิวันที ่29 กนัยายน 
ทัง้นีเ้พราะกงัวลว่าหากไม่เร่งด�าเนนิ
การเกีย่วกบัการตัง้พรรคการเมอืง
ให้เสรจ็สิน้สมบรูณ์อาจมีปัญหาใน
การส่งผูส้มคัร ส.ส. 

ดงันัน้ ภายในสปัดาห์นีห้รอื
อย่างช้าต้นสปัดาห์หน้าจะได้รูเ้สียที
ว่ากลุม่สามมติรจะมาร่วมหวัจมท้าย
กับพรรคพลงัประชารฐัหรอืไม่ หรอื
จะไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นท่ีมี
สถานะความเป็นพรรคการเมอืงท่ี
สมบรูณ์แล้ว

อกีประเดน็จะได้รับรูกั้นเสยีที
ว่า 2 รฐัมนตรใีนรฐับาลทหาร คสช. 
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ทีม่กีระแสข่าวมาตลอดว่าถกูวางให้
เป็นคนกรยุทางสืบทอดอ�านาจอย่าง
นำยอตุตม สำวนำยน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม และ
นำยสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ จะเข้ามา
เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการ
พรรคอย่างทีม่กีระแสข่าวมาก่อน
หน้านีห้รือไม่

กำรมำเป็นผูน้�ำกบัแม่บ้ำน
ในพรรคพลังประชำรฐัหรอืไม่
ถอืว่ำมคีวำมส�ำคญั เพรำะจะเป็น
เครือ่งบ่งชีท้ศิทำงกำรเมอืงของ
กลุม่อ�ำนำจปัจจบุนัได้เป็นอย่ำงดี

หากมาเป็นผู้น�ากับแม่บ้าน
พรรคการเมอืงแล้ว การลาออกหรอื
ไม่ลาออกจากการเป็นรฐัมนตรกีมี็
ความส�าคญัเช่นเดยีวกนั เพราะถ้า
ทิ้งต�าแหน่งรัฐมนตรีมาท�างาน

การเมอืงเตม็ตวักจ็ะเกดิแรงกระเพือ่ม 
ท�าให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรี
ตามมาด้วย

ในขณะทีก่ารเมอืงในประเทศ
ก�าลงัเคลือ่นไหวคกึคกั กลุม่อ�านาจ
ปัจจบุนัก�าลงัเดินหน้าเกบ็แต้มสะสม
ก่อนท�าศกึเลอืกตัง้ กต้็องมาสะดดุ
กบัรายงานประจ�าปีของคณะมนตรี
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ
หรอืยเูอน็ท่ีเปิดเผยรายงานประจ�า
ปี 2561 ซึง่เผยแพร่รายชือ่ 38 ประเทศ
น่าละอาย โดยอ้างว่ามกีารปฏบิตัไิม่
ดต่ีอนกัสิทธมินษุยชนหรือผูใ้ห้ความ
ร่วมมอืกับกลุ่มสิทธมินุษยชน ซึง่
มชีือ่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในนัน้

รายงานฉบับนีม้ผีลกระทบต่อ
รฐับาลทหาร คสช. แค่ไหนดไูด้จาก
ปฏกิริยิาของคนในรฐับาลทีอ่อกมา
ตอบโต้ยเูอน็อย่างดเุดอืด ไม่ว่าจะ

เป็น น.ส.ปิตกิำญจน์ สทิธเิดช 
อธิบดกีรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม พ.อ.วนิธยั สวุำรี 
โฆษก คสช. คนในกระทรวงการ
ต่างประเทศ และอกีหลายๆคน

การออกมาตอบโต้อย่างดุเดอืด
สะท้อนให้เหน็ว่าการทีช่ือ่ประเทศไทย
ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
รฐับาลทหาร คสช. เป็นอย่างมาก 
ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบไปถึง
คะแนนเสยีงในการเลือกตัง้

นอกจากรายงานของยเูอน็ทีส่่ง
ผลกระทบต่อรฐับาลทหาร คสช. แล้ว 
ภาพลกัษณ์ด้านลบเรือ่งสทิธิมนษุย
ชนภายใต้การปกครองของรฐับาล
ทหาร คสช. ยงัถกูขยีจ้ากกรณนีำย
นคร  มำฉมิ  อดตี ส.ส.พษิณโุลก 
พรรคประชาธิ ปัตย์ โพสต์ข้อความ
ลงเฟซบุค๊เตือนว่าจะถกูสงัหาร หลงั
ออกมาเคลือ่นไหวในทางทีไ่ม่เป็นคุณ
ต่อรฐับาลทหาร คสช. นอกจากนียั้ง
มกีรณีนำยศิโรตม์ คล้ำมไพบูลย์  
พิธกีรรายการวเิคราะห์ข่าวทางโทรทศัน์ 
โพสต์ข้อความมคีวามจ�าเป็นต้องอ�าลา
จอเพราะถูกกดดนัจากหน่วยงาน
ควบคมุสือ่ทีอ้่างว่ามคีนไม่ปลืม้ เพราะ
เหน็ ว่าท�าหน้าทีไ่ม่เป็นกลางและ
ชอบใช้ค�าเสยีดสผีูม้อี�านาจ

