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กรุงเทพฯแชมป์
เมืองจุดหมำยปลำยทำง

การเมอืงไทยตัง้แต่ในอดตีที่
ผ่านมามีความเก่ียวโยงกับ
เดือนตุลาคมที่มักเกิดเหตุ 
การณ์ส�าคัญๆ ไม่ต่างจาก
เดอืนตลุาคมปีนีท้ีจ่ะเริม่เหน็
ภาพอนาคตประเทศทัง้ระยะ
ใกล้และไกลได้ชัดเจนมากขึน้ 
เพราะการแย่งเก้าอี้หัวหน้า
พรรค การดูดอดีต ส . ส . 
เข้าสงักัดจะได้ข้อยตุิ 
จากนัน้จะไปโฟกัสที่
กลยุทธ์ที่จะใช้ห�้าหั่น

กันในสนามเลือกตั้ง หรือ
ยทุธวิธทีีจ่ะใช้เตะตัดขาคูแ่ข่ง
ให้หัวทิม่ก่อนลงสนามแข่งขนั
จรงิ เช่นเดียวกบั ส.ว.ทีแ่ต่ง
ตั้งโดย คสช. ก็จะเริ่มเห็น
หน้าตาว่าใครบ้างจะไปนัง่ใน
สภารอท�าภารกิจเป็นกองหนนุ
ยกมอืเลอืกนายกรฐัมนตรี
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หลังการประชุมใหญ่พรรคพลัง
ประชารฐัในวนัที ่29 กนัยายน จะ
ท�าให้การเมืองมีความชัดเจนขึ้น
มาอีกระดับหนึ่ง และอาจท�าให้
แกนน�ากลุ่มสามมิตรคลายความ
กังวลใจ กลับมามีสมาธิเดินหน้า
ทางการเมืองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ต่อไป

หลงัความชัดเจนของกลุม่สาม
มิตรและพรรคพลังประชารัฐแล้ว 
พรรคการเมืองอื่นๆก็จะมีความ
ชัดเจนมากขึน้เช่นกนั โดยทกุพรรค
ต้องแต่งตวัให้เสรจ็ก่อนทีพ่ระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) จะมีผลบังคบัใช้ในช่วงกลาง
เดือนธนัวาคม

ในส่วนของผู้น�าพรรคนัน้ พรรค 
การเมอืงจะต้องเลอืกหัวหน้าพรรค
ให้ได้ก่อนวนัที ่10 ธนัวาคมทีจ่ะถึง
นี ้หากยงัตกลงกนัไม่ได้ว่าจะให้ใคร
เป็นหวัหน้าพรรคสามารถขอขยาย
เวลาจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
(กกต.) ได้อกี 90 วนั แต่หากยงั

เดือนความชัดเจน

ตกลงกนัไม่ได้อกีพรรคต้องสิน้สภาพ
อย่างไรก็ตาม หากขอขยาย

เวลาอกี 90 วนัหลงัพ้นวนัที ่ 10 
ธนัวาคมไปแล้วเท่ากบัว่าพรรคการ 
เมอืงนัน้จะลงเลอืกตัง้โดยไม่มผีูน้�า
ทพัอย่างเป็นทางการ ถ้าการเลอืก
ตัง้เกดิขึน้ตามก�าหนดในวนัที ่ 24 
กมุภาพนัธ์ปีหน้า

ในเดอืนตลุาคมการเมอืงใน
ส่วนของพรรคการเมืองและนกัการ
เมืองว่าจะไปอยู่สงักดัไหนอย่างไร 
ซึง่รวมถงึอนาคตบนถนนการเมอืง
ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ(คสช.) จึงน่าจะมีความชัดเจน
เกอืบ 100% 

เมื่อการจัดองค์กรชัดเจน
แล้ว การจัดวางตวับุคคลชดัเจน
แล้ว กเ็หลอืความชดัเจนเพยีง
อย่างเดยีวคอืก�าหนดเลอืกตัง้
ว่าจะมข้ึีนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์
ปีหน้าจรงิหรอืไม่

ปัจจัยที่จะท�าให้การเลือกตั้ง
เกดิข้ึนในวันที ่ 24 กมุภาพันธ์ปี
หน้าจรงิหรอืไม่ ดเูหมือนว่าจะเหลอื
เพยีงปัจจยัเดยีวในตอนนีค้อื “ระดบั
ความม่ันใจ” ที่จะกลับมาครอง

