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การทีย่งัไม่ตดัสนิใจเลอืกเส้น
ทางเดินบนถนนการเมืองที่
ชดัเจนของ “บิก๊ตู”่ ส่งผลกระ
ทบถงึอนาคตของกลุม่สามมติร
ทีอ่อกตวัแรงจนเริม่ออกอาการ
แผ่วในช่วงหลงั จนมคีนมอง
ว่าเป็นเพราะยงัมแีต่ค�าสัญญา
ทีว่่างเปล่า ให้เดินล่วงหน้าไป
ก่อนรอการตดัสินใจขัน้สดุท้าย 
อย่างไรก็ตาม อาจได้เห็นค�า

ตอบสุดท้ายที่ชัดเจนในการ
ประชมุพรรคพลงัประชารฐัวนั
ที ่29 กนัยายนน้ีว่าอนาคตของ
กลุ่มสามมติรจะสดใสอย่างท่ี
คาดหวงัไว้ หรอืจะล้มเหลวเป็น
เพยีงพรรคต�า่สบิซ�า้รอยพรรค
มชัฌมิาธปิไตยทีม่เีส้นทางเดนิ
แบบเดยีวกนัครัง้หลงัรฐัประหาร
เมือ่ปี 2549
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ความเคลือ่นไหวทางการเมืองใน
ขณะทีห่ลายฝ่ายก�าลังให้ความสนใจ
ไปทีก่ารแย่งชงิเก้าอีห้วัหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ ซึง่จะมผีลต่ออนาคต
ทางการเมอืงของพรรคประชาธปัิตย์
อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้

ในขณะที่หลายฝ่ายให้ความ
สนใจไปที่ใครจะมาเป็นหัวหน้า
พรรคเพือ่ไทยเพือ่น�าพรรคลงสูศ้กึ
เลอืกตัง้ เพราะบคุลกิลกัษณะของ
ผูน้�าพรรคจะเป็นตวับ่งช้ีว่าพรรคจะ
เดนิหมากการเมอืงทัง้ก่อนและหลัง
การเลือกตัง้อย่างไร

แต่ความน่าสนใจทีไ่ม่น้อยไป
กว่ากนัน่าจะเป็นอนาคตของกลุ่ม
การเมืองที่ชื่อว่า “สามมิตร” ที่
จนถงึวนันีย้งัไม่มคีวามชดัเจนว่าจะ
มีอนาคตอย่างไร จะสดใสอย่างที่
ตัง้ความหวังกนัไว้หรอืไม่

จากกระแสข่าวหรอืแผนงาน
เดิมก่อนหน้านีท้ีว่่าเดนิสายดดูอดตี 
ส.ส. เข้าร่วมทีมในนามกลุ่มเพือ่ไม่
ให้ตดิเงือ่นไขห้ามพรรคการเมอืง
เคล่ือนไหวตามประกาศค�าสัง่ของ 
คสช. ก่อนทีจ่ะน�าไพร่พลทีก่วาดต้อน
มาได้ทัง้หมดไปร่วมเปิดตวัในนาม
พรรคพลังประชารัฐที่มีการจัดตั้ง
รองรบัก่อนหน้านีแ้ล้ว

นายชวน ชจูนัทร์ ผูก่้อตัง้
พรรคพลงัประชารฐั ยืนยันว่าจนถงึ
ตอนนีย้งัไม่มคีวามชัดเจนใดๆจาก
กลุม่สามมิตรหรอืกลุม่รฐัมนตรทีีมี่

ท�ำตำมสัญญำ?

ข่าวว่าจะน�าพรรคพลงัประชารฐัลง
สนามเลือกตัง้

การประชมุพรรคพลงัประชา
รัฐเพือ่เลอืกหัวหน้าพรรค กรรมการ
บรหิารพรรค ท่ีเดมิก�าหนดไว้เมือ่
วนัที ่15 กนัยายนท่ีผ่านมา จงึต้อง
เลือ่นออกไป โดยก�าหนดประชุม
ใหม่ในช่วงสดุสัปดาห์นี ้(29 ก.ย.) 
โดยนายชวนยนืยนัชัดเจนว่าหาก
กลุม่สามมติรและกลุม่รฐัมนตรยีงั
ไม่มคีวามชัดเจนกจ็ะไม่เลือ่นประชมุ
พรรคเพ่ือรออกีต่อไป

ประเด็นทีน่่าสนใจคือ อะไรท่ี
ท�าให้ยังไม่เกดิความชดัเจน

บทวิเคราะห์ของนายไทกร 
พลสวุรรณ นกัเคลือ่นไหวทางการ
เมือง ท่ีเขยีนลงในเฟซบุค๊ส่วนตวั
ถอืว่ามเีหตผุลทีน่่าสนใจ

นายไทกรให้หวัเร่ืองว่า หรอื
สามมติรจะซ�า้รอยมชัฌมิา..? 
พร้อมย้อนความในอดตีว่า หลังการ
รฐัประหารปี 2549 ของ คมช. นาย
สมศกัดิ ์ เทพสทุนิ รวบรวมอดีต 