เรีย กว่าความวัวไม่ทันหาย 
ความควายเข้ามาแทรก 

ขณะทีย่งัเมำหมดักบัรำยงำน
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ
น่ำล ะอำยในกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน กเ็กิดกรณขีองนำย
นครและนำยศโิรตม์มำซ�ำ้เตมิ
ฉดุภำพลกัษณ์ของรฐับำลทหำร 
คสช. ในช่วงท่ีต้องเรยีกคะแนน
ก่อนกำรเลอืกตัง้

การออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดสะท้อนว่า
การที่ชื่อประเทศไทยปรากฏอยู่ในรายงาน

 กระทบตอ่ภาพลกัษณข์องรฐับาลเปน็อย่างมาก

ภาพประกอบโพสต์จาก www.deviantart.com/latuff2/art/Israel-Press-Freedom-109890319
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In Brief : ย่อความ

ศีลธรรมตกต�่ำ

ทรรศนะ

บ้ำนเมอืงวนันีแ้ทบทกุวงกำร
อยูใ่นลกัษณะตกต�ำ่ย�ำ่แย่ รวม
ถึงศำสนำ พระสงฆ์ เณรก็ไม่
เคร่งครดัในธรรมวนิยั หย่อน
ยำนจนเสียหำย ศรัทธำประ 
ชำชนก็สั่นคลอน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ผดิเพรำะไม่ถกูใจ?
องค์การสหประชาชาต ิ(ยเูอน็) ประกาศ
ว่าไทยเป็นหน่ึงใน 38 ประเทศทีม่กีาร
คุกค ามนักสิทธิมนุษยชนอย่าง “น่ำ
ละอำย” รวมถงึการข่มขูแ่ละตอบโต้
อย่า งรุนแรง ซึ่งรัฐบาลทหารออกมา
ตอบโต้ยเูอน็ว่าได้ข้อมลูมาผิด  

ขณะทีส่ถติช่ิวง 4 ปีภำยใต้อ�ำนำจ   
รฏัฐำธปัิตย์ มผีูถ้กูเรยีกตวัและจบักุม
หลำย ร้อยคน ทัง้นกักำรเมอืง นกั
วชิำกำร สือ่ นกักจิกรรม ซ่ึง “จำตุ
รนต์ ฉำยแสง” โพสต์ถำมว่ำ “ใคร
กนัแน่ท�ำลำยภำพลกัษณ์ประเทศไทย?” 

ล่าสุด 2 พธีิกร “Wake Up News” 
ทางวอยซ์ทีว ี“ศโิรตม์ คล้ำมไพบลูย์-
วโิรจน์ อำลี” ถกูส่ังให้พกัการด�าเนนิ
รายการชัว่คราว เพราะ “ผูม้อี�ำนำจ” 
ไม่พอใจการวิเคราะห์ วพิากษ์วจิารณ์ ทัง้
ทีไ่ ม่ผดิกฎหมายและเป็นเสรภีาพของ
สือ่มวลชนในระบอบประชาธปิไตย

“ประ ทีป คงสบิ” ผูอ้�านวยการ
สถานวีอยซ์ทวี ีโพสต์เฟซบุค๊ส่วนตวัระบุ
ว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย 
สถานการณ์ของวอยซ์ทวีจีะอยูใ่นจดุที่
อนัตราย ซึง่ก่อนหน้านีพ้ธิกีรหลายคน
กถ็กูพกัรายการ ไม่ว่าจะเป็น ม.ล.ณฎัฐ
กรณ์ เทวกลุ ใบตองแห้ง-อธกึกติต์ แสวง
สขุ ค�า ผกา และพชัยา มหัทธโนธรรม

“ศโิรตม์ คล้ามไพบูลย์” ยนืยนัการ
กดดั น ใ ห้หายไปจากหน้าจอโดยกล่าว
หาว่า  “ไม่เป็นกลาง” และ “เสยีดสี” 
เป็นความเทจ็ ซึง่ดหูมิน่จรรยาบรรณใน
วชิาชีพสือ่และปัญญาชนของตนอย่างน่า
ละอา ย  เพราะทีผ่่านมาวิจารณ์ผลงาน
รฐับาลอย่างตรงไปตรงมา ไม่โจมตีเรือ่ง
เผดจ็การ ไม่พดูเร่ืองมาจากรฐัประหาร 
ไม่แตะเรือ่งบุคลกิภาพ และไม่ฉวยโอกาส
พาดพงิเร่ืองทีใ่ส่ร้ายรฐับาล

“ศโิรตม์ คล้ำมไพบูลย์” ย�ำ้ว่ำ
อย่ำปล่อยให้เรือ่งแบบน้ีจบด้วยควำม
เงยีบ  เพรำะทกุครัง้ทีเ่รือ่งนีเ้งียบ
คอืกำรเปิดทำงให้ “ผูม้อี�ำนำจ” ท�ำ
แบบนีต่้อไป!!