อ�านาจอกีครัง้ของกลุ่มก้อนทีแ่สดง
ความพยายามกนัอยู่ในตอนนี้

ความชดัเจนอกีอย่างทีจ่ะเกดิ
ขึน้ก่อนสิน้ปีนีค้อืการคดัเลอืกสมาชกิ
วฒุสิภา (ส.ว.) ที ่คสช. จะท�าการ
คดัเลอืกรอบสดุท้ายหลงัการเปิด
รบัสมคัรจากทัว่ประเทศช่วงต้นเดอืน
ธนัวาคมทีจ่ะถงึน้ี

เม่ือภาพของการเมืองในฝั่ง
พรรคการเมือง นักการเมือง มี
ความชัดเจนก่อนแล้ว ภาพของ 
ส.ว.แต่งตัง้โดย คสช. กจ็ะมองเหน็
ความชดัเจนได้ไม่ยาก เพราะ ส.ว. 
แต่งต้ังมีภารกิจเป็นกองหนุนใน
การยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีใน
สภา

เพราะฉะน้ันหลังประกาศราย
ชือ่เชือ่ว่าจะเตม็ไปด้วยเสยีงยี ้เสยีง
วจิารณ์ และค�าครหานนิทา พร้อม
กบัได้ยนิค�าอธบิายจากผู้คดัเลือก
ว่าอย่าด่วนตดัสนิ ให้รอดกูารท�างาน
ก่อน

ภาพของการคดัเลอืกแต่งตัง้ 
ส.ว. จะมีแนวโน้มออกมาอย่างไร 
อยากให้ย้อนดภูาพการคดัเลอืกแต่ง
ต้ังสมาชกิสภานติิบัญญตัแิห่งชาติ  
(สนช.) การคดัเลอืกแต่งตัง้สมาชกิ
สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) การคดั
เลอืกแต่งตัง้สมาชกิสภาขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศ (สปท.) เชือ่ว่า
จะอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั อาจจะ
แตกต่างกนันดิหน่อยกต็รงทีก่าร
คดัเลอืก ส.ว. คสช. ไม่ได้ท�าเอง
ตัง้แต่แรกทัง้หมด แต่เป็นการเลอืก
จากการเปิดรบัสมคัรและผูส้มัคร
คดัเลือกกนัเองมาแล้วรอบหนึง่

การเมอืงทัง้ก่อนและหลงั
การเลือกต้ังจึงไม่ยากเกินกว่า
จะคาดเดาหลงัเข้าสูเ่ดอืนตลุาคม

การคัดเลือกแต่งตั้ง ส.ว. จะออกมาอย่างไร 

อยากใหย้อ้นดูภาพการแตง่ตัง้ สนช.  สปช. สปท.

 เชื่อว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
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In Brief : ย่อความ

พระนอกรีต

ทรรศนะ

คนท่ีห่มผ้าเหลืองท่ีมพีฤติกรรม
เลว แปดเป้ือน ต้องให้สกึ 
ออกไปให้พ้นพระศาสนา อย่า
ปล่อยให้รกหูรกตาชาวพทุธ  
พวกเราต้องช่วยกันปกครอง
คุม้ครองพระพุทธศาสนา

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

แข่งท�าแข่งนโยบาย?
“ลงุจิว๋” ออกมาเขย่า “ทัน่ผู้น�า” และ 
“คณะรัฐประหาร” อกีคร้ัง โดยเรยีก
ร้องให้ยบุ “คณะรัฐประหาร” ยกเลิก 
“มาตรา 44” และมาร่วมกันท�างานแก้
ปัญหาบ้านเมือง โดยตัง้รฐับาลเฉพาะ
กาล 2 ปี ยกเลกิรัฐธรรมนญูปี 2560 
แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยืนยันหาก
ดนัทุรังใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 บ้านเมอืง
ไปไม่รอดแน่นอน

เพราะประชาคมโลกต้องการ
พรรคการเมอืงทีเ่ข้มแขง็และเป็นรฐับาล
ของประชาชนอย่างแท้จรงิ แต่ “กะลา
แลนด์” ต้องการให้พรรคการเมอืงเป็น
เบีย้หัวแตก อ้างเพือ่ไม่ให้มกีารผูกขาด
อ�านาจ แต่กลับพยายาม “รวมศนูย์
อ�านาจรัฐ” ไม่กระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ 

ยิง่ “ทัน่ผูน้�า” พยายาม “สบืทอด
อ�านาจ” คะแนนนยิมกย่ิ็งลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ง และประชาชนกว่า 80% ไม่เหน็
ด้วยทีจ่ะอยูใ่นอ�านาจต่อ แต่บรรดาลิว่
ล้อและพวกพ้องกลบัอวยสารพดั “ทัน่
ผูน้�า” กย็นืยนัก�าลงัท�าให้เป็นประเทศ
ทีพ่ฒันาท่ีมัน่คงและยัง่ยนื 

“ทัน่ผูน้�า” ยงัท้าพวกทีช่อบอ้างค�า
ว่า “อนาคต” มาพดูแข่งอย่างที ่ “ทัน่
ผูน้�า” พูดมาตลอด 4 ปี ทัง้ทีผ่ลส�ารวจ
โพลส่วนใหญ่ปิดทวีไีม่ฟัง “ทัน่ผูน้�า” พดู!