ส.ส. ได้มากกว่า 70 คน (มากกว่า
ยคุสามมติร) และได้พดูคยุกบัผูน้�า
เผดจ็การในยคุนัน้จนมัน่ใจว่าแนวทาง
พรรคมัชฌมิาธปิไตยจะประสบความ
ส�าเรจ็ จนนายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ 
เข้ามาร่วมในช่วงแรกแล้วการเบีย้วก็
เกดิขึน้ ท�าให้พรรคมชัฌมิาฯล้มเหลว 
ได้ ส.ส. ต�า่สิบ

หลงัการรัฐประหารปี 2557 ของ 
คสช. นายสมศกัด์ิถกูหว่านล้อมจาก
หลายฝ่ายและจากคนทีเ่คยเบ้ียวกนั
มากอ่นหนา้นีข้อใหร้วบรวมอดตี 
ส.ส. อีกครัง้ และครัง้น้ีอาจให้สัญญา
ด้วยค�าหนักแน่น แต่ท่านเช่ือเถอะ...
บทสรปุสุดท้ายกเ็หมอืนเดมิ

ถงึแม้ฝ่าย ดร. (คนชอบเบีย้ว) 
จะยนืยนัว่าจะส่งมอืซ้ายมอืขวาและ
เดก็เดนิตามมาเป็นผูน้�าพรรคเพือ่
ให้ม่ันใจ แต่ประสบการณ์ของนาย
สมศกัด์ิกว่า 35 ปีในวงการการเมอืง 
จะดูไม่ออกเลยหรือว่า..อะไรจริง 
อะไรปลอม ชือ่คนทีบ่อกว่าจะส่งมา
น�าพรรคในทางการเมอืง “หาเบอร์

กระดกู” ไม่เจอ
เวลานายสมศกัดิค์ยุกบัคนเหล่า

นีไ้ม่รูส้กึสะกดิใจบ้างหรือ..? ท�าไม
พวกเขาไม่ค่อยสบตา ท�าไมพวกเขา
ตอบค�าถามด้วยประโยคซ�า้ๆ “รอ
อกีหน่อยนะ..รอผูใ้หญ่ตัดสนิใจ...” 
ให้เดินไปก่อน ผูใ้หญ่ก�าลงัเตรยีม
อยู ่ขณะน้ีพีน้่องและเพือ่น ส.ส. ท่ี
ตดัสินใจไปอยูก่บัท่าน ตอนนีพ้วก
เขาเริม่บ่นกนัเสียงดงัขึน้ “มแีต่ค�า
สญัญาท่ีว่างเปล่า..”

นายไทกรมองว่ากลุม่คนที่
ดีลกับนายสมศักดิ์เป็นแค่นัก
ฉกฉวยโอกาสทางการเมือง เป็น
ประเภทได้เอา เสยีไม่เอา 

คนพวกนีเ้คยเบีย้วกนัมาก่อน 
เม่ือถึงเวลาเอาจริงคนพวกนี้ก็จะ
สะบดัก้นหน ีปิดบ้าน! ปิดค่าย! ไม่
ยอมให้ใครเข้าพบ ไม่รูว่้านายสม
ศกัดิว์างหมากไว้กีช่ัน้ และจะเกดิ
จุดหกัเหเมือ่ไร แต่ขอให้โชคดกีบั
ค�าสญัญาของเผดจ็การ

บทวเิคราะห์ของนายไทกรถอืว่า
น่าสนใจ โดยเฉพาะเมือ่ยกอดตีของ
พรรคมชัฌมิาฯมาฉายภาพเปรยีบ
เทยีบให้เหน็อย่างชดัเจน

จากค�าให้สมัภาษณ์ถงึอนาคต
ทางการเมืองล่าสุดของ “บ๊ิกตู่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้า คสช. ท่ีว่า 

“ผมจะติดตามรบัฟังจากกลุม่
การเมอืง นกัการเมอืง และพรรคการ 
เมืองต่างๆในเวลานี ้ผมสนใจงานการ
เมอืงเพราะรักประเทศชาติเช่นเดยีว
กบัคนไทยทัง้ประเทศ เพราะฉะนัน้
ขึน้อยูก่บัว่าประชาชนจะว่าอย่างไร”

กลุม่สามมติรกน่็าจะยงัพอ
มคีวามหวงัว่าจะไม่น�า้ตาเช็ดหัว
เข่าซ�า้รอยพรรคมชัฌมิาธปิไตย

เคยเบี้ยวกันมาก่อน เมื่อถึงเวลาเอาจริง 

คนพวกนี้ก็จะสะบัดก้นหนี 

ปิดบ้าน! ปิดค่าย! ไม่ยอมให้ใครเข้าพบ
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In Brief : ย่อความ

ต้องพึ่งตัวเอง

ทรรศนะ

การดแูลและใกล้ชดิผูส้งูอายตุ้อง

มีความเข้าใจ คนแก่บางคนมี

ประสบการณ์ดีๆกอ็าจจะเล่าให้

ลกูหลานฟังเพ่ือน�าไปปรับใช้กบั

ชวีติและการท�างานได้  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปลกุผ?ี
กระแสทีม่าแรงของ “ธนาธร จงึรุง่เรอืง
กิจ” และ “พรรคอนาคตใหม่” ท�าให้
เกดิกระแสต่อต้านทัง้ทางตรงและทาง
ลบั ยิง่ล่าสดุ “นด้ิาโพล” ระบวุ่า “ธนา
ธร จงึรุ่งเรอืงกิจ” เป็นอันดบั 3 ทีค่น
ไทยอยากได้เป็นนายกรฐัมนตร ี ส่วน 
“พรรคอนาคตใหม่” เป็นอันดบั 4 ท่ี
คนไทยอยากให้เป็นแกนน�าจัดต้ังรฐับาล