เมื่ อ ก่อนดาวยัว่ ดาวโป๊มแีต่ในหนงัใน
ละคร แต่ทีเ่ป็นข่าวแสดงโชว์กนัในรถทวัร์
ทีม่ผีูห้ญงิแค่ 2 คน นอกนัน้เป็นผูช้าย ให้
ผูช้ ายใช้มอืเป็นปลาหมกึลบูคล�ากอดรดั
ต่างๆนานา พวกผูห้ญงิกท็�าดิน้ไปดิน้มา 
เสยีภาพลกัษณ์ความเป็นไทย เพยีงเพราะ
เงนิ ไร้ยางอาย ไม่ค�านงึถงึคณุธรรม ศลี
ธรรม

ลามกธรรม หายนะธรรมก�าลงัแผ่
ปกคลมุแทบจะทกุวงการ แม้แต่นกัเรยีน 
นกัศกึษา ยงัมข่ีาวอาจารย์เอาเกรดมาแลก 
ผูห้ญงิบางคนถกูฆ่าเพราะเป็นโรคตดิเซ็กซ์ 
บางคนมลีกูแล้ว ยงัมฝีรัง่คอยเทคแคร์ ซือ้
รถให้ ส่งเสยีอะไรต่างๆให้ ถอืเป็นยคุต�า่ตม
จมเรือ่งเนือ้หนงั ความเสือ่มทางศลีธรรม 

ถ้ามนัยงัแพร่กระจายเพราะไม่ละอาย
กจ็ะมข่ีาวความต�า่ทรามต่างๆให้เหน็เร่ือยๆ 
เมือ่ก่อนช่วงมดีาวเทยีมออกใหม่ๆ มภีาพ
ร่วมเพศออกมาหลายช่อง ก่อนท่ีจะมกีาร
ตรวจสอบและเซน็เซอร์ สัง่แบน แต่กย็งัมี
การลกัลอบส่งภาพลามกออกมามากมาย 
ส่ือ ยคุใหม่ยากทีจ่ะควบคมุ เพราะมนัมี
หลายช่องทางทีจ่ะหลบจะซ่อน ถ้าศลีธรรม
ไม่ครอบง�าจติใจ มนักจ็ะกลายเป็นหายนะ
ธรรม ลามกธรรมมาครอบง�าจติใจแทน

สิง่ ทีต่ามมาในยคุศลีธรรมตกต�า่คอื
อาชญากรรมทางเพศ ฆาตกรรมเพราะ

เรือ่งเพศมมีากขึน้ เพราะฉะนัน้ต้องมใีคร
มาเป็นเจ้าภาพจดัการกบัเรือ่งน้ี เพือ่ไม่
ให้มีการหาความสุขทางเนื้อหนังอย่าง
บ้าระห�า่เกนิไป ไม่เว้นแม้กระทัง่เด็กผูห้ญงิ 
เดก็ผู้ชาย ยิง่มข่ีาวเดก็ชายอาย ุ15 ปีตก
น�า้ตาย และมีเดก็ผูห้ญิงอาย ุ14 ปี อุ้มลูก 
2 เดือนร้องไห้ ยังเป็นนกัเรียนกันทัง้ 2 
คน เรยีนไปมลีกูไป เรยีกว่าตกต�า่ทางศีล
ธรรมอย่างมาก เรือ่งทางเพศมนัขึน้มาแซง
เรือ่งอืน่ๆไปหลายเรือ่ง

สงัคมยคุนีม้ทีัง้เรือ่งฆ่า เรือ่งขโมย โกง 
สารพัดเรือ่งเพศ แถมยังตดิเหล้า ติดยา
กนังอ มแงม ศลี 5 แทบไม่เหลือในใจ 
เพราะจติใจหมกมุน่หลงใหลใฝ่ต�า่เรือ่งไม่
ดไีม่งาม ถ้าปล่อยให้สงัคมเป็นอย่างน้ีไป
เรือ่ยๆ ศลีธรรมก็หายนะ  

ส่วนการเมอืงกเ็หมือนฤาษเีล้ียงลิง ลุง
ตูใ่กล้จะเป็นฤาษ ีเพราะเตม็ไปด้วยก๊ก ก๊วน 
แก๊งต่างๆทีรุ่มล้อมเข้าหา ถ้าเป็นรฐับาล
กค็งมลิีงวิง่ซนกนัอลหม่าน อยูก่นัไม่เป็นสขุ 