“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ” ทีค่ะแนน
นิยมพุง่แรงแซงหน้าทัง้รุ่นพี ่รุ่นพ่อ โพสต์
ทวิตเตอร์ตอกกลับว่า “หยุดท้าแข่ง
ใครพูดยาวๆ แตม่าท�างาน ออก
นโยบายแข่งกนั น่าจะมอีนาคตกว่า” 
เพราะประกาศมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะ
ท�าการเมอืงใหม่ทีส่ร้างสรรค์ ร่วมกนั
ท�าให้ประเทศมอีนาคตทีอ่�านาจสงูสดุ
เป็นของประชาชน 

ปัญหาคือ “ผู้มีอ�านาจ” กล้า
ยกเลิก “มาตรา 44” เพือ่ให้ประชาชน
ทกุกลุม่ทกุฝ่ายแสดงความเห็นหรือ
ไม่ ไม่ใช่ “พดูข้างเดยีว” ยดัเยยีด
ให้ฟัง ให้เชือ่ ทัง้ทีพู่ดมากว่า 4 ปี 
คนส่วนมากยงัไม่ฟัง ไม่เชือ่!!??

มข่ีาวพระขีเ้หล้าขีย้าช่วงในพรรษา
ที่ชัยภูมิ เมาเหล้าแล้วถือไมค์
เทศน์โหวกเหวกโวยวาย เรยีกว่า
ธรรมะข้ีเมา ธรรมะข้ีเหล้า ขาด
สตอิย่างร้ายแรง ซึง่มันไม่น่าจะ
เกดิ ชาวบ้านทนไม่ไหวต้องตรวจ
สอบใบสทุธ ิปรากฏว่าไม่มี มแีต่
บัตรประชาชน ไม่รู้ว่าบวชเอง
หรอืบวชอย่างถกูต้องหรือไม่ 

น�า้เมามอีทิธพิลส�าหรบัคนโง่ ไม่รู้
สกึตวัว่าก�าลังท�าอะไร ทิง้ความเป็น
มนษุย์ทีต้่องมสีตสิมัปชญัญะรูว่้าอะไร
ควรหรอืไม่ควร โดยเฉพาะคนทีห่่ม
ผ้าเหลอืง แต่กลบัมวิีจารณญาณต�า่ 
ไม่มีสติทีจ่ะใคร่ครวญ เรยีกว่าสมอง
ไม่ตดิเครือ่งกรอง ไม่กลัน่กรอง จงึไม่
ท�าเร่ืองทีส่ร้างสรรค์ พฒันา แทนที่
จะท�านบุ�ารงุศาสนากลบัท�าลายศาสนา 

ใครทีคิ่ดว่าตัวเองไม่เมาเหล้าเมา
ยากถ็อืวา่เปน็โชคลาภอนัประเสรฐิ 
ความหายนะกจ็ะไม่มาเยอืน ไม่เหมอืน
พระรูปนี้ที่ต้องถูกจับสึก เพราะขืน
ปล่อยไว้กมี็แต่จะสร้างความเสยีหาย
เส่ือมเสียพระศาสนามากข้ึน พระไม่

อยูใ่นธรรมวินยัก็ต้องจดัการ  
พระที่มีความประพฤตินอกรีต 

นอกธรรมวินยั ส�านกังานพระพทุธ
ศาสนาแห่งชาต ิมหาเถรสมาคม เจ้า
คณะต�าบล อ�าเภอ จงัหวัด ต้องจดัการ 
ต้องตรวจสอบตดิตามด้วย เพราะคน
พวกนีไ้ม่มยีางอาย เป็นคนทีไ่ม่มีธรรม
วนิยั ยิง่ยคุทีโ่ลกตดิยดึวตัถุ เทคโนโลยี 
ววิฒันาการของโลกน�าไปสู่ความวนิาศ
การทางศลีธรรม แทนท่ีจะน�าไปพฒันา 
พระศาสนา แต่กลบัเย้ายวน รุมเร้า
ให้พระเณรตบะแตก แหกธรรมวินัย 
ท�าอะไรชนดิทีช่าวบ้านทนไม่ได้

