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ปัจจัยบวกเพียบ
สิ้นปีดัชนีแตะ1,790จุด

จะประกอบด้วยใครบ้าง มี
ระดับความเข้มข้นที่จะท�า
ภารกจิให้บรรลตุามเป้าหมาย
ได้มากน้อยเพยีงใด ส่วนอกี
ทพัทีจ่ะมาเสรมิหลงัการเลอืก
ตัง้แม้จะยงัแต่งตวัไม่เสรจ็
และยังไม่ทราบจ�านวนที่
แน่ชดั แต่แม่น�า้ทัง้สองสาย
นี้จะไหลมาบรรจบกันหลัง
เลอืกตัง้เพือ่ก่อเกดิแม่น�า้สาย
อ�านาจแน่นอน
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น  2

ในขณะทีก่ารด�าเนนิการเพือ่
ไปสู่การเลอืกต้ังยงัตดิๆขดัๆ 
โดยเฉพาะการเตรยีมความ
พร้อมของพรรคการเมือง 
แต่การคดัเลอืก ส.ว. โดย 
คสช. มปีฏทินิลอ็กควิออก
มาแล้วว่าจะด�าเนินการตอน
ไหน เมือ่ไร คาดว่าหลังข้ึน
ปีใหม่ 2562 คงได้เหน็หน้าตา
ว่า ส.ว.แต่งตัง้ทีม่อี�านาจร่วม
โหวตเลือกนายกรฐัมนตรนีัน้
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ในขณะทีนั่กการเมอืง พรรคการเมือง 
ยังติดโซ่ตรวนที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ล่ามไว้ตัง้แต่
เข้ามายึดอ�านาจเมื่อ 4 ปีก่อน แม้
จะมีการหย่อนโซ่ให้บ้างแล้วแต่ก็
ยงัด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงได้
ไม่เต็มท่ี จะท�าอะไรต้องขออนญุาต
ก่อน

แต่กิจกรรมทางการเมืองอีก
ด้านเพ่ือคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) จะเริ่มด�าเนินการอย่างเต็ม
ที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่  15  ตุลาคมนี้
เป็นต้นไป

ใครที่คิดอยากจะเป็น ส.ว. ที่ 
คสช. จะแต่งตัง้ไว้ก่อนลงจากอ�านาจ
เตรียมตัวยื่นใบสมัครกันได้  โดย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
จะเปิดรับลงทะเบียนองค์กรที่จะ
เสนอตวัแทนเข้าคดัเลอืกเป็น ส.ว. 
ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคมนี้ 

จากนัน้จะเปิดรับสมคัรระหว่าง
วันที่  26-30  พฤศจิกายน  และ
ท�าการเลือกระดับอ�าเภอในวันที ่
16 ธนัวาคม ระดบัจงัหวดัวนัท่ี 22 
ธันวาคม  และระดับประเทศ  27 
ธันวาคม 

หลังปีใหม่คงได้เห็นหน้า
ค่าตากนัว่า ส.ว.ลากต้ังชดุนีจ้ะ
มีใครกันบ้าง

เมื่อเห็นหน้าตา  ส.ว.  ชุดนี้
แล้วจะท�าให้เห็นความมุ่งหมาย
บางประการของคณะผู้มีอ�านาจคดั
เลือกได้ชัดเจนขึ้นว่าต้องการให ้
ส.ว. ชุดนี้ท�าภารกิจอะไร 

แม้กฎหมายจะเขียนก�าหนด
อ�านาจหน้าท่ีชัดเจนแล้ว  แต่
บุคลิกภาพของคนที่ได้รับการคัด
เลือกมาเป็น ส.ว. ก็ส�าคัญ เพราะ
จะบ่งบอกถึงความมุ่งม่ันตั้งใจท่ี
จะท�าหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้

ส่วนกองก�าลังสมทบท่ีจะมา
จากการเลอืกต้ังขณะนีย้งัจดัทพักนั

แต่งทัพก่อนท�ำศึก
นั้นต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร อาจจะ
ท�าให้คนที่ถูกเปลี่ยนตัวเสียก�าลัง
ใจได้”

เป็นค�าชี้แจงของนายธน
กร วังบุญคงชนะ โฆษกกลุ่ม
สามมิตร

จากเหตุผลที่ให้มาตีความได้ 
2 ทาง 

หน่ึงคือ  คนท่ีดูดเข้ามาร่วม
งานได้ก่อนหน้านี้แม้จะมีเป็น
จ�านวนมากแต่ยังไม่ใช่พวกเกรด
เอ สองคอื การดดูยงัด�าเนนิอยูต่่อ
ไป เพียงแต่ไม่ได้ท�าอย่างโจ่งแจ้ง
เหมือนที่ผ่านมา

ส่วนเหตผุลทีว่่ามผีูส้มคัรเป็น
จ�านวนมากจนต้องท�าโพลเพือ่คดั
เลือกนั้นเป็นเพียงเหตุผลที่ยกข้ึน
มาเพื่อให้ดูดีเท่านั้น เพราะถ้าได้
ผูส้มคัร ส.ส. เกรดเอชนดิลงเมือ่ไร
ได้เข้าสภาแน่นอนไม่มคีวามจ�าเป็น
ต้องท�าโพล