สรปุว่าบ้านเมอืงวันนีแ้ทบทกุวงการ
อยูใ่นลักษณะตกต�า่ย�า่แย่ รวมถงึศาสนา 
พระสงฆ์ เณรกไ็ม่เคร่งครดัในธรรมวนัิย 
หย่อนยานจนเสยีหาย ศรทัธาประชาชน
กส็ัน่คลอน ยิง่ท�าให้คนถอยห่างจากศาสนา 
ศลีธรรมกย็ิง่ตกต�า่หนกัขึน้เรือ่ยๆ อย่างที่
หลวงพ่อพทุธทาสบอกว่า ศลีธรรมไม่กลบั
มา โล กาจะวนิาศ มนษุย์จะเลวร้ายกว่า
เดรจัฉาน 

ดงันัน้ ขอให้ศีลธรรมรบีกลับมำ
ไวๆ จ ะได้ผ่ำนพ้นวกิฤต ก่อนชำติ
บ้ำนเมอืงจะบรรลยักบัควำมต�ำ่ทรำม
ของจติใจมนษุย์ยคุปัจจุบนั  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

ธพว.สนิเชือ่ดบ.ถกูหนุนท่องเทีย่วชมุชน

SCNซือ้หุน้GEPออกหุน้PP21.69 ล้ำนหุ้น

ธพว. เดนิหน้ำสนบัสนนุผู้ประกอบกำรรำย
ย่อยตลำดท่องเทีย่วชมุชนทัว่ไทย สนับสนนุ
สนิเช่ือดอกเบ้ียถกู ไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�ำ้
ประกัน ส่งหน่วยบริกำรเคลือ่นท่ีรถม้ำเตมิ
ทนุ ส่งเสรมิ SMEs  

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จดัการ 
ธนาคา รพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวถึงการส�ารวจ
เอสเอม็อีพบว่า ยงัมีผูป้ระกอบการรายย่อยไม่
ได้จดทะเบยีนท่ัวประเทศอีกกว่า 2.7 ล้านราย 
ซ่ึงไ ม่สามารถเข้าถงึมาตรการช่วยเหลือต่างๆ
ของภาครฐัและแหล่งทนุของสถาบนัการเงนิใน
ระบบ ธนาคารจงึใช้ “หน่วยรถม้าเตมิทนุ ส่ง
เสรมิ  SMEsไทย ฉับไว ไปถงึถิน่” เข้าหาผู้
ประกอบการถงึชุมชนต่างๆ เพือ่ให้เข้าถงึสินเช่ือ
ดอกเบีย้พเิศษโดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั 
ตัง้แ ต่ต้นปีทีผ่่านมามหีน่วยรถม้าฯให้บริการ
แล้วกว่า 600 คนั

นายฤทธ ี กจิพพิธิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บรษิัท สแกน อนิเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ 
SCN เ ปิดเผยว่า ได้บรรลขุ้อตกลงซือ้หุน้ใน
บรษิัท GEP Thailand จ�ากดั เพิม่เป็น 49% 
เพื่อ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติ ย์ทีเ่มืองมินบู ประเทศเมียนมา ขนาด
ก�าลังการผลติไฟฟ้า 220 MW ซ่ึงเป็นหนึง่ใน
โครงกา รโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน โดย GEP Thailand 
เป็นบริษทัโฮลดิง้ทีถื่อหุ้น 100% ในบรษัิท GEP 
Myanmar และท�าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 
กบับรษิทั Electric Power Generation Enterprise 
จ�ากดั (EPGE) ระยะเวลาทัง้ส้ิน 30 ปี นับตัง้แต่
วนัทีเ่ริม่ด�าเนนิการจ่ายไฟฟ้า

 นอกจากนีจ้ะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
เพือ่เสนอให้แก่บุคคลในวงจ�ากดั (PP) จ�านวน 
21,695,286 หุน้ ในราคาหุน้ละ 4.50 บาท เพือ่
จดัสรรให้แก่ Noble Planet เพือ่ช�าระเป็นค่า
หุน้ GEP Thailand จ�านวน 12.37% ของทุน
จดทะเบยีน สะท้อนถึงความมัน่ใจในศกัยภาพ

การด�าเนนิงานของ SCN ทีแ่ขง็แกร่ง และเช่ือ
มัน่ต่อการผลกัดันการด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีเ่มืองมินบูให้ประสบความ
ส�าเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ สามารถสร้างผล
ตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในระยะยาว โดยการ
รบัรูร้าย ได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
เข้าสูร่ะ บบ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าดัง
กล่าวตลอดอาย ุ 30 ปี ในเฟสแรกคาดว่าจะ
สามารถเริม่ด�าเนินการได้จ�านวน 50 MW ใน
เดอืนมกราคม 2562 