กข็อให้ชาวบ้านอย่านิง่เฉย คนที่
ห่มผ้าเหลอืงทีมี่พฤตกิรรมเลว แปด
เป้ือน ต้องให้สกึ ออกไปให้พ้นพระ
ศาสนา อย่าปล่อยให้รกหูรกตาชาว
พทุธ  พวกเราชาวพทุธทีเ่ป็นอุบาสก 
อบุาสกิา ต้องช่วยกันปกครองคุม้ครอง
พระพทุธศาสนา อย่าให้คนชัว่ลอยนวล
อยูใ่นวัด ในศาสนา กระชากคนไม่ดี
ออกไปให้พ้นพระศาสนา เมือ่บวช
แล้วยงัเอาดไีม่ได้กไ็ม่น่าจะอยู่  

ดงัน้ัน ชาวบ้านท่ีรกัพระศาสนา
ต้องช่วยกันท�านบุ�ารงุ และช่วย
กนัปกป้องคุม้ครองให้ศาสนาอยู่
เป็นทีพ่ึ่งของสตัว์โลกต่อไปด้วย 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

Fedขึน้ดอกเบ้ียกระทบตลาดเกดิใหม่

โชว์แผน : ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบรหิาร ธชั ธงภกัด์ิ กรรมการผู้
จดัการ บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ONE 
WORK ร่วมงาน Opportunity Day ให้ข้อมูลสรปุผลการด�าเนินงานครึง่ปีแรก พร้อม
แผนธุรกจิปรบักลยทุธ์จบัมอืลกูค้า-พนัธมติรขยายพอร์ตงานในและต่างประเทศ 

ต้อนรบั : ภกัด ีอนวิรรตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูก่้อตัง้ พร้อมด้วยทีมงาน 
บรษัิท สตอเรจ เอเชยี จ�ากัด เปิดศนูย์บรกิารเช่าพ้ืนทีเ่ก็บของ i-Store ต้อนรบัคณะ
สือ่มวลชนทีเ่ย่ียมชมกิจการ พร้อมให้ข้อมูลแผนธรุกิจบรกิารเช่าห้องเกบ็ของและ
ทรพัย์สนิระดบัพรีเมยีมของประเทศไทย และโอกาสการเตบิโตของธรุกจิ 

Economic Intelligence Center 
(EIC) ธนาคารไทยพาณชิย์ มองว่า 
วิกฤตการเงนิในกลุม่ประเทศตลาด
เกดิใหม่จะไม่ส่งผลต่อการด�าเนนิ
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) โดยในช่วงท่ีผ่านมา
แม้จะเกดิปัญหาวกิฤตการเงนิใน
อาร์เจนตนิาและตรุก ีอกีท้ังยังกงัวล
ว่าการด�าเนินนโยบายการเงินที่
ตึงตวัขึน้อย่างต่อเนือ่งของเฟดจะ
ส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ
โลก แต่อไีอซมีองว่าเฟดยงัคงด�าเนนิ
นโยบายการเงินตามที่สื่อสารไว ้
เน่ืองจากยงัให้ความส�าคญักบัภาวะ
เศรษฐกจิในประเทศเป็นอนัดบัแรก 
อีกทัง้ผลกระทบทีอ่าจส่งผ่านมาสู่
สหรฐัมจี�ากดั เนือ่งจากสหรฐัออก
กฎระเบียบควบคมุและบริหารความ
เสีย่งสถาบนัการเงินทีเ่ข้มงวดมาก
ขึน้กว่าในอดตี 

ความกงัวลทีว่กิฤตการเงนิใน
ต่างประเทศจะส่งผลเสยีต่อภาวะ
เศรษฐกจิของสหรฐัจงึลดลงเมือ่เทียบ
กบัเหตกุารณ์ในอดตี แต่ต้องจบัตา
มองความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุทีมี่
ต่อประเทศตลาดเกดิใหม่ เนือ่งจาก
อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรฐัและท�าให้
ภาวะการเงนิสหรัฐตงึตวัขึน้ได้

กรงุเทพฯแชมป์เมืองจดุหมายปลายทาง

เฟดมมีตเิอกฉนัท์ขึน้อัตราดอกเบ้ียนโยบาย 2.00-2.25% ทัง้
ประมาณการอตัราดอกเบีย้นโยบายในอนาคตมแีนวโน้มปรบัขึน้
อีก 1 ครัง้ช่วงปลายปี ขึน้ 3 ครัง้ปี 2019 และอกี 1 ครัง้ปี 2020