แม้จะเป็นแค่การสุม่ตวัอย่าง แต่ก็
ปฏเิสธไม่ได้ว่า “พรรคอนาคตใหม่” 
ได้รบัคะแนนนยิมอย่างมาก ทัง้ท่ีการเมือง
ถกูปิดกัน้นานปัการ ยิง่ “พรรคอนาคต
ใหม่” ประกาศชดัเจนจะแก้ไข “รัฐธรรมนญู 
ปี 2560” ล้าง “มรดก คสช.” และ
ไม่สนับสนุน “ลงุตู่” สบืทอดอ�านาจใน
ทกุกรณี 

ท�าให้มคี�าถามว่า “พรรคอนาคต
ใหม่” จะเหมือนพรรคไทยรกัไทยและ
พรรคเพือ่ไทยท่ีตกเป็นเป้าของการถูก
คกุคามและท�าลายจากฝ่ายตรงข้ามหรอื
ไม่?

อย่างที ่“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ” 
ไปร่วมอยู่ที่งาน Global Progress 
Summit ณ นครมอนทรลี แคนาดา 
กล่าวถงึ “ฝ่ายก้าวหน้าใต้ภยัคกุคาม : 
เผดจ็การและประชานยิมในการเมอืง
โลก” หลายเร่ืองในหลายประเทศทัว่
โลก

ท่ีน่าสนใจ “ไพศาล พืชมงคล” 
คนใกล้ชดิ “ลงุป้อม” โพสต์บนเฟซบุ๊ค
ส่วนตัวว่า มีคนมาเล่าเกี่ยวกับความ
เคลือ่นไหวของ “พรรคอนาคตใหม่” 
ว่าม ี“สหายธง แจ่มศร”ี อดตีเลขาธกิาร
พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย เป็น
กนุซอืพรรค จงึมีหลกัทฤษฎี “ว่าด้วย
การสร้างพรรคการเมอืงของประชา 
ชน” ท่ีชดัเจนท่ีสดุ

“กะลาแลนด์” เหมอืนเมอืงผี
เมอืงปิศาจ เพราะคดิอะไรไม่ออกก็ 
“ปลกุผ”ี ออกมาท�าลายบ้านท�าลาย
เมอืง ไม่ว่าจะเป็น “ผทีกัษณิ” หรือ 
“ผคีอมมวินสิต์”?

ปัจจบุนัประเทศไทยก้าวหน้าทางเทคโน 
โลยมีากขึน้ มกีารใช้หุน่ยนต์มากมาย
หลายด้าน แม้แต่การดแูลคนแก่คนชรา
บางประเทศกเ็ร่ิมน�ามาใช้กนัแล้ว แทนที่
จะให้เดก็หรอืคนหนุ่มสาวดแูล ซึง่อาจ
มคีวามเบ่ือหน่ายเออืมระอา เพราะคน
แก่ชอบบ่น หรอืมปัีญหาการช่วยเหลอื
ตัวเอง คนดูแลคนชราจึงต้องอดทน
และเข้าใจ คนชราจะบ่น จะมีปัญหาก็
ต้องดูแล 

บางคนบอกว่าถ้าไม่มคีนแก่กไ็ม่มี
งานท�า ส่วนเดก็หรอืคนหนุม่สาวกบ่็น
ว่าร�าคาญ เพราะคนแก่จกุจกิจูจี้ ้ การ
พฒันาหุน่ยนต์มาดแูลคนแก่มมีานาน
แล้ว เพราะหุ่นยนต์ไม่เครยีด ไม่เถยีง 
ไม่น้อยอกน้อยใจ ปฏบัิติตามข้อมลูที่
ป้อนให้ กว่็ากนัไปตามยคุตามสมยั แต่
ในแง่ของมโนธรรม ลกูหลานไม่ดแูล
พ่อแม่ ปูย่่าตายาย กถ็อืว่าอกตญัญ ูไม่รู้
บญุคณุ  

ถ้ามนัจ�าเป็นต้องใช้หุน่ยนต์กต้็อง
ใช้ เพราะหาคนท่ีสมัครใจดูแลคนแก่
ยาก แม้แต่อาชพีหมอ ต่อไปหุน่ยนต์ก็
จะเข้ามาช่วยมากขึน้ เพราะป้อนข้อมลู
ให้ช่วยหมอ ท�าให้หุ่นยนต์เหมือนหมอ
เก่งหมออจัฉรยิะ ทัง้อารมณ์ไม่เสยีด้วย 
หมอยงัมีอารมณ์หากคนไข้จกุจกิจูจ้ี้  

โรงงานอตุสาหกรรมเด๋ียวน้ีใช้หุ่น
ยนต์ท�างานแทนคนกนัเยอะแล้ว เมือ่
เอามาดแูลคนแก่ให้ได้รบัการดแูลดขีึน้ 
คนแก่กต้็องพยายามพึง่ตวัเองให้มาก
ทีส่ดุด้วย ก่อนจะไปพ่ึงใคร หรือพ่ึงรัฐ 
พึง่หุน่ยนต์ คนแก่ต้องเยอืกเยน็สขุมุ 
สงบ ลกูหลานจะได้ไม่เบือ่หน่าย จะได้
เลี้ยงดูและตอบแทนบุญคุณ ส่วนลูก
หลานก็ต้องดแูลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า  