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสามมิตร
กับพรรคพลังประชารัฐเหมือนผี
หามถึงป่าช้าอย่างไรก็ต้องฝัง หนี
ไม่พ้นคงจบัมอืร่วมงานกนัแน่นอน 
เพยีงแต่รอเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตวั
ก่อน ซึ่งปัญหาเรื่องการทับซ้อน
พืน้ท่ีของผูส้มัครคงเป็นหวัข้อหนึง่ 
แต่เชือ่ว่ายงัมีหวัข้อทีไ่ม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะที่ต้องเคลียร์กันอยู่ด้วย
แน่นอน

ส.ว.ลากต้ังชุดแรกที่ก�าลัง
จะเกิดขึ้น กับ ส.ส.จากพรรค
พลังประชารัฐและพรรคแนว
ร่วม จะเป็นแม่น�้า 2 สายที่
ไหลมาบรรจบกันหลังเลือกตั้ง
เพ่ือก่อเกิดแม่น�้าสายอ�านาจ
แน่นอน

คนท่ีดูดมาได้ก่อนหน้าน้ี

แม้จะมีเป็นจำานวนมาก

แต่ยังไม่ใช่พวกเกรดเอ

ไม่เรียบร้อย  โดยเฉพาะหัวขบวน
ใหญ่อย่างพรรคพลงัประชารฐัทีย่งั
รอก�าลังเสริมที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการศกึในสนามเลอืกตัง้อย่าง
กลุ่มสามมิตรว่าจะเคลื่อนไพร่พล
กว่า 70 ชีวิตเข้ามาร่วมงานอย่าง
เป็นทางการเมื่อไร

แรกเริ่มเดิมทีนัดคิวกันว่าจะ
เปิดตัวพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ใน
การประชมุใหญ่ของพรรคเพือ่เลอืก
หัวหน้าและกรรมการบริหาร  แต่
ก็ต้องเล่ือนออกไป  จากนั้นมีข่าว
ว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มี
อะไรเกิดขึ้น

แม้โฆษกของกลุ่มสามมิตร

ยืนยันว่าจะยกทัพไปเสริมความ
แข็งแกร่งให้พรรคพลังประชารัฐ
แน่นอน แต่กย็อมรบัอยูใ่นทว่ีายงั
มีปัญหาติดขัดไม่ลงตัว

“ขณะนีท้กุอย่างยงัไม่เรยีบร้อย 
เนือ่งจากผูส้มคัรของกลุม่สามมติร
มีเป็นจ�านวนมาก จึงต้องท�าโพล
ส�ารวจเพื่อคัดเลือกคนที่มีประสบ 
การณ์ มีความรูค้วามสามารถ และ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มาก
ทีส่ดุ หากมกีารเปิดตวัผูส้มัครบาง
คนออกไปแล้ว แต่ภายหลงัมบีคุคล
สนใจมาร่วมงานกับกลุม่สามมติร
อีก แล้วปรากฏว่ามีความใกล้ชิด
กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าจน
ท�าให้พรรคท่ีกลุม่สามมติรไปสงักดั
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In Brief : ย่อความ

เทศกาลกินเจ

ทรรศนะ

กินอะไรก็ขอให้กินอย่าง
สร้างสรรค์แล้วกัน เหมือน
การท�าหน้าที่การงานต่างๆ 
หากทกุคนท�าตามหน้าทีข่อง
ตวัเองให้ดท่ีีสดุ ซือ่สตัย์สจุริต 
ก็ถือว่าท�าดีแล้ว 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กดหัวประชาชน
กกต. ยนืยนัไม่ห้ามหากพรรคการเมือง
ระดมทุนหรือรับบริจาคเงิน  และไม่
ออกค�าสั่งห้ามเป็นลายลักษณ์อักษร 
แต่จะมีหนงัสอืเวยีนไปทกุพรรคว่าจะ
ระดมทุนหรือรับบริจาคต้องไปขอ
อนุญาต คสช. ก่อน

“เนติบริกร” บอกว่า ค�าสัง่ คสช. 
ไม่ได้ห้ามเรีย่ไรรบัเงนิบรจิาคแต่อย่าง
ใด  และ  กกต.  ไม่ได้มีการหารือกับ
รฐับาลในเรือ่งน้ี เพราะ คสช. ได้คลาย
ล็อกให้รับสมาชิกเพิ่มและต้องเสียค่า
บ�ารุงสมาชิกพรรค  การเรียกเก็บเงิน
นอกเหนือจากค่าสมาชิกพรรคไม่ได้
ห้ามไว้  แต่จะท�าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ 
กกต. เป็นผู้พิจารณา 

แม้แต่  “บิ๊กป้อม” พี่ใหญ่
รัฏฐาธิปัตย์ ก็โยน “เผือก” กลับไป
ให้ กกต. ว่ามหีน้าทีดู่แลเรือ่งการเมอืง
และพรรคการเมือง ส่วน คสช. ดูแล
เรื่องความสงบเรียบร้อย 

ปัญหาจึงอยู่ที่  กกต.  ในฐานะ 
“องค์กรอิสระ” ซึ่งต้องแสดงจุดยืน
ชดัเจนในการท�าหน้าทีต่ามรัฐธรรมนญู 
เพ่ือให้การเลือกตั้งบริสุทธ์ิยุติธรรม 
ปราศจากการแทรกแซงขององค์กร
ของรฐัอืน่หรอืสถาบนัการเมืองใด หรือ
ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของ คสช.  