แม้โอกาสทีอ่ตัราผลตอบแทน
พนัธบัตรระยะส้ันของสหรฐัจะสงู
กว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะยาว (inverted yield curve) 
แต่ไม่ได้เป็นสญัญาณบ่งชีเ้ศรษฐกจิ
ถดถอยทีด่เีหมือนในอดตี อย่างไร
ก็ตาม ภาวะแวดล้อมในปัจจบุนัมี
ความแตกต่างจากในอดตี เน่ืองจาก
มปัีจจัยเชิงเทคนคิทีท่�าให้ inverted 
yield curve อยูใ่นระดบัต�า่ คอืเฟด
มกีารด�าเนนินโยบายการเงนิแบบ 

ผลส�ารวจสุดยอดจุดหมายปลาย
ทางโลกของมาสเตอร์การ์ดประจ�า
ปี 2561 ปรากฏว่าการท่องเทีย่ว
ไทยยงัเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง และ
เป็นประเทศเดยีวทีม่เีมอืงท่องเทีย่ว
ถงึ 3 แห่งใน 20 อนัดบัแรกคอื 
กรงุเทพฯ ภูเกต็ (12) และพทัยา 
(18) โดยกรงุเทพฯเป็นเมอืงสดุยอด
จดุหมายปลายทางอนัดบั 1 ของ
โลกทีนั่กท่องเท่ียวต้องการมาเยอืน
และพักแรมมากท่ีสดุ เป็นการครอง
อนัดบั 1 ครัง้ที ่5 ในรอบ 6 ปี (นบั
จากปี 2555) และเป็นการครอง

อนัดบั 1 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  
ภเูกต็ได้ก้าวเข้ามาอยูใ่น 10 

อนัดบัต้นเป็นครัง้แรกในด้านมลูค่า
การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเทีย่ว 
โดยจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่า
พกัแรมสงูกว่า 20 ล้านคน ท�าให้
กรงุเทพฯสามารถเบยีดลอนดอน 
(19.83 ล้านคน) เป็นอนัดบั 2 ชาติ
ท่ีมาเยอืนไทยมากท่ีสดุยงัเหมอืนปี 
2560 คอื จนี ญีปุ่น่ และเกาหลีใต้

นายโดนัลด์ ออง ผู้จัดการ
ประจ�าประเทศไทยและเมยีนมาของ
มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า กรณไีทย

เป็นประเทศเดยีวท่ีมเีมอืงน่าเท่ียว
ถงึ 3 แห่งใน 20 อนัดบัแรก ตอกย�า้
ถึงความส�าคัญของโครงสร้างพื้น
ฐานทีม่เีสถยีรภาพ การผสมผสาน
ท่ีลงตัวท้ังเรือ่งงานและการพกัผ่อน 
รวมถึงเสน่ห์ในวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์ทีต่่างชาตหิลงใหล หน่วย
งานภาครฐัให้ความส�าคญัการท่อง
เทีย่ว และค่าใช้จ่ายของกรงุเทพฯ
ไม่แพงเท่าเมอืงใหญ่อืน่ๆ เช่น ปารสี 
สงิคโปร์ หรอืกรงุโซล คอืเฉลีย่ต่อ
วนัต�า่สดุ 108 เหรยีญดอลลาร์สหรฐั 
(หรอื 3,500 บาท) 

เสถียรภาพการเงนิของกลุม่ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ที่บางประเทศต้อง
ปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียตาม ท�าให้
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ระหว่างสหรฐั
และกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่แคบ
ลง เป็นผลให้เงนิทุนเคล่ือนย้ายอาจ
ไหลออกจากกลุม่ประเทศตลาดเกดิ
ใหม่ได้ โดยเฉพาะประเทศทีม่คีวาม
เปราะบางทางเศรษฐกจิ 

ส่วนนโยบายการเงนิของ กนง. 
ไทยอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมครัง้แรกใน
ปีหน้า หรอือย่างเรว็เดอืนธันวาคม 
2018 แต่จะเป็นไปอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปกว่าวฏัจกัรในอดตี

unconventional policy โดยเข้าซือ้
พนัธบตัรรฐับาลระยะยาว ท�าให้
ส่วนชดเชยความเสีย่งส�าหรบัการ
ถอืพนัธบตัรระยะยาวต�า่กว่าปรกติ

การขึน้อัตราดอกเบ้ียนโยบาย
อย่างต่อเนื่องของเฟดส่งผลต่อ
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

น�า้ท่วมไนจเีรีย 
มผีูเ้สยีชวิีต 199 คน ภายหลัง
น�า้ท่วมแม่น�า้ไนเจอร์และเบนเว
เอ่อล้นตล่ิง ทางการประกาศ
สถานการณ์ภยัพบิตัทิีร่ฐัโคกทีาง
ภาคกลางซ่ึงเป็นจดุทีแ่ม่น�า้สอง
สายมาบรรจบกนั รวมท้ังท่ีรัฐ
ไนเจอร์ เดลตา และอานมับรา
ทางภาคใต้ ส�านกังานฉกุเฉนิ
ประกาศสถานการณ์ล่าสุดว่า 
อทุกภยัขยายวงกว้างตัง้แต่ปลาย
เดือนท่ีแล้ว ส่งผลกระทบประชา 
ชน 826,403 คน โดยมีผูไ้ร้ทีอ่ยู่
อาศัย 286,119 คน คาดว่าจ�า 
นวนผูป้ระสบภัยจะเพิม่มากขึน้
และจะมฝีนตกมากขึน้ 