กข็อให้คดิให้ดีสงัคมวนันี ้การ
ดแูลและใกล้ชดิผูส้งูอายตุ้องมคีวาม
เข้าใจ คนแก่บางคนมปีระสบการณ์
ดีๆ กอ็าจจะเล่าให้ลกูหลานฟังเพ่ือ
น�าไปปรบัใช้กบัชวีติและการท�างาน
ได้  

เหมอืนผูห้ญงิคนหนึง่ท่ีแต่งงานกบั
ทหารยศพลเอกบอกว่า พลเอกท่ีเป็นคู่
ชวีติมปีระสบการณ์ชวีติสูง เล่าโน่นเล่า
นี่และสอนสั่งให้ได้รับความรู้ต่างๆ
มากมาย เพราะฉะนัน้ถ้าให้เดก็ๆหรือ
คนหนุม่สาวอยูใ่กล้คนแก่ทีมี่ประสบการณ์
ดีๆ กอ็าจจะได้รบัความรูด้ีๆ  ดกีว่าหุน่
ยนต์ทีอ่ย่างไรกไ็ม่มชีวีติจติใจ เพราะ
มันท�าตามระบบที่เราป้อนให้ ความ
ผกูพนัลกึซึง้ทางจติใจไม่มเีหมอืนคนเรา
ด้วยกัน

กห็วงัว่าลกูหลานและคนหนุม่
สาวจะไม่คดิแต่ใช้เทคโนโลย ี ใช้
หุ่นยนต์ไปท้ังหมด แม้แต่การดแูล
คนแก่คนสงูอาย ุซ่ึงต้องการความ
อบอุ่นและความเข้าอกเข้าใจ

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘ทสิโก้’เตอืนเศรษฐกจิปี62ชะลอตวั

RYH Wallet : โอฬาร อศัวฤทธกุิล ประธานกรรมการ บริษทั เพชรไทย จ�ากัด 
สทิธิชยั นวลมณ ีประธานกรรมการ บรษิทั เพชรสยามพฒันา จ�ากดั และ มร.เซีย 
ฮยุ ประธานกลุ่ม จง หยงิ ฮุย่ กรุป๊ (ประเทศจีน) เปิดตัว RYH Wallet ระบบการ
ช�าระเงนิออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพือ่รองรบันักลงทุน นักท่องเท่ียวชาวจนีในไทย 

ผลติภัณฑ์ใหม่ : มร.กังเตา เจิง้ ประธาน และกัลยา เจิง้ กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท 
พี แอนด์ ที คอลเลคชั่น จ�ากัด เปิดตัวน�้าหอมส�าหรับผู้ชาย “เอสเซนส์ ซิกเนเจอร์ 
ฟอร์ เมน็” จดัจ�าหน่ายทีร้่านเซเว่นทกุสาขา โดยมโีตโน่-ภาคนิ ค�าวลิยัศกัดิ ์พรีเซน็เตอร์ 
มาร่วมงาน ทีล่านหน้าห้างสรรพสนิค้าสลีมคอมเพลก็ซ์ 

นายคมศร ประกอบผล หวัหน้า
ศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกจิและกลยทุธ์
ทสิโก้ เปิดเผยว่า คาดว่าตลาดหุน้
ทัว่โลกรวมถงึตลาดหุน้ไทยจะฟ้ืน
ตวัอย่างเหน็ได้ชดัในไตรมาส 4/2561 
โดยมปัีจจยัหนนุจากการเติบโตของ
เศรษฐกจิและก�าไรของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้อย่างแขง็แกร่ง เหน็
ได้จากในไตรมาส 2/2561 ทีผ่่าน
มาก�าไรของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ดชัน ีS&P500 ของสหรฐัขยายตวั
สงูถงึ 25% เม่ือเทยีบกับช่วงเดยีวกนั
ของปีท่ีแล้ว ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
รายงานผลก�าไรเตบิโต 18% แต่ยงั
มปัีจจยัเสีย่งทีต้่องจบัตาคอื การปรบั
ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอาย ุ10 ปี ของสหรฐั (Bond 
Yield) ทีห่ากปรบัเพิม่ขึน้เกนิกว่า 
3.3% จะเร่ิมกดดนัมลูค่าหุน้ ท�าให้
ตลาดหุน้ทัว่โลกปรับตวัลงได้

ส่วนตลาดหุน้โลกไตรมาส 4 
น่าจะอยูใ่นช่วงขาขึน้ โดยมปัีจจัย
บวกจากการขยายตวัของเศรษฐกจิ
โลกทีย่งัอยูใ่นเกณฑ์ดี ขณะท่ีการ
เตบิโตของก�าไรบริษทัจดทะเบยีน
ยงัแขง็แกร่ง แต่ต้องจบัตาดคูวาม
เสีย่งจาก Bond Yield ทีมี่แนวโน้ม