ประเดน็ส�าคญัขณะนีค้อื คสช. ยงั
มอี�านาจเหนอืรัฐธรรมนูญ ซึง่ “มาตรา 
279” รับรองให้ประกาศหรือค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และการกระท�าที่เกี่ยวเนื่อง
ชอบด้วยกฎหมาย ท�าให้ไม่สามารถ
โต้แย้งว่าค�าสั่งหรือประกาศดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

นี่คือการหมกเม็ดอ�านาจ
เผด็จการให้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ 
และกดทับหัวประชาชนตลอดไป 
หากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับลายพราง!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี  เชิญชวนให้ประชาชนกินเจ 
9 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม มีการ
จัดงานที่เยาวราชอย่างย่ิงใหญ่  การ
ถอืศลีกนิเจเป็นการละความชัว่และไม่
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  เพราะงดการกินเน้ือ
สตัว์ทกุชนดิ ทกุปีพชืผกัจะขายด ีท�าให้
ชาวสวนผัก  ชาวไร่มีรายได้มากข้ึน 
เพราะคนกนิผักกนิเจกนัมาก โดยคาด
ว่าจะมากถึง  30-40%  ของคนทั้ง
ประเทศ

การถอืศลีกินเจท�าให้ระบบขบัถ่าย
ดข้ึีนด้วย  บางคนเรยีกว่าเป็นช่วงการ
ล้างท้อง ท�าให้สุขภาพดี แต่ทีดี่แน่ๆคอื
คนปลกูผกัปลกูพชืทีม่รีายได้เป็นกอบ
เป็นก�า ราคาผักกส็งูขึน้ด้วย ซึง่ผักช่วง
นีก้�าลงังามมาก  เพราะเป็นช่วงฝนลง 
ผลไม้ต่างๆกข็ายดีเช่นกนั

เอาล่ะ ปีหนึง่กนิเจครัง้หนึง่กถ็อืว่า
ดแีล้ว แต่บางคนกนิตลอดชวีติ หรอืกนิ
มังสวิรัต  อาตมาคิดว่าเทศกาลกินเจ 
นอกจากจะมีผลดต่ีอสุขภาพแล้ว  ยงัมี
ผลต่อจติใจด้วย เพราะคนกนิเจจะถอืศลี
ท�าความดด้ีวย  ไม่ใช่แค่ไม่กนิเนือ้สตัว์
ไม่ฆ่าสตัว์เท่านัน้ ส่วนผักอกีประเภทท่ี

ไม่กินเจก็ขายดีคือหัวปลี  เพราะต่าง
ประเทศน�าไปวจิยัแล้วพบว่ามปีระโยชน์
มากมาย โดยเฉพาะท่ีเยอรมนซีือ้กโิลกรัม
ละ 1,000 บาท ในไทยแค่หวัละ 10-20 
บาทกด็แีล้ว

ตามหลักศาสนาบอกว่าเวลากิน
อาหารอย่ามองว่าเป็นเนือ้ เป็นผกั เดีย๋ว
จะทะเลาะกนั มเีรือ่งเล่าว่าลกูสาวกนิเจ
แล้วตดิใจจงึชวนพ่อแม่ให้เลิกกนิเนือ้
สัตว์ แต่พ่อแม่เลกิไม่ได้ ลกูสาวบอกพ่อ
แม่ว่าเป็นยกัษ์จงึกนิเลือดกนิเนือ้เขา พ่อ
แม่เลยสวนกลับว่าลกูสาวกนิผกักนิหญ้า
กใ็กล้จะเป็นววัเป็นควาย

เรื่องกินเจหรือใครไม่กินก็ไม่ควร
เอามาทะเลาะหรอืขดัแย้งกัน มนัไม่เกดิ
ประโยชน์อะไร ใครกนิอะไรแล้วไม่ท�า
ช่ัวกถ็อืว่าดีทัง้น้ัน กนิอะไรก็ขอให้กนิ
อย่างสร้างสรรค์แล้วกนั เหมอืนการท�า
หน้าทีก่ารงานต่างๆ หากทกุคนท�าตาม
หน้าท่ีของตวัเองให้ดีท่ีสดุ ซ่ือสตัย์สจุรติ 
กถ็อืว่าท�าดแีล้ว