จบัผู้ก่อการร้าย
เจ้าหน้าทีต่�ารวจเนเธอร์แลนด์
จับกมุชาย 7 คนทีส่งสยัว่าก�าลัง
เตรียมการซึง่มคีวามคืบหน้าไป
มากเพ่ือก่อการร้ายโจมตคีร้ังใหญ่
ในเนเธอร์แลนด์ โดยผูต้้องสงสยั
รายหนึง่ต้องการสงัหารเหยือ่เป็น
จ�านวนมาก เจ้าหน้าทีอ่ยัการและ
พนักงานสอบสวนเช่ือว่าสามารถ
ป้องกนัการก่อเหตกุ่อการร้ายได้
แล้ว เป็นผลมาจากการจบักุมผู้ต้อง
สงสยัในเมอืงอาร์เนมและเวยีต 
หลังจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจได้ปฏบิติั
การเป็นเวลานานหลายเดอืน 

ยกเลิกกฎหมายชู้ 
ผูพ้พิากษาศาลฎีกามคี�าชีข้าด
อย่างเป็นเอกฉนัท์ว่าการคบชูไ้ม่ใช่
ความผดิทางอาญาอกีต่อไป พร้อม
ให้ความเหน็ว่าการมองการคบชู้
ว่าเป็นความผดิอาญาถอืเป็นการ
ก้าวถอยหลงั กฎหมายท่ีใช้มา
นานกว่าศตวรรษนีบั้ญญติัไว้ว่า 
ชายทีห่ลับนอนกบัสตรทีีแ่ต่งงาน
แล้วโดยทีส่ามไีม่ยินยอมถอืว่า
คบชู ้มโีทษจ�าคกุ 5 ปี ขณะทีส่ตรี
ไม่สามารถยืน่ฟ้องร้องใดๆ เพราะ
เป็นสทิธขิาดของชาย กฎหมาย
นีจ้งึเป็นการลดิรอนศกัดิศ์รแีละ
ทางเลอืกส่วนบคุคลของสตรี 

มหาอ�านาจร้องผ่อนปรนโสมแดง 

รัฐสภาแคนาดาลงมติอย่างเป็น
เอกฉันท์ทีจ่ะให้ยกเลิกสถานภาพ
พลเมืองกิตติมศักดิ์ของนางออง 
ซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่งรัฐและผูน้�า
โดยพฤตนัิยของเมยีนมา จากกรณี
วกิฤตการณ์โรฮิงญา โดยแคนาดา
มอบสถานะพลเมืองกติตมิศกัดิท์ี่
ไม่มอบให้ใครบ่อยนักให้แก่นางซู
จเีมือ่ปี 2550 แต่ชือ่เสยีงของนางซู
จใีนฐานะผูส่้งเสรมิประชาธิปไตย
และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพเริ่มมัวหมองจากกรณีที่
เธอไม่ค่อยกล่าวถงึการกระท�าทีโ่หด

ร้ายของกองทัพเมียนมาต่อชนกลุ่ม
น้อยมสุลมิโรฮงิญา 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาล
แคนาดาประกาศว่า การกระท�าดงั
กล่าวเป็นการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์โฆษก
รฐัมนตรต่ีางประเทศแคนาดากล่าว

แคนาดายกเลิกพลเมืองกิตติมศักดิ์‘ซูจี’ 
ว่า เมือ่ปี 2550 รัฐสภาแคนาดา
มอบสถานะพลเมอืงกติตมิศกัดิใ์ห้
แก่นางซูจี แต่วันนี้รัฐสภาได้ลง
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ให้ยกเลกิ
สถานะดงักล่าว การทีน่างซจูปีฏเิสธ
มาโดยตลอดทีจ่ะกล่าวประณามการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาเป็น
เหตุผลท่ีท�าให้มีการยกเลกิสถานะ
ของนางซจู ีซึง่เป็นการให้เกยีรตใิน
เชงิสัญลกัษณ์และไม่ได้มสีทิธพิิเศษ
ใดๆ รฐับาลแคนาดาจะยงัคงสนบั 
สนนุชาวโรฮงิญาต่อไปด้วยการให้
ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม 