หนึง่ในพืน้ทีส่�าคญัทีม่อบนโยบายให้หน่วย
รถม้าฯลงพืน้ทีค่อื ตลาดท่องเทีย่วชมุชนและ
ตลาดแนวย้ อนยคุ ซึง่เป็นแหล่งทีม่ผีูป้ระกอบ
การกลุ่มเ ป้าหมายอยูจ่�านวนมากและก�าลงัได้
รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวไทยและต่าง
ประเทศ รว มถึงมีความส�าคัญเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกจิท้องถิน่อย่างลกึซึง้ เพราะผูค้้าส่วน
ใหญ่เป็นคนในพืน้ที ่เพือ่แนะน�าสนิเชือ่ดอกเบีย้
พเิศษ เช่น สนิเชือ่เศรษฐกจิตดิดาวส�าหรบับคุคล
ธรรมดาหรอืนติบุิคคล ดอกเบีย้ 3% ต่อปี และ
สนิเช่ือเ ถ้าแก่ 4.0 ของกระทรวงอตุสาหกรรม 

ส�าหรบันติบิคุคล ดอกเบีย้ 1% ต่อปี พร้อมให้
บรกิารยืน่กูผ่้านแพลตฟอร์ม SME D Bank ได้
ทันที รู้ผ ลว่าคุณสมบัติเข้าเง่ือนไขได้รับการ
พจิารณาสนิเชือ่ภายใน 7 วนั   

ตวัอย่างทีส่�าเรจ็เป็นรปูธรรม เช่น ตลาด
หลวงปู่ทวด พระนครศรอียธุยา เป็นตลาดท่อง
เทีย่วชุมชนทีม่คีวามโดดเด่นด้านการบรหิาร
จัดการ คดัสรรเฉพาะสินค้าดีจากภูมปัิญญาและ
วฒันธรรมท้องถิน่ สามารถอ�านวยสนิเชือ่ให้แก่
ผู้ค้ารายย่อยแล้วกว่า 20 ราย เฉล่ียวงเงิน 
300,000 บาทต่อราย

นายวชัรพงศ์ ระดมสทิธพัิฒน์ นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลบ้านใหม่และผู้บรหิารตลาด
หลวงปูท่วด กล่าวว่า นบัตัง้แต่เปิดตลาดประมาณ 
5 ปี จ�านวนนกัท่องเทีย่วเฉล่ียประมาณ 3,000 
คนต่อวนั วนัเสาร์-อาทติย์เฉลีย่ 10,000 คนต่อ
วนั ช่วงเทศกาลหยดุยาว 30,000 คนต่อวนั ยอด
ขายรวมจากผูป้ระกอบการทัง้หมดในตลาด 135 
ราย 4 เดอืนแรกของปีนีก้ว่า 60 ล้านบาท ซ่ึง
หลายรายขายดี จ นผลติไม่ทันและต้องการสนิ
เช่ือ หน่วยรถม้าเติมทุนฯจึงช่วยผูค้้ารายย่อยเข้า
ถงึแหล่งทนุได้อย่างถกูต้อง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดตัว “S&P Mooncake 2018” ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “สวยดั่งจันทร์ สมดั่งใจ” ปรับรูปโฉมใหม่
ทั้งความสวย ง า มของสีเปลือกขนมและลายปั๊ม 
S&P มีขนาด 80 กรัม 150 กรัม และ 170 กรัม 
ไส้ชากุหลาบสตรอว์เบอรี่ ไส้มันม่วง ไส้หมอน 
ทองแมคคาเดเมีย ไส้แครนเบอรี่&เอิร์ลเกรย์ ไส้
มัตฉะเรดบีน รวมทั้งไส้คลาสสิกยอดนิยม ได้แก่ 
ไส้หมอนทองล้วนไข่ ไส้แปดเซยีน ไส้โหงวยิง้ล้วน
ไข่ ไส้งาด�า ไส้บัวแมคคาเดเมียไข่ และไส้บัวล้วน
ไข่ พบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ 
4 ชิ้น ฟรี 1 ชิ้น เฉพาะขนาด 170 กรัม และ 150 
กรมั สมาชกิ S&P Joy Card ซือ้ขนมไหว้พระจนัทร์
ขนาดใดก็ได้จ�านวน 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 15% ตั้งแต่
วันนี้-24 กันยายน 2561 ณ ร้าน เอสแอนด์พีที่
ร่วมรายการ