‘ฟิทช์’เพิ่มอันดับน่าเชื่อถือTBANK-TCAP

ทสิโก้คาดไตรมาส 4 ตลาดหุน้ทัว่โลกฟ้ืนตวั อานสิงส์เศรษฐกจิ
โตและก�าไรบรษิทัจดทะเบยีนพุ่งแรง แนะช่วงปลายปีเริม่หา
จังหวะขายท�าก�าไร เตือนปีหน้าเศรษฐกจิทัว่โลกมแีนวโน้มชะลอ
ตวัจากหลากปัจจยัลบ

เพิม่ขึน้แรง เนือ่งจากไตรมาส 3-4 
ปี 2561 สหรฐัเพิม่ปรมิาณการออก
พันธบัตรรัฐบาลสูงสุดนับตั้งแต่
วกิฤตการเงนิปี 2551 เพือ่ชดเชย
รายได้ทีล่ดลงจากนโยบายลดภาษี
ของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
และธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจ
ขยายกรอบการเคลือ่นไหวของ Bond 
Yield เป็น -0.2% ถึง +0.2% จาก
เดมิทีอ่ยูร่ะหว่าง -0.1% ถึง +0.1% 
ส่งผลให้ Bond Yield ของญีปุ่น่ทะลุ 
0.1% เป็นครัง้แรกนบัต้ังแต่มกีาร

นายสมเจตน์ หมูศ่ริเิลิศ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
ประกาศเพิม่อนัดบัเครดติภายใน
ประเทศระยะยาว (National Long-
Term Rating) ธนาคารธนชาต 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื TBANK เป็น 
AA-(tha) จาก A+(tha) และยงัเพิม่
อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะ
ยาวของบรษิทั ทนุธนชาต จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื TCAP ซ่ึงเป็นบรษิทั
โฮลด้ิงของ TBANK เป็น A+(tha) 

จาก A(tha) และอนัดับเครดติภายใน
ประเทศระยะสัน้เป็น F1+(tha) จาก 
F1(tha) โดยทัง้ 2 บรษิทัมแีนวโน้ม
อนัดบัเครดติมเีสถยีรภาพ

ฟิทช์ เรทต้ิงส์ ระบอุนัดบัเครดิต
ภายในประเทศของ TBANK ว่ามี
ปัจจยัสนบัสนนุมาจากความแขง็แกร่ง
ทางการเงนิของธนาคารเอง การปรบั
เพิม่อันดบัเครดติสะท้อนถงึโครงสร้าง
การเงนิของธนาคารทีไ่ด้ปรบัตวัดขีึน้
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านคณุภาพ
สนิทรพัย์ ส่งผลให้โครงสร้างเครดิต
ของ TBANK เมือ่เทยีบกับธนาคาร

ขนาดใหญ่ในประเทศทีม่อีนัดบัเครดิต
สงูกว่ามคีวามแตกต่างน้อยลง 

ทัง้น้ี TBANK เป็นธนาคารท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นล�าดับที่ 6 ใน
ประเทศไทยในด้านเงนิฝาก และมี
ความแขง็แกร่งของเครอืข่ายธุรกิจ
ภายในประเทศในระดบัปานกลาง 
ในขณะทีเ่ป็นผูน้�าในด้านธรุกจิเช่า
ซือ้รถยนต์และยงัได้รบัการสนับสนนุ
ด้านการด�าเนนิงาน การระดมทนุ 
และการบรหิารจดัการจาก Bank 
of Nova Scotia (BNS) โดย BNS 
มสีดัส่วนการถอืหุน้ 49% ใน TBANK

ตัวจากการข้ึนภาษบีรโิภคระลอก 
2 ในช่วงเดอืนตลุาคม และการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจในตลาดเกดิใหม่
หลายประเทศ ซึง่ได้รบัผลกระทบ
จากค่าเงนิอ่อนค่ารุนแรงในช่วงนี้

ปี 2562 สภาพคล่องของโลก
จะมแีนวโน้มลดลงเนือ่งจาก Fed 
ได้ทยอยถอนสภาพคล่องออกจาก
ตลาดอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีธ่นาคาร
กลางยโุรปจะยตุ ิQE ในสิน้ปี 2561 
ส่วนธนาคารกลางญีปุ่น่กท็ยอยลด
การซ้ือสินทรพัย์อย่างต่อเน่ือง ดัง
นัน้ มองว่าตลาดหุน้ทัว่โลกรวมถงึ
ตลาดหุน้ไทยมคีวามเสีย่งทีจ่ะปรบั
ฐานในปี 2562 จงึแนะน�าให้นัก
ลงทุนพิจารณาหาจังหวะขายท�า
ก�าไรในช่วงปลายปี 2561 นี้  

ใช้มาตรการ Yield Curve Control 
ในปี 2559 และท�าให้ Bond Yield 
ทัว่โลกปรบัเพิม่ขึน้ตาม