จนีและรสัเซยีเรยีกร้องให้ผ่อน
ปรนมาตรการคว�า่บาตรเกาหลี 
เหนอื คดัค้านสหรฐัผลกัดันคณะ
มนตรคีวามม่ันคงแห่งสหประชา 
ชาตใิห้ใช้บงัคบัมาตรการคว�า่
บาตรอย่างเข้มงวด

นายหวัง อี ้รัฐมนตรีต่างประเทศ
จีน กล่าวต่อทีป่ระชุมคณะมนตรี
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติว่า 
การพัฒนาในทางท่ีดีของความ
สัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและ
เกาหลใีต้ บวกกบัความสมัพนัธ์ที่
เร่ิมดขีึน้ระหว่างสหรฐักบัเกาหลเีหนอื 
ควรจะน�าไปสูก่ารผ่อนคลายมาตรการ
คว�า่บาตร คณะมนตรคีวามมัน่คง
แห่งสหประชาชาตคิวรจะพิจารณา
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการปรับแก้มาตรการ
ลงโทษเกาหลีเหนอื โดยพจิารณา
จากท่าทีที่เชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ของเกาหลีเหนอื 

ขณะเดยีวกนัรสัเซยีกส็นบัสนนุ
ข้อเรยีกร้องของจนีในการทบทวน
มาตรการคว�่าบาตรเกาหลีเหนือ 
โดยนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี
ต่างประเทศรสัเซยี กล่าวว่า มาตรการ
คว�า่บาตรไม่ควรจะเป็นรปูแบบการ
ลงโทษโดยรวม ขณะนีถ้งึเวลาแล้ว
ที่จะส่งสัญญาณในทางบวกไปยัง

รฐับาลเกาหลเีหนือเพือ่ส่งเสรมิให้
เกาหลีเหนอืยอมตามข้อเรยีกร้อง
ต่างๆ ขัน้ตอนต่างๆทีเ่กาหลเีหนอื
ก�าลังด�าเนินอยู่เพื่อปลดอาวุธ
นิวเคลียร์ควรจะตามมาด้วยการ
ผ่อนคลายการคว�า่บาตร

ขณะท่ีนายไมค์ ปอมเปโอ 
รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐั จะกล่าว
สรุปต่อทีป่ระชมุคณะมนตรคีวาม
มัน่คงแห่งสหประชาชาติถงึความคบื
หน้าในการปลดชนวนอาวธุนวิเคลียร์
เกาหลเีหนอื ขณะทีย่งัคงเน้นย�า้กบั
ประเทศมหาอ�านาจว่ายงัเรว็เกนิไป
ทีจ่ะผ่อนปรนมาตรการคว�า่บาตร  
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ และ
นายปอมเปโอ น�าคณะผูแ้ทนสหรฐั
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่
สหประชาชาตทิีน่ครนวิยอร์ก โดยมี

ท่าทีหมางเมนิกบัมิตรประเทศและ
คูอ่รใินประเดน็ทีย่งัขดัแย้งกนัช่วง 2 
วนัแรกของการประชมุ ประธานาธบิดี
ทรัมป์มอบหมายให้นายปอมเปโอ
กล่าวสรุปกับสมาชกิคณะมนตรคีวาม
มัน่คง 15 ประเทศ ต่อความพยายาม
ของสหรฐัในการโน้มน้าวรฐับาล
เกาหลีเหนือให้ล้มเลิกโครงการ
นวิเคลียร์และอาวธุท้ังหมด และนาย
ปอมเปโอได้พบกบันายร ี ยอง โฮ 
รฐัมนตรต่ีางประเทศเกาหลเีหนอื 
นอกรอบเมือ่วนัพุธทีผ่่านมา เพือ่
หารอืแผนการเยอืนกรงุเปียงยางคร้ัง
ที ่4 ตามทีผู้่น�าเกาหลีเหนอืมีค�าเชิญ
ให้เยอืนกรงุเปียงยางเพ่ือเดนิหน้า
ขัน้ตอนสดุท้ายในความพยายาม
ปลดชนวนอาวธุนิวเคลยีร์เกาหลเีหนอื
โดยสมบรูณ์ 
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

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

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

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

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

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

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

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

ชวีาทยัสานต่อกจิกรรมในโครงการ 
“ชวีาทยั พัฒนาสงัคม เพือ่ชมุชน
ทีย่ัง่ยนื” ลงพืน้ทีส่นบัสนุนลอกท่อ
ระบายน�้าและดูแลชุมชนสังคม 
สงเคราะห์ 25 และใกล้เคียง 