ขนมไหว้พระจันทร์ S&P 
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ลดช่วยเหลอืปำเลสไตน์ 
สหรัฐตัดลดความช่วยเหลือ
ปาเลสไตน์เพื่อสนับสนุนการ
คลีค่ลายความขดัแย้งกบัอสิราเอล 
โดยระบวุ่าจะตดัความช่วยเหลอื
ต่างๆจ�านวนกว่า 500 ล้านดอล 
ลาร์ สหรฐัได้ตดังบช่วยปาเลสไตน์
ล่าสุด 10 ล้านดอลลาร์ในโครงการ
ต่างๆว่าด้วยการปรองดองกัน 
ซ่ึงรวมถงึปาเลสไตน์ ยวิ และ
ชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับ 
ก่อนหน้านีผู้น้�าสหรฐักล่าวว่าจะ
ระงบัความช่วยเหลอืปาเลสไตน์
เพื่อกดดันปาเลสไตน์ให้ยอม
เจรจาสันตภิาพตะวนัออกกลาง
ตามแผนของสหรฐั

ร�ำลกึแผ่นดนิไหว 
เมก็ซโิกเตรยีมจดัพธิรี�าลกึแผ่น
ดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่ 
19 กันยายน 2528 ที่คร่าชีวิต
คนกว่าหมื่นคน และแผ่นดิน
ไหวปีก่อนที่คร่าชีวิตคน 369 
คน โดยแผ่นดินไหวขนาด 7.1 
เมื่อวันที่ 19 กันยายนปีก่อน 
เกดิขึน้หลงัจากกรงุเมก็ซโิกซิตี
เพิง่เสรจ็สิน้การซ้อมรบัมือแผ่น
ดินไหวที่จัดขึ้นทุกวันดังกล่าว
ของปีได้เพยีง 2 ชัว่โมง แรงสัน่
สะเทือนอย่างรนุแรงท�าให้อาคาร
คอนกรตีหลายแห่งในเมอืงทีม่ี
ประชากรมากกว่า 20 ล้านคน
พังถล่ม 

มำลำเรียระบำดอินโดฯ 
เจ้าหน้าทีอ่นิโดนเีซยีรายงานว่า 
ไข้มาลาเรียระบาดหนักทีล่อมบอก
ตะวันตก มีผู้ตดิเช้ืออย่างน้อย 
137 คน ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้
มาลาเรียเพิม่ขึน้ 2 เท่าจากช่วง
เดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว ท�าให้ทางการ
ลอมบอกตะวนัตกต้องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ
เพือ่ขอรบังบช่วยเหลอื 230,000 
ดอลลาร์ จากทางการท้องถิน่
และรฐับาลกลางส�าหรบัรับมอื
กบัวิกฤตดงักล่าว 

ข่าวย่อย
‘มังคุด’ถึงจีนเร่ิมอ่อนก�าลังลง

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงานจาก
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า 
บทบรรณาธิการฉบบัวนัจนัทร์ของ
โนดอง ซ่ึงเป็นหนงัสอืพมิพ์กระบอก
เสยีงของพรรคคนงาน พรรครฐับาล
ของเกาหลเีหนอื มสีาระส�าคญัระบุ
ถงึการให้ความส�าคญักบัความร่วม
มอืระหว่างเกาหลเีหนอืกับเกาหลใีต้
ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้า
ใหม่ เพื่อสันติภาพ ความเจริญ
รุง่เรอืง และการรวมเป็นหนึง่เดียว 
ตามแนวทางปฏิบัติของปฏิญญา
ปันมนุจอม ข้อตกลงท่ีประธานาธบิดี

มุน แจ-อิน ผู้น�าเกาหลีใต้ และ
นายคิม จอง-อึน ผู้น�าสูงสุดของ
เกาหลีเหนือ ลงนามร่วมกันเมื่อ
วันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีมุนซึ่งบิดา
มารดาของเขาอพยพออกจาก

โสมแดงส่งสญัญำณดก่ีอนประชุม
เกาหลีเหนือตั้งแต่ช่วงสงคราม
เกาหลมีกี�าหนดการมาเกาหลเีหนอื
ในวันอังคารเพื่อเยือนเป็นเวลา 3 
วัน ตามรอยอดีตประธานาธิบดี
คิม แด-จุง ในปี 2543 และอดีต
ประธานาธิบดีโนห์ มู-ฮยอน ใน
ปี 2550 ขณะนีย้งัไม่มกีารเปิดเผย
ก�าหนดการ แต่คาดว่าทางการ
เกาหลีเหนือคงเตรียมการรับรอง
อย่างเตม็ทีเ่พ่ือเสริมสร้างมติรไมตรี
กนั โดยมีประชาชนหลายหมืน่คน
เรยีงรายตามท้องถนนคอยให้การ
ต้อนรับผู้น�าเกาหลีใต้   

ไต้ฝุ่นมังคุดสร้ำงควำมเสยีหำย
ให้กบัฮ่องกงและมำเก๊ำ ก่อนจะ
เคลื่อนตัวเข้ำมณฑลกวำงตุ้ง
ทำงตอนใต้ของจนีแล้ว เบือ้ง
ต้นมีผูเ้สยีชวิีต 2 รำย และได้
รบับำดเจบ็นบัร้อยคน    