ทัง้น้ี หากมองปี 2562 ตลาด
หุ้นยังมีความเสีย่งค่อนข้างมาก ทัง้
จากเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะมแีนวโน้ม
ชะลอตัวลง เนื่องจากผลกระตุ้น
เศรษฐกจิจากการลดภาษีของสหรฐั
เริม่ทยอยหมดลง ผลกระทบจาก
สงครามการค้าจะเริ่มเห็นชัดขึ้น 
เศรษฐกจิญีปุ่น่มคีวามเสีย่งชะลอ
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เปิดสนามบนิใหม่ 
สกอ็ต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลยี กล่าวในโอกาสเปิด
โครงการท่าอากาศยานเวสเทิร์น
ซดินย์ีหลงัแผนการล่าช้ามานาน 
และมกี�าหนดให้บรกิารได้ในปี 
2569 ซึง่คาดว่าจะมีผูโ้ดยสารเพิม่
ขึน้สองเท่าในอกี 2 ทศวรรษหน้า 
โดยเฉพาะสายการบนิราคาประหยดั
จะขยายตวัมากขึน้จากการหัน่ราคา
ค่าโดยสารเส้นทางบนิไกลและแผน
โปรโมทต่าง  ๆคาดว่าสนามบินเวส
เทร์ินซดินีย์จะสามารถรองรับผู้
โดยสารได้ปีละ 10 ล้านคน  

“มาครง”คะแนนตก 
จากผลสุม่ส�ารวจใน 1,964 คน 
ต่อการท�างานของเอม็มานเูอล 
มาครง ประธานาธบิดฝีรัง่เศส 
ระหว่างวนัท่ี 14-22 กนัยายน 
พบว่ามีเพียงร้อยละ 29 ที่ยัง
พอใจผลงานของประธานาธบิดี
มาครง ลดลงจากร้อยละ 34 เม่ือ
เดอืนทีแ่ล้ว และร้อยละ 39 เมือ่ 
2 เดือนก่อน โดยพบว่าคะแนน
นยิมดิง่ลงในการส�ารวจของโพล
หลายส�านัก หลังจากเขาชนะ
การเลอืกตัง้ประธานาธบิดฝีรัง่เศส
ปี 2560 โดยชูนโยบายปฏริปู
ฝรัง่เศสให้ทันสมยั 

ภเูขาไฟอนิโดฯปะทุ 
ภูเขาไฟอานักกรากะตัวใน
อนิโดนเีซยีเกดิการปะทคุร้ังใหญ่
เม่ือคนืวันเสาร์ หลงัจากปะทมุา
อย่างน้อย 44 คร้ังช่วงสปัดาห์ที่
ผ่านมา จากรายงานพบว่าภูเขาไฟ
อานักกรากะตวัเร่ิมส่ันสะเทอืน
มาตัง้แต่เดอืนมถินุายน แต่ยงัไม่
ถึงขัน้ปะท ุ รวมทัง้ยงัไม่ต้องปิด
สนามบนิ และยงัไม่ระงบัการท่อง
เที่ยวบนภูเขาไฟกรากะตัวใน
บรเิวณใกล้เคยีงกนั ภเูขาไฟกรา 
กะตวัอยูท่างช่องแคบซุนดาระหว่าง
เกาะชวากับเกาะสุมาตรา เคย
ระเบดิคร้ังใหญ่เมือ่ปี 2426 มผีู้
เสยีชีวิตกว่า 35,000 คน 

ข่าวย่อย
ปัดโจมตีขบวนพำเหรดอิหร่ำน 

บริษัทเคาต์ดาวน์ ซึ่งเป็นเครือซู
เปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ทีส่ดุของ
นิวซีแลนด์ ออกแถลงการณ์ระงบั
การจ�าหน่ายสตรอว์เบอร์รีย่ีห้่อชอยส์
ของออสเตรเลยีในทกุสาขาของเคาต์ 
ดาวน์และตามร้านสะดวกซือ้ทกุแห่ง
ในเครอืของบรษิทัอย่างไม่มีก�าหนด 
จนกว่าการหารือกับบริษัทผู้ผลิต
จากต้นทางจะได้ข้อสรปุ ขณะเดยีวกนั
เนือ้หาในแถลงการณ์ยงัมคี�าเตือน
ให้ผู้บรโิภคทีซื่อ้สตรอว์เบอร์ร่ีจาก
ซูเปอร์มาร์เกตของเคาต์ดาวน์หัน่
สตรอว์เบอร์รีก่่อนรบัประทานไม่ว่า

จะเป็นยี่ห้อใดก็ตาม และบริษัท
พร้อมคืนเงินเต็มจ�านวนให้แก่ผู้
บริโภคในกรณีท่ีพบวัตถุแปลกปลอม
ซกุซ่อนอยูใ่นผลไม้

ทัง้นี ้เคาต์ดาวน์น�าเข้าสตรอว์
เบอร์ร่ีย่ีห้อชอยส์ซึง่มฐีานการผลิต
อยูใ่นรฐัเวสเทร์ินออสเตรเลยี เนือ่ง 

งดขายสตรอว์เบอร์รี่จากออสเตรเลีย
จากไม่ได้เป็น 1 ใน 6 ยีห้่อทีรั่ฐบาล
ออสเตรเลียพบการซกุซ่อนเขม็เยบ็
ผ้า เขม็กลดั หรอืเขม็หมุด ได้แก่ 
เดอะ เบอร์รี ่ออบเซสช่ัน, เบอร์รีลิ่
เชยีส, ดอนนบีรคู เบอร์รีส์่, เลฟิ 
เบอร์รีส์่, ดไีลต์ฟลู สตรอว์เบอร์รี่ 
และโอเอซสิ โดยสตรอว์เบอร์รีย่ีห้่อ
ชอยส์ชุดแรกวางจ�าหน่ายตามร้าน
เคาต์ดาวน์ทัว่ประเทศเมือ่สปัดาห์
ทีแ่ล้ว และได้รบัแจ้งเรือ่งการพบ
เข็มภายในเวลาเพยีงไม่กีว่นั โดย
ลกูค้าซือ้สตรอว์เบอร์รีจ่ากสาขาแห่ง
หนึง่ในเมอืงโอกแลนด์