โดยมีนายภเูบศร์ ส�าราญ
เรงิจติ รองผูช่้วยผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 
บรษิทั ชวีาทยั จ�ากดั (มหาชน) 
น�าทีมพนักงานจิตอาสาสานต่อ
กจิกรรมเพือ่สงัคมทีไ่ด้ด�าเนนิงาน
ต่อเนือ่งมาตลอด และคร้ังนีไ้ด้จดั
กจิกรรม “ชวีาทยั พฒันาสงัคม 
เพือ่ชมุชนทียั่ง่ยนื” ข้ึนอกีครัง้ 

นายภเูบศร์กล่าวว่า กจิกรรม
ครัง้นีป้ระกอบด้วยการลอกท่อระบาย
น�้าบริเวณชุมชนสังคมสงเคราะห์ 
25 หมูบ้่านเปรมฤทัย ในพืน้ทีเ่ขต
วงัทองหลาง เป็นระยะทางประมาณ 
0.5 กิโลเมตร เพือ่เป็นการช�าระล้าง
สิง่ปฏกิลูทีส่ะสมอยู่ในท่อระบายน�า้
ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้การ

เขตวงัทองหลาง ชาวบ้านในชมุชน
และละแวกใกล้เคยีง รวมถงึพนกังาน
ของบรษิทั ชวีาทยั จ�ากัด (มหาชน) 
ถอืได้ว่าเป็นการด�าเนนิโครงการทีมุ่ง่
เน้นทัง้ในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมและการ
มส่ีวนร่วมของทกุภาค ซึง่เป็นการสร้าง
ความสมัพันธ์อนัดเีพือ่ก่อให้เกดิการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื

“ในการด�าเนนิโครงการ คณะ
ผูบ้รหิารและพนกังานชีวาทยัลงพืน้ที่
ในทกุครัง้ เรามองถงึปรัชญาการ
ด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถึงสงัคมเป็น
ส�าคญั และความยัง่ยนืของกลุม่บรษิทั
ชวีาทยัทัง้หมด อนัถอืเป็นการปลกู
ฝังให้พนกังานของชวีาทยัเห็นความ
ส�าคญัของการให้คนืกลับสูส่งัคมอนั
เป็นเสมอืนครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ใน
บ้านหลงัเดียวกนั และเราพร้อมทีจ่ะ
พัฒนาต่อเนื่อง ดังแนวคิดของ
ครอบครวัชีวาทยั “ความสุขของการ
เป็นผูใ้ห้ จากน�า้ใจของเราทกุคนถึง
ผูร้บั” 

เพิม่เกยีรต ิโพธเิพยีรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บรษิทั ดี-แลนด์ กรุป๊ จ�ากัด ร่วม
กจิกรรมงานเดนิ-ว่ิงการกศุล “รนั ฟอร์ ไทรน้อย ฮอสปิตอล 2018” โดยบรษัิทเป็น
ผูร่้วมสนบัสนนุหลกัในการจดักจิกรรม พร้อมสมทบทนุ 100,000 บาท รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ และซุม้อาหาร-เครือ่งด่ืมส�าหรบัผู้ร่วมกจิกรรม 

วมิาลา สวุรรณชาต ิรองผูจ้ดัการทัว่ไป ด้านปฏบิตักิาร 1 ภาค BW (ภาคกลาง) บรษิทั 
ซพีี ออลล์ จ�ากัด มหาชน) ร่วมกับพนกังานเซเว่น อเีลฟเว่น และชมรมจติสาธารณะ
ซพีี ออลล์ ส่งมอบสนามเดก็เล่นในโครงการจิตสาธารณะ “คืนสนามเด็กเล่นให้
น้องๆ” ให้แก่นกัเรียนโรงเรยีนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) จ.สมทุรสงคราม

ระบายน�า้ในท่อไหลคล่องตวั และ
สามารถรองรับน�า้ฝนได้ในปริมาณ
มากขึน้เมือ่เข้าสูฤ่ดฝูน 

กจิกรรมนีไ้ด้รบัความร่วมมอืจาก
หน่วยงานเครอืข่ายทัง้ภาครฐัและภาค
ประชาชนเป็นอย่างด ีเช่น เจ้าหน้าที่

วรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในการแถลง
ข่าวงาน “เทศกาลอาหารเจ (J Food Festival) @ MBK Center” ภายใต้แนวคิด 
C-Four “สขุภาพดเีริม่จากตัวเรา : Care / Clean / Clear / Continue” เพ่ือส่ง
เสริมและสบืสานวัฒนธรรมและประเพณกิีนเจ  

พฒุพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร เข้าพบสุเมธ ด�ารงชยัธรรม เพ่ือมอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดเีนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่คนใหม่ของบรษิทั 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4926 (1451) วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561