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง ประเทศ
จีน ว่า ศูนย์สังเกตการณ์สภาพ
อากาศฮ่องกง (เอชเคโอ) ออก
ประกาศเม่ือช่วงเช้าวนัจนัทร์ตาม
เวลาท้องถ่ิน ลดระดบัการเตอืนภยั
สภาพอากาศเลวร้ายจากอทิธิพล
ของพายไุต้ฝุน่มงัคดุจากที 10 ซึง่
เป็นระดับสงูสดุ เหลือท ี3 หลงัพายุ
เคลือ่นตวัพาดผ่านเกาะฮ่องกงเมือ่
วนัอาทติย์ทีผ่่านมาด้วยความเรว็
ลมสงูสดุใกล้ศนูย์กลาง 195 กโิลเมตร
ต่อชัว่โมง

ทัง้นี ้ ความเรว็ของพายไุต้ฝุ่น
มงัคดุในการเข้าสูเ่กาะฮ่องกงท�าลาย
สถติไิต้ฝุน่โฮปเมือ่ปี 2522 โดยพายุ
สะสมพลงังานเพิม่เตมิระหว่างเดนิ
ทางผ่านทะเลจนีใต้ อทิธพิลของ
พายุไต้ฝุ่นมังคุดส่งผลให้เกดิพายุ
ฝนฟ้าคะนองเป็นวงกว้าง ลมพัด
กระโชกแรงจนต้นไม้หลายร้อยต้น
หักโค่น ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

ขดัข้องในหลายพืน้ที ่ และชิน้ส่วน
ของสิง่ปลกูสร้างพงัทลายลงมาเป็น
จ�านวนมาก มีรายงานผูไ้ด้รับบาด
เจบ็อย่างน้อย 213 คน

ขณะทีท่่าอากาศยานนานาชาติ 
เชก็แลบ็กย็อมรบัว่าต้องใช้เวลาอกี
หลายวันในการระบายผู้โดยสาร
มากกว่า 100,000 คนซึง่ตกค้างอยู่
ทีส่นามบนิ หลงัสายการบนิทกุแห่ง
ระงบัให้บรกิารเทีย่วบนิรวมกนัอย่าง
น้อย 889 เทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
ความรนุแรงของพายไุตฝุ้น่มงัคดุ 
ส่วนใหญ่เป็นบรกิารของสายการ
บนิคาเธ่ย์แปซฟิิค ส่วนสถานการณ์
ในมาเก๊าซึง่เป็นเกาะขนาดเลก็อยู่
ไม่ห่างจากฮ่องกงมากนกัอยูใ่นระดบั
วกิฤตเช่นกนั ประชาชนประมาณ 
20,000 ครัวเรือน ไม่มกีระแสไฟฟ้า

ใช้ ด้านกาสโินบนเกาะทัง้ 42 แห่ง 
ปิดให้บรกิารอย่างไม่มกี�าหนด ซึง่
ถือเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์
ของมาเก๊า

ต่อจากนัน้พายไุต้ฝุน่มงัคดุเดนิ
ทางต่อไปยงับรเิวณชายฝ่ังทางตอน
ใต้ของจีน โดยข้ึนฝั่งที่เมืองเจียง 
เหมนิในมณฑลกวางตุง้เมือ่คนืวนั
อาทติย์ทีผ่่านมาด้วยความเรว็ลม
สงูสดุใกล้ศนูย์กลางทีล่ดลงเลก็น้อย 
อย่างไรก็ตาม มรีายงานผูเ้สยีชวีติ
อย่างน้อย 2 คน และได้รบับาดเจ็บ
มากกว่า 200 คน อกีทัง้ประชาชน
มากกว่า 2.4 ล้านคนในมณฑล
หลายแห่งตามแนวชายฝ่ังทางใต้
ของจนีได้รบัค�าส่ังให้อพยพ แม้ว่า
ไต้ฝุน่ดงักล่าวจะอ่อนก�าลังลงบ้าง
แล้วก็ตาม 

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

‘Run for Heroes’เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

มลูนธิเิอสซจีปีระสานพลงัความร่วม
มือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื พร้อมด้วยหน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
สานต่อเจตนารมณ์ส่งเสริมการสร้าง
ขวญัและก�าลงัใจให้ผูพ้ทัิกษ์ป่า จดั
กจิกรรม “Run for Heroes” เดนิ-
วิง่เพ่ือผูพ้ทิกัษ์ป่า ภายใต้โครงการ 
“Hands for Heroes” รวมมอืเรา 
เพือ่คนเฝ้าป่า เพือ่น�ารายได้สมทบ
ทุนจัดซือ้ชดุอปุกรณ์ลาดตระเวนให้
กบัเจ้าหน้าท่ีพทัิกษ์ป่า