ประธานาธบิดอีหิร่านไม่พอใจ
เหตุการณ์โจมตีขบวนพาเหรด
ของอหิร่าน ขณะทีส่หรฐัและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏเิสธ
อยูเ่บือ้งหลงัเหตกุารณ์ดงักล่าว 

ประธานาธบิดฮีสัซนั โรฮานี 
ของอหิร่าน กล่าวว่า หนึง่ในประเทศ
ทีต้ั่งอยูท่างตอนใต้ของอ่าวเปอร์เซีย
ให้การสนบัสนนุด้านการเงนิและ
อาวุธ ตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางการเมือง แก่กลุม่คนร้ายซึง่ก่อ
เหตกุราดยงิทีง่านพาเหรดของกอง
ก�าลังพิทกัษ์ปฏิวตัอิหิร่าน (ไออาร์
จีซี) ที่เมืองอาห์วาซ จังหวัดคูเซ
สถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศใกล้กบัพรมแดนอริกั จน
มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 25 คน และ
ได้รับบาดเจ็บเกือบ 60 คน ส่วน
คนร้าย 4 คนถกูวสิามญั นอกจาก
นีก้ลุม่ประเทศในบริเวณน้ีได้รบัการ
สนับสนุนจากสหรัฐ หมายความว่า
สหรฐัเป็นผูก้ระตุน้และยัว่ยใุห้เกดิ
การกระท�าดงักล่าว 

ทัง้นี ้ ผูน้�าอหิร่านไม่ได้กล่าว
อย่างชัดเจนว่าประเทศท่ีตัง้อยูท่าง
ตอนใต้ของอ่าวเปอร์เซยีทีว่่านัน้คอื
ประเทศใด แต่ส�านักข่าวไออาร์เอน็
เอของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า 
กระทรวงต่างประเทศอหิร่านเชิญ

อปุทตูสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ (ยเูอ
อ)ี เข้าพบ หลงัเชญิเอกอัครราชทตู
เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และอปุทตู
สหราชอาณาจักร เข้าพบเมื่อวัน
เสาร์ทีผ่่านมา โดยนายอนัเดอร์ส 
ซาลมสุเซน รฐัมนตรต่ีางประเทศ
เดนมาร์ก กล่าวว่า หากมกีารยนืยนั
ว่าผูเ้กีย่วข้องกบัเหตกุารณ์นีม้คีวาม
เชือ่มโยงกบัเครอืข่ายกลุม่หวัรนุแรง
ในเดนมาร์ก รฐับาลจะด�าเนนิการ
อย่างเตม็ที่

ทัง้นี ้ กลุม่ไอเอสอ้างการเป็น
ผูอ้ยู่เบือ้งหลังเหตนุองเลือดทีเ่มอืง 
อาห์วาซ แต่ไม่มหีลักฐานชดัเจน 
และรฐับาลอหิร่านยงัคงพุง่เป้าไป
ท่ีแนวร่วมนยิมประชาธปิไตยอาห์
วาซ ี(เอดพีเีอฟ) ซึง่แกนน�าบางส่วน
ล้ีภัยอยูใ่นสหรัฐและสหราชอาณาจักร 
จากการทีน่ายยาคบู ฮอร์ อลัโตส
ตารี โฆษกเอดีพีเอฟ กล่าวถึง

เหตกุารณ์ทีเ่มอืงอาห์วาซผ่านสถานี
โทรทศัน์ต่อต้านรัฐบาลอหิร่านซึง่
มสี�านกังานอยูใ่นกรงุลอนดอน ขณะ
ทีน่างนกิก ี เฮลย์ี เอกอคัรราชทตู
สหรฐัประจ�าสหประชาชาต ิ กล่าว
ว่า เหตุการณ์ทีเ่มืองอาห์วาซเป็น
ผลจากการทีป่ระธานาธิบดีโรฮานี
กดขีป่ระชาชนต่อเนือ่งเป็นเวลานาน 
แต่ยนืยนัว่ารฐับาลสหรัฐไม่มคีวาม
ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองของอหิร่าน

ส�าหรับซาอุดีอาระเบียและ
บาห์เรนยงัไม่แสดงท่าทใีด ด้าน
โอมาน คูเวต และกาตาร์ ออก
แถลงการณ์ประณามเหตกุารณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ ส่วนกระทรวงต่างประเทศยเูออี
ออกแถลงการณ์ว่ารัฐบาลมจีดุยนื
หนกัแน่นในการต่อต้านการก่อการ
ร้าย และวจิารณ์อิหร่านว่าก�าลงัใช้
ประเดน็นีจ้ดุกระแสต่อต้านยเูออี