เชื่อว่าการกินเจไม่ว่าปีไหนก็
จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ คนกิน
กไ็ด้บญุ ได้ความสุข ชาวสวนชาวไร่
ก็มีรายได้ คนกินเจจึงถือว่า 9 วัน
เป็นวันดี ส่วนชาวสวนชาวไร่ก็ถือ
เป็นสวรรค์ของชาวสวนชาวไร่ให้
มีรายได้ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

IMFลดGDPโลกเส่ียงสงครำมกำรค้ำ

นำาเสนอข้อมูล : ชวูทิย์ จงึธนสมบรูณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั นอร์ทอสี รบั
เบอร์ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยสมภพ ศกัด์ิพนัธ์พนม ประธานกรรมการ บรษิทั แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ร่วมน�าเสนอข้อมลูราย
ละเอยีดหลกัทรัพย์แก่นกัลงทนุจงัหวดัอดุรธานเีป็นจงัหวดัที ่8

ชำาระผ่าน QR Code : กิตตพัิฒน์ เพียรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
ธนาคารกรงุไทย และประยรู ช่วยแก้ว รกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการองค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ เปิดตวัโครงการรบัช�าระค่าโดยสารรถเมล์ City Bus ด้วย QR Code 
ผ่านแอพพลเิคช่ันเป๋าตงุ พลสั น�าร่องรถเมล์ 3 สาย ได้แก่ สาย 13, 47 และ136 

Economic Intelligence Center 
(EIC)  ธนาคารไทยพาณชิย์  มอง
เศรษฐกจิไทยสอดคล้องกบัประมาณ
การใหม่ของกองทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศ (IMF) ทีป่รับประมาณการ
การเตบิโตทางเศรษฐกิจของไทยดี
ขึน้ โดยปี 2018 เพิม่ขึน้เป็น 4.6% 
จาก 3.9% และปี 2019 เป็น 3.9% 
จาก 3.8% ทัง้นี ้อตัราการขยายตวั
สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยช่วงทีผ่่าน
มาสามารถขยายตวัได้ดกีว่าทีเ่คย
ประเมนิ โดยไทยเป็นประเทศเดียว
ในกลุ่ม ASEAN-5 ที ่ IMF ปรบั
ประมาณการเพิ่มขึ้นทั้งปีนี้และปี
หน้า  แม้จะมองว่าการเติบโตของ
ไทยอาจชะลอลงบ้างในระยะข้าง
หน้า แต่ยงัถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ดเีมือ่
เทยีบกบัช่วง 5 ปีก่อน (2013-2017) 
ทีเ่ตบิโตเฉล่ียเพยีง 2.8% ต่อปี 

เศรษฐกิจไทยยังคงได้รบัแรง
สนบัสนนุจากการใช้จ่ายทัง้จากใน
ประเทศและต่างประเทศทีม่กีารฟ้ืน
ตวัอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม ต้อง
จบัตามองผลกระทบและความเส่ียง
จากปริมาณการค้าโลกท่ี  IMF 
ประเมนิว่าจะมแีนวโน้มขยายตัวลด
ลงในปีหน้าจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกจิกลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว
และสงครามการค้า รวมถึงผลกระ

ปัจจัยบวกเพียบสิ้นปีดัชนีแตะ1,790จุด

IMF ปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตเศรษฐกจิโลกปี 2018 และ 
2019 เป็น 3.7% จากเดมิ 3.9% เศรษฐกจิหลายประเทศขยาย
ตวัน้อยกว่าท่ีคาด ทัง้มีความเสีย่งสงครามการค้าทีเ่พ่ิมขึน้ 

ทบของนโยบายการเงนิทีม่แีนวโน้ม
ตงึตวัมากขึน้  ภาคธุรกจิไทยต้อง
จบัตามองผลกระทบทัง้ในเชงิบวก 
เช่น การย้ายฐานการผลิตของธรุกจิ
จนีเข้ามาไทย และเชิงลบ เช่น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกจิจนีและการ
ค้าโลกหากสงครามการค้าทวคีวาม
รนุแรงขึน้

ภาวะการเงนิทีต่งึตวัข้ึนในกลุม่
ประเทศเศรษฐกจิหลักอาจเพิม่ความ
เสีย่งต่อกลุม่ประเทศตลาดเกดิใหม่ 
อไีอซมีองว่าภาระหนีข้องกลุม่ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่เป็นประเด็นที่ตอ้ง
จบัตามอง ภาวะดอกเบ้ียขาขึน้และ

นายสาห์รชั  ชฎัสวุรรณ  ผูอ้�านวย
การสายการตลาด บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั กล่าว
ว่า  ช่วงทีผ่่านมาดัชนหีุน้ไทยปรบั
ตวัลงตามตลาดหุ้นอืน่ๆทัว่โลก แต่
ตลาดหุ้นไทยยงัมีแนวโน้มทีด่จีาก
ปัจจยับวกในประเทศทีร่ออยูอ่กีมาก 
เช่น เศรษฐกจิไทยในปี 2561 น่า
จะเติบโตได้ดีในระดับประมาณ 
4.5% อตัราดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบั
ทีไ่ม่สูงมาก แม้ ธปท. จะมแีนวโน้ม

เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ  10.50  บาท/หน่วย
ภายในเวลา 5 เดอืน หรอื ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือ
หน่วยลงทนุสามารถซือ้ขายได้ทกุ
วนัท�าการ  เปิดเสนอขายคร้ังแรก
ตัง้แต่วนัน้ีถงึ 17 ตลุาคม มลูค่าจอง
ซือ้ขัน้ต�า่ 1,000 บาท ไม่รบัประกนั
ผลตอบแทนของกองทนุ และผูล้งทนุ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้
ในช่วงเวลา 5 เดอืนแรก 

จากข้อมูล  Institute  of 
International Finance พบว่า หนี้
ต่อ GDP  ของกลุม่ประเทศตลาด
เกดิใหม่เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
หนีภ้าคธรุกจิและหนีท้ีอ่ยู่ในรปูสกลุ
เงนิต่างประเทศทีข่ยายตวัรวดเรว็
ในช่วงทีผ่่านมาจะได้รบัผลกระทบ
โดยตรงจากแนวโน้มอตัราดอกเบีย้
ทีส่งูขึน้หากเงนิดอลลาร์สหรฐัแขง็
ค่าขึน้ต่อเนือ่ง  ส�าหรบัเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง 
เนือ่งจากปี  2017  ไทยมดีลุบัญชี
เดนิสะพดัสงูถงึ 11% ต่อ GDP เงนิ
ทนุส�ารองต่อหนีต่้างประเทศระยะ
สัน้ประมาณ 3 เท่า และมีหนีท้ีอ่ยู่
ในรปูสกุลเงนิต่างประเทศค่อนข้าง
ต�า่หากเทยีบกบักลุม่ประเทศ EM 
ด้วยกนั

ปรบัดอกเบีย้ขึน้บ้างก็ตาม การเลอืก
ตัง้มีความชดัเจนมากขึน้ และยงัมี
เม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) และกองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชีพ (RMF) ช่วยหนนุดชันใีน
ช่วงท่ีเหลอืของปี คาดว่าสิน้ปีดชันี
หุน้ไทยมโีอกาสแตะ 1,790 จดุ 

บลจ.ทสิโก้จงึเสนอขายกองทนุ
เปิด ทสิโก้ ไทย อคิวต้ีิ ทรกิเกอร์ 
5M#3  (TEQT5M3)  ความเสีย่ง
ระดบั 6 ตัง้เป้าหมายเลิกโครงการ

การเงินที่ตึงตัวขึ้นในประเทศที่
พฒันาแล้วอาจท�าให้เกดิการปรบั
พอร์ตการลงทนุของนักลงทนุ การ
เคลือ่นไหวของค่าเงนิทีร่นุแรง และ
เงนิทนุไหลเข้าทีช่ะลอตัวลงของกลุ่ม
ประเทศ EM ทัง้น้ี อไีอซมีองว่าจดุ
เปราะบางท่ีส�าคัญส�าหรับกลุ่ม
ประเทศตลาดเกดิใหม่ ได้แก่ ภาระ
หนี้สิน  เนื่องจากในช่วงท่ีภาวะ
ดอกเบ้ียขาขึน้  สภาพคล่องลดลง 
ท�าให้กลุม่ประเทศตลาดเกดิใหม่มี
ความเสีย่งจากเรือ่งภาวะหนีส้งูขึน้ 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

“นาดาล” ช่วยน�า้ท่วม 
ราฟาเอล นาดาล นักเทนนสิมอื
หนึง่ของโลก ซึง่เป็นคนท้องถิน่
เกาะมาญอร์กา ร่วมกบัเจ้าหน้าที่
ท�าความสะอาดเกาะมาญอร์กา
ในพืน้ทีป่ระสบภยั ภายหลงัฝน
ตกหนักและน�า้ท่วมซดัรถยนต์
หลายคนัไปตามท้องถนนของ
เมอืงทางภาคตะวันออก ระดบั
น�้าในแม่น�้าหลายสายเอ่อล้น
ตลิ่งและท่วมบ้านเรือนหลาย
หลงั ท�าให้ประชาชนต้องย้ายไป
อาศยัอยูต่ามสนามกฬีาในเมอืง
ใกล้เคยีง เหตุการณ์ดงักล่าวมผู้ี
เสยีชีวติอย่างน้อย 10 คน รวม
ถงึชาวองักฤษ 2 คน

ฝรัง่เศสเร่งกูภั้ย 
มีผูเ้สยีชีวิตอย่างน้อย 2 คน หลงั
จากรถยนต์หลายคนัถกูน�า้ท่วม
ฉบัพลนัซดัไปเพราะฝนตกหนัก
ทางใต้ของฝรัง่เศส พายฝุนเคลือ่น
ตวัเข้าทางทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน 
ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ  10 คนท่ีเกาะ
มาญอร์กาของสเปน และสะพาน
มอเตอร์เวย์ทีเ่กาะซาร์ดเีนียของ
อติาลพีงัเสียหาย ต�ารวจพบศพ 2 
รายในรถยนต์ทีพ่ลกิคว�า่อยูท่าง
ชายฝ่ังรเิวยีราใกล้กบัเมอืงแซนมาซี
ม หน่วยต�ารวจและเฮลคิอปเตอร์
ร่วมกนัออกค้นหาในพืน้ทีป่ระสบ
ภัย หน่วยดบัเพลงิรายงานว่าช่วย
เหลอืประชาชนได้ 16 คน