นำยขจรเดช แสงสุพรรณ 
กรรมกำรบรหิำรมลูนธิเิอสซจีี 
กล่าวว่า มลูนิธิเอสซจีีได้จัดกจิกรรม 
“Run for Heroes” เดนิ-วิง่เพือ่ผู้
พทัิกษ์ป่า เพือ่น�ารายได้สมทบทุน
จดัซือ้ชดุอปุกรณ์ลาดตระเวนมอบ
ให้กบัเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่า น�าทมี
เดนิ-วิง่โดยทีมผูบ้ริหารมลูนธิเิอสซี
จ ี กลุม่นกัว่ิงและทมีว่ิงจาก “ก้าว
คนละก้าว” รวมทัง้นกักฬีา SCG 
Badminton Academy ทมีชาตไิทย
และเยาวชน อาทิ เอิร์ธ-พุธิตา, 
สกาย-กติตินพุงษ์, มาร์ค-ภาคนิ 
และเฟม-ศภุสิรา พร้อมด้วยเหล่า
ศลิปิน-ดาราจิตอาสาและบุคคลที่
มชีือ่เสียงจากหลากหลายวงการ อาทิ 
หนุม่-คงกระพนั, โน้ต-วชัรบลู, 
เชค็-สุทธิพงศ์, แอ๊น-ทิพย์ธิดา, 
หนุ่ม-สุรวุฑ, บ๊ิก-ศรตุ, จณิณ์-จณิณะ, 
เจด้า-ศรัณย่า, โอ้ต-สรุศักดิ,์ อาร์ม-

จุย้-ศ ุบญุเลีย้ง. วงนัง่เล่น และสเุมธ
แอนด์เดอะป๋ัง เป็นต้น ร่วมด้วยศิลปิน
วงดนตรจีากผูพ้ทิกัษ์ป่า ภายใต้การ
ก�ากบัและร้อยเรยีงบทเพลงการแสดง
โดยมาโนช-พุฒตาล ราคาบัตร 1,000 
บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท 
โดยรายได้ทัง้หมดไม่หกัค่าใช้จ่ายน�า
ไปจดัซือ้ชดุอปุกรณ์ลาดตระเวน

นอกจากการเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆในโครงการแล้ว ยังสามารถ
บริจาคเงนิสมทบทนุหรอืสนบัสนนุ
เสือ้โครงการ Hands for Heroes 
ผ่านบัญชธีนาคารไทยพาณชิย์ ชือ่
บญัชี “แฮนดส์ ฟอร์ ฮโีร่ส์ โดยมูล
นิธิเอสซีจี” หรือ “Hands for 
Heroes by SCG Foundation” 
เลขทีบ่ญัช ี468-0-71691-0

สามารถตดิตามข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนรายละเอยีดกจิกรรมต่างๆ
ของโครงการ “Hands for Heroes” 
ผ่านทางแฟนเพจ https://www.
facebook.com/handsforheroes

สรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิารจากบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลด้ิง 
จ�ากัด (มหาชน) เนือ่งในโอกาสเข้าศกึษาดูงานกจิการรถไฟฟ้าบทีีเอส พร้อมเยีย่ม
ชมศูนย์ควบคมุการเดนิรถ โรงจอดและซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้าบีทีเอส 

โอฬาร พริินทรางกรู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารวอลล์สตรทีองิลิช ประเทศไทย จับมอื
ลาวลัย์ ชุมสาย ณ อยธุยา ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษัิท บีอซี-ีเทโร เรดโิอ จ�ากดั สร้าง
ประสบการณ์ในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ โดยน�าเพลงสากลติดอนัดบัท็อปชาร์ตยอด
นยิมทุกๆสปัดาห์ของคลืน่ 105.5 มาเปิดในวอลล์สตรที องิลชิ ทกุสาขา 

พพิฒัน์, น�า้ฝน-พชัรนิทร์, เมฆ-วนัิย 
และหมอลอ็ต-ภัทรพล โดยกจิกรรม
นีจ้ดัข้ึนทีส่วนลมุพนิ ีกรงุเทพฯ แบ่ง
การเดนิ-วิง่ออกเป็น 2 ระยะคอื 5 
กโิลเมตร และ 10 กิโลเมตร

ทัง้นี ้ ทางมลูนิธยิงัมีกิจกรรม 
Song From Heroes Song For 

Heroes บทเพลงเพือ่ผูพ้ทิกัษ์ป่า ใน
วนัเสาร์ที ่17 พฤศจกิายน 2561 ณ 
โรงละครเคแบงก์สยามพฆิเนศ ชัน้ 
7 สยามสแควร์วนั เริม่ท�าการแสดง
เวลา 16.00-19.00 น. โดยได้รบั
เกียรติจากศลิปินชัน้แนวหน้าของ
ประเทศไทย อาท ิป่ัน-ไพบลูย์เกยีรติ, 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4917 (1442) วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561