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

Samsung Discovery Camp 
ซมัซงุขยายผลโครงการ “ซมัซงุสร้าง
พลงัเรยีนรูสู้อ่นาคต” สูก่จิกรรม
พฒันาทกัษะศตวรรษที ่21 รปูแบบ
ใหม่ “Samsung Discovery Camp 
ค่ายค้นอนาคต” ระดมความรูจ้าก
การท�าโครงการร่วมกบัครทัูว่ประเทศ 
พฒันานวตักรรมเรยีนรูแ้บบ Active 
Learning ทีเ่ปิดกว้างส�าหรับเดก็ๆ

นายวารทิ จรณัยานนท์ ผู้
จัดการโครงการ Samsung Smart 
Learning Center กล่าวว่า ค่าย
พฒันาทักษะศตวรรษท่ี 21 Samsung 
Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต 
เป็นกจิกรรมค่าย 1 วัน ทีเ่ดก็ๆจะได้
เรยีนรูผ่้านการท�ากจิกรรมฐานที่
สนุกสนานและท้าทาย โดยใช้
กระบวนการแบบ Active Learning 
ผนวกนวตักรรมของซมัซงุ โดยเนือ้หา
ของกจิกรรมในแต่ละฐานเป็นทักษะ
ทีส่�าคญัของโลกยคุใหม่ เช่น ฐาน 
“ค้นหาค่าพลัง” เปิดโอกาสให้เดก็ๆ
ได้ค้นพบศกัยภาพและวางแผนเส้น

ส�าหรบัโรงเรยีนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื 
โดยจดัขึน้ทีโ่รงเรยีนเทงิวทิยาคม 
จงัหวดัเชยีงราย โดยมคีรูและนกัเรยีน
จากโรงเรยีนต่างๆกว่า 120 คน สมคัร
เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ร่วมค้นอนาคต
และพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบั
ศตวรรษที ่21 ไปพร้อมกนั

ด.ญ.ใบเตย-ณัชชา จารตี 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 
โรงเรยีนอตุรดติถ์ กล่าวว่า “รูสึ้ก
ตืน่เต้นมากทีไ่ด้ท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กบัการค้นพบอนาคต เพราะช่วย
ให้หนวูางแผนชวีติของตวัเองได้ดี
ยิง่ขึน้ ชอบทกุกจิกรรมเลยค่ะ หนู
ได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้ว่าต้องใช้
เหตผุลในการแก้ปัญหา แต่ทีช่อบ
มากทีส่ดุคอืกจิกรรมท่ีให้วาดภาพ
ป๊อป-อพัอาชพีในฝัน หนูได้มีโอกาส
ถ่ายทอดความคิดของเราผ่านผล
งาน ช่วยให้รูว่้าเราสนใจอาชพีอะไร 
และควรต้องท�าอย่างไรเพื่อไปสู่
อาชพีท่ีใฝ่ฝันค่ะ”

ก่อศกัด์ิ ไชยรศัมศีกัด์ิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
จดัพธิมีอบรางวลัหนงัสอืดเีด่นเซเว่นบุค๊อวอร์ด คร้ังท่ี 15 โดยม ีศ.เกียรตคิณุ นพ.เกษม 
วฒันชัย กรรมการกติติมศกัดิ ์โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวลั ที่
โรงแรมดสุติธานี

พ.ต.ท.ทรงศกัดิ ์ สูพ่านชิ รองผูก้�ากบัการจราจร สถานตี�ารวจบางพลดั และสรุเดช 
อ�านวยสาร กาญจนา ภพิูพฒัน์ผล ผูช่้วยผูอ้�านวยการเขตบางพลดั ต�ารวจในท้องที่ 
บก.น.7 ร่วมใจกนับรจิาคโลหติครัง้ท่ี 37 โดยมเีพ็ญจนัทร์ วงศ์ถาวรมัน่ รองผู้อ�านวย
การโรงพยาบาลยนัฮี ให้การต้อนรบั 

ทางอนาคตของตวัเอง, ฐาน “ดาบ
แห่งสจัจะ” ชวนให้เดก็ๆรู้เท่าทนั
การใช้เหตผุลอย่างไม่ถกูต้อง โดย
การท�ากจิกรรมแต่ละฐานเดก็ๆจะ
ได้ฝึกทักษะการส่ือสารและการท�างาน

ร่วมกบัผู้อ่ืน และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ซึง่ถอืเป็นทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 
ทีท่กุคนควรมี

Samsung Discovery Camp 
ค่ายค้นอนาคต จดัขึน้เป็นครัง้แรก

พล.อ.อนันตพร กาญจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ เปิดงาน “มหกรรมตลาดนดั สร้างอาชพีให้มัน่คง สงัคมไทยไร้
ความรนุแรง” งานแสดงสนิค้าและผลติภณัฑ์นวตักรรมพืน้ถิน่ ฝีมอืกลุม่สตรแีละ
ครอบครวัทัว่ประเทศ ทีอิ่มแพ็ค เมืองทองธานี

มร.โน ควงั อลิ เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลปีระจ�าประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน “เทสต์ ออฟ โคเรยี” เทศกาลทีส่ดุของอาหารและสนิค้าขึน้ชือ่ ส่งตรงจาก
ประเทศเกาหลพีร้อมเสร์ิฟให้คนไทยได้เลือกอร่อย โดยมคีมสนั ขวญัใจธญัญา และ
โลรอ็งต์ พุช ให้การต้อนรบั 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4922 (1447) วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561