อหิร่านเร่งแก้วิกฤต 
อยาตอลเลาะห์  อาลี  คาเมนี 
ผูน้�าสงูสดุอิหร่าน ส่ังการให้คณะ
เจ้าหน้าท่ีเร่งหาทางแก้ไขวิกฤต
จากมาตรการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐ  โดยสื่อ
รายงานอ้างผูน้�าสงูสดุอหิร่านว่า 
เจ้าหน้าท่ีอหิร่านควรหาทางออก
เพือ่เอาชนะปัญหาเศรษฐกิจท่ีมี
อยู ่และท�าให้ศตัรไูม่สมหวงัด้วย
การทีอ่หิร่านแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้ ความสามคัคจีะช่วยให้อหิร่าน
เอาชนะวิกฤตทัง้หมดได้

จีนโวยสหรัฐป้ันน�ำ้เป็นตวั 

นายโช  มยอง-กยอน  รัฐมนตรี
กระทรวงรวมชาตเิกาหลีใต้  กล่าว
ว่า  เกาหลีใต้ไม่เคยคิดยกเลิก
มาตรการคว�า่บาตรทีมี่ต่อเกาหลเีหนือ
หลงัจากบงัคบัใช้เมือ่ปี 2553 จาก
เหตุการณ์โจมตีเรือรบเกาหลีใต้ 
ก่อนหน้านีน้างคงั คยอง-วา รฐัมนตรี
ต่างประเทศเกาหลีใต้  กล่าวว่า 
เกาหลีใต้ก�าลังพิจารณายกเลิก
มาตรการคว�่าบาตรบางส่วนของ
เกาหลใีต้ท่ีมีต่อเกาหลีเหนอื  เพือ่
ตอบโต้เหตยุงิตอร์ปิโดโจมตีเรอืรบ
เกาหลีใต้ ท�าให้ลูกเรอืเสยีชีวติ 46 
คนในปี 2553 ซึง่เกาหลเีหนอืยนื
กรานปฏเิสธว่าไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง 

ค�ากล่าวของนางคังเรื่องอาจ
ยกเลิกการคว�่าบาตรเรียกเสียง
วจิารณ์ต�าหนจิากสมาชกิสภาเกาหลใีต้ 
ส่วนประธานาธิบดโีดนัลด์  ทรมัป์ 
ของสหรฐั บอกว่า เกาหลใีต้ต้องขอ
อนุมัติจากสหรัฐก่อนผ่อนปรน
มาตรการคว�่าบาตรเกาหลีเหนือ 
และย�า้ว่าต้องคงมาตรการคว�า่บาตร

ไม่คดิเลกิคว�า่บาตรเกาหลเีหนือ 
ไปจนกว่าเกาหลีเหนอืจะปลดชนวน
นวิเคลยีร์  

ล่าสดุนางคงัได้เปลีย่นท่าทแีล้ว
หลังเผชญิเสยีงต�าหนจิากสมาชกิ
สภาสายอนรุกัษ์นยิมบางส่วนทีย่นื
กรานว่าจะต้องคว�่าบาตรต่อไป
จนกว่าเกาหลเีหนอืจะยอมขอโทษ
จากเหตุการณ์โจมตีเรอืรบเกาหลใีต้ 
ส�าหรับมาตรการคว�่าบาตรของ
เกาหลีใต้ท่ีมต่ีอเกาหลเีหนอืได้แก่ 
การสัง่ห้ามเรอืเกาหลเีหนอืท้ังหมด
เข้าเทียบท่าเรอืเกาหลใีต้  และตดั
การแลกเปล่ียนระหว่าง 2 ประเทศ
ในเกอืบทกุด้าน  ทัง้การท่องเทีย่ว 
การค้า และการบรรเทาทกุข์

จนีกล่าวหาสหรฐัป้ันน�า้เป็นตัว
กรณอ้ีางว่าจบักมุสายลบัทางการ
จนีจารกรรมข้อมลูทางเศรษฐกจิ 
และพยายามขโมยความลับ
ทางการค้าบริษัทการบินและ
อวกาศสหรฐั 

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจนี
กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า  สหรัฐ
ก�าลังป้ันน�า้เป็นตวั จนีหวังว่าสหรัฐ
จะด�าเนินการเรือ่งน้ีตามกรอบของ
กฎหมาย  หลังจากกระทรวงต่าง
ประเทศสหรฐัแถลงว่า นายซ ูหยาน
จนุ เจ้าหน้าทีก่ระทรวงความมัน่คง
แห่งรฐัของจนี วางแผนตัง้แต่ปี 2556 
ทีจ่ะขโมยความลบัทางการค้าของ
จอี ีเอวเิอชัน่ ผูผ้ลติเครือ่งยนต์เครือ่ง
บินชั้นน�าแห่งหนึ่งของโลกในรัฐ
โอไฮโอของสหรฐั  และบริษทัการ 
บนิอืน่ๆ รวมทัง้บรษัิททีผ่ลติให้แก่
กองทพัสหรัฐ  ด้วยการตระเวนหา
คนใกล้ชดิทัง้ในและนอกบรษิทัแล้ว
พากลบัไปจนีเพือ่จงูใจให้บอกข้อมลู
ภายในของบรษิทั 

ค�าฟ้องของกระทรวงยุติธรรม
สหรฐัระบวุ่า  นายซซูึง่มีต�าแหน่ง
เป็นรองหวัหน้าแผนก  กรมความ

มัน่คงแห่งรฐัของมณฑลเจยีงซ ูถกู
เจ้าหน้าทีต่่อต้านข่าวกรองหลอกล่อ
ให้ไปเบลเยยีมและถกูจบัตามหมาย
จบัของสหรฐัเมือ่วนัที ่ 1  เมษายน 
โดยทางการเบลเยียมเพิง่เนรเทศ
นายซูมาสหรฐัเมือ่วนัองัคารทีผ่่าน
มา นายบลิ พรสีแตป ผู้ช่วยผู้อ�านวย
การส�านกังานสอบสวนกลางสหรัฐ 
(เอฟบไีอ) กล่าวว่า การเนรเทศเจ้า
หน้าทีข่่าวกรองจนีไปอกีประเทศ
หนึง่อย่างท่ีไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน
เช่นนีเ้ป็นการเปิดโปงว่ารฐับาลจนี
บงการการจารกรรมเศรษฐกจิสหรฐั 
ขณะทีน่ายจอห์น  ดเีมอร์ส  ผูช่้วย
รฐัมนตรยุีตธิรรมสหรฐั  กล่าวว่า 
คดน้ีีไม่ใช่เรือ่งเดีย่วๆ แต่เป็นนโยบาย

เศรษฐกิจทีต้่องการพฒันาจนีโดย
ฉวยโอกาสจากสหรัฐ 

นายซเูป็นชาวจนีรายที ่2 ใน
รอบ 2 สปัดาห์ทีถู่กกระทรวงยตุธิรรม
สหรฐัต้ังข้อหาพยายามขโมยความ
ลบัอุตสาหกรรมการบนิ  โดยเมือ่
วนัที ่26 กนัยายนทีผ่่านมา นายจี ่
เชาฉุน วศิวกรไฟฟ้าชาวจนี ถกูตัง้
ข้อหาท�าตวัเป็นสายให้จนีจากการ
ตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีข่่าวกรองระดบั
สงูในมณฑลเจยีงซู

ขณะทีโ่ฆษกกระทรวงพาณชิย์
จนีแถลงว่า  จนีไม่มคีวามประสงค์
ทีจ่ะแทรกแซงการเมอืงสหรฐั และ
หวงัว่ารัฐบาลสหรฐัจะเลกิหาเรือ่ง
เพือ่ใช้เป็นข้ออ้างด�าเนนิมาตรการ
แต่เพียงฝ่ายเดยีวและใช้นโยบาย
กดีกนัทางการค้า

ก่อนหน้านี ้นายไมค์ เพนซ์ รอง
ประธานาธบิดสีหรฐั กล่าวหาจนีว่า
มีแผนร้ายเพือ่ท�าลายประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั ก่อนการ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาสหรัฐในเดือน
หน้า  และหาว่าจนีใช้ประโยชน์จาก
การเป็นประเทศทีมี่เศรษฐกจิขนาด
ใหญ่รงัแกประเทศทีเ่ลก็กว่า  
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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.สหมิตรวัฒนากอสร้าง (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

ผ่านไปแล้วกบันทิรรศการภาพถ่าย 
“100  ภาพ  1,000  เรื่อง  เมือง
ศรสีะเกษ” ทีช่่างภาพมากฝีมอืตะลยุ
ไปตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัด
ศรีสะเกษ  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
ประวตัศิาสตร์ วถีิชุมชนหลากหลาย
ชาตพินัธุท์ีง่ดงาม  และธรรมชาติ
อดุมสมบรูณ์ผ่านเลนส์ 

นางรณดิา เหลอืงฐติสิกุล 
หวัหน้าส�านกังานจงัหวดัศรสีะเกษ 
เปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดท�า
นิทรรศการภาพถ่าย  100  ภาพ 
1,000 เรือ่ง เมอืงศรีสะเกษ เพือ่ส่ง
เสริมและกระตุน้การท่องเทีย่วของ
จงัหวัดโดยโรดโชว์ทีจ่ดัในกรงุเทพฯ
และหอประชมุใหญ่ของจงัหวดัว่า 
“สมยัก่อนคนจะรู้จกัศรีสะเกษว่า
เป็นจงัหวดัทีย่ากจนสุดในประเทศไทย 
ปลกูอะไรกย็าก ผลผลิตไม่ด ีไม่ได้
ราคา วนันีต้้องเรยีนว่าผลผลติออก
มาไม่แพ้ทีไ่หน  โดยเฉพาะทุเรยีน
ภูเขาไฟ จ.ศรสีะเกษ อกีอย่างทีน่ีมี่ 
4 ชนเผ่าคอื เขมร ฮยุหรือส่วย เยอ 
ลาว  ความหลากหลายรวมอยูไ่ด้
ด้วยกัน  พื้นที่ทางธรรมชาติก็ยัง
สวยงามร้อยเปอร์เซน็ต์  เมือ่เรามี
ของดต้ัีงหลายอย่างเลยคดิว่าน่าจะ
บอกออกไป  บวกกบันโยบายการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ท�าให้เกดิเป็น
นทิรรศการนีข้ึน้ 100 ภาพ 1,000 
เรือ่ง เมอืงศรีสะเกษ พดูยงัไงกพ็ดู
ไม่หมด”

ด้านจิระนันท์ พิตรปรีชา 

จากการที่เรามาท�างานให้
ศรีสะเกษในฐานะช่างภาพกลุ่ม
สหภาพและช่างภาพท้องถิน่ จงัหวดั
ศรีสะเกษมี 22 อ�าเภอ ไปไม่หมด
ค่ะ เสียดายมาก จึงใช้แค่เส้นทาง
หลักรวมทั้งอันซีนมาประกอบกัน
เป็นนิทรรศการครั้งนี ้ เห็นแล้วมี
แต่คนบอกว่าอยากมาเที่ยว ส่วน
รูปที่ประทับใจที่สุด (คิดนาน) รูป
นี้แล้วกัน คือคนถ่ายเป็นคนภาค
กลาง ความทีไ่ม่เคยเหน็ศรสีะเกษ
เลยถ่ายหัตถกรรม  แต่แทนที่จะ
ถ่ายกระบุง  ตะกร้าวางเรียงกัน 
กลบัเชญิชาวบ้านมาเป็นแบบและ
ใช้แบ็กกราวนด์สมัยใหม่สีเขียว 
สีชมพูเลย  เป็นภาพที่ได้อารมณ์
มาก เหน็แล้วคดิได้เลยว่าวิถเีดมิๆ
นี่แหละคือเสน่ห์ศรีสะเกษ  เช่น 
ครัง้หน่ึงเดนิเข้าไปถ่ายรปูในหมูบ้่าน
นั้น ชาวบ้านจูงควายผ่านมาพอดี 
ส�าหรับช่างภาพคือเมจิกโมเมนต์
เลยนะ 

นอกจากนีก้ารท่องเทีย่วยงัได้
ฉกุคดิ  มคีตชิวีติมากมาย  ไม่ต้อง
ลกึซึง้อะไรมากหรอกนะ เอาแค่หลกั
การ ท�าอะไรแล้วมีความสนกุกบัมนั 
ความสขุตามมา แล้วผลได้ทีท่�าให้
คนอืน่ ส่วนรวม สงัคม กค็อืความ
สขุชนดิหนึง่ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมตีวัเลข
ตอบแทน อย่างรปูถ่ายพวกนีแ้ม้เรา
ไม่ใช่ช่างภาพ แต่เกิดขึน้เพราะเรา 
คนดมีูความสขุ อยากมาเทีย่วเราก็
ปลืม้แล้ว” 

มนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เปิดงาน “เปิดบ้านนครชัย
บุรินทร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม จ.นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, 
บุรีรัมย์, สุรินทร์) โดยมีรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวฯ ส�านักงาน
นครราชสีมา ร่วมงาน ที่เดอะไนน์ พระราม 9

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพ ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงาน “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ครบรอบ 22 ปี” โดยนิมนต์
พระเถระผูใ้หญ่ 9 วดัจากหลากหลายภูมิภาคร่วมพธีิเจริญพระพุทธมนต์ มพีนกังาน
และประชาชนในย่านสีลมร่วมท�าบุญถวายสลากภัต 

แย้มภำพเมืองศรีล�ำดวนผ่ำนสองหญิงเก่ง

ได้  อย่างเช่นนิทรรศการครั้งน้ี 
ศรสีะเกษเป็นจงัหวดัเลก็ๆทีถู่กมอง
ข้าม คนนกึถงึแต่เขาพระวิหาร เมือ่
เรว็ๆนีเ้พิง่จะมทุีเรยีนภเูขาไฟ ทัง้ที่
จรงิแล้วมีอะไรอกีเยอะแยะมากมาย
รอให้มาสมัผสั 

เปิดเผยถึงขั้นตอนการท�างานกับ
กลุ่มสหภาพในการร้อยเรื่องราว
ผ่านเลนส์จนกลายเป็นความประทบั
ใจของผู้ชมว่า  “พดูถึงการเสพสือ่
ยคุปัจจบุนั  ภาพถ่ายถ้ามทีีล่งอนั
เหมาะเจาะกส็ามารถสร้างอิมแพ็ค

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4936 (1461) วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2561


