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ไม่พ้นนักการเมือง

ประเทศกูมี
ฉุก(ละหุก)คิด 3

รัสเซียพร้อมลุย
หากสหรัฐถอนตัว

เศรษฐกิจ 4

“กรุงไทยNEXT”
ตั้งเป้าปี62ทะลุ10ล้าน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“นิด้า”ชีจ้ดีีพี
ปลายปีโต4.5%

จะยิ่งมีความเคลื่อนไหว และ
แน่นอนว่ารัฐบาลทหาร คสช. 
จะตกเป็นเป้าถกูวพิากษ์วจิารณ์
ทัง้ในเรือ่งการท�างานและความ
เป็นกลางในการจัดเลือกต้ัง 
การจะตอบโต้กบับรรดานกัการ
เมืองฝีปากกล้าจ�าเป็นต้องใช้
คนในระดบัเดยีวกนั ทนัเหลีย่ม
ทันมุขกัน แม้ที่ผ่านมา “ทั่น
ผู้น�า” จะแสดงความไม่ชอบ
นักการเมืองออกนอกหน้า แต่
เมื่อถึงเวลาก็ต้องเรียกใช้
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การปรับเปล่ียนหัวหน้าทีม
โฆษกรัฐบาลจาก พล.ท.สรร 
เสรญิ แก้วก�าเนดิ มาเป็นนาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ไม่ว่าจะ
ปฏิเสธอย่างไรมองมุมไหนก็
ไม่พ้นความเกี่ยวโยงกับการ
นับถอยหลังสู่เลือกตั้ง เพราะ
ยิ่งใกล้เลือกตั้งฝ่ายการเมือง

สุขกันเถอะเรา
แสดงความคิดอย่างสงบ
และสร้างสรรค์ 
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นายพทุธพิงษ์ ปณุณกันต์ หนึง่
ในแกนน�ามอ็บนกหวดี ก�าลงัขึน้
หม้อทางการเมอืง

หลงัยอมทิง้พรรคประชาธปัิตย์
ไปรบัต�าแหน่งรองเลขาธกิารนายก
รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ไม่นาน 
ผลงานเข้าตา “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) 

ล่าสดุได้นัง่เก้าอีโ้ฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรีอีกหน่ึง
ต�าแหน่ง

ส่วนเจ้าของต�าแหน่งเดมิอย่าง
โฆษกไก่อู พล.ท.สรรเสริญ แก้ว
ก�าเนดิ ต้องไปท�าหน้าทีอ่ธบิดีกรม
ประชาสมัพันธ์เพยีงต�าแหน่งเดียว
หลงัจากถ่างขานัง่ควบมานาน

“บิ๊กตู่” ให้เหตุผลการปรับ
เปลีย่นครัง้น้ีว่า ท่ีให้นายพุทธพิงษ์
มาช่วยชี้แจงผลการประชุมคณะ
รฐัมนตร ี(ครม.) และผลการด�าเนนิ
งานของรฐับาลแทน พล.ท.สรรเสรญิ 

ไม่พ้นนักการเมือง
นักการเมือง ดไูด้จากการท�าหน้าที่
โฆษกรัฐบาลในช่วงทีผ่่านมา 

ต่างจากนายพทุธพิงษ์ทีแ่ม้จะ
เข้ามาเป็นรองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ไม่นาน 
แต่สามารถตอบโต้กบันกัการเมอืง
แทนบิก๊ๆในรฐับาลทีส่่วนมากเป็น
นายทหารได้เป็นอย่างดี

ทัง้น้ี นายพทุธพิงษ์มแีผนท่ีจะ
ยกเครือ่งการท�างานของทมีโฆษก
รฐับาลใหม่ โดยจะเพิม่มติกิารสือ่สาร
กบัประชาชนทกุระดับให้ทัว่ถึงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางโซ
เชยีลมเีดยี เพราะเข้าถงึประชาชน
ได้ในวงกว้าง

ว่ากนัว่าการโดดมาเล่นสือ่โซ
เชยีลแบบเตม็ตวัของนายกรฐัมนตรี
กเ็ป็นส่วนหนึง่จากไอเดยีของโฆษก
รฐับาลคนใหม่

แม้ก่อนหน้าน้ี “บิก๊ตู”่ จะแสดง
ท่าทรีงัเกยีจนกัการเมอืงอย่างชัดเจน 
แต่เมือ่ถงึเวลาต้องท�าศกึทางการ
เมอืงกต้็องใช้นกัการเมอืงเป็นมอื
เป็นไม้เพือ่ปิดจุดอ่อนของตัวเอง

การตัง้นายพทุธพิงษ์เป็นหวัหน้า
ทมีโฆษกรฐับาล ไม่ว่าใครจะมอง
อย่างไร จะวพิากษ์วิจารณ์อย่างไร 
กถ็อืว่าเป็นการเลอืกใช้คนให้ถกูกบั
งาน เพราะมปีระสบการณ์ทางการ
เมอืง มีความแหลมคมในการใช้ค�า
พดู ประดษิฐ์วาทกรรมในระดบัที่
ไว้ใจได้

แม้จะยังอ่อนพรรษาเม่ือ
เทยีบกบันักการเมอืงฝีปากกล้า
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทหาร 
คสช. หลายคน แต่เชื่อได้ว่า
ตอบโต้ได้ดกีว่าอดีตโฆษกไก่อู
แน่นอน

แม้จะยังอ่อนพรรษา

เม่ือเทียบกับนักการเมืองฝีปากกล้า

แต่ตอบโต้ได้ดีกว่าอดีตโฆษกไก่อูแน่นอน

เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ และเปล่ียน
ภาพลกัษณ์ใหม่ให้ดขีึน้ ซึง่ได้พดู
คยุกบั พล.ท.สรรเสรญิแล้ว ไม่มี
ปัญหาแต่อย่างใด การปรับเปลีย่น
ให้นายพทุธิพงษ์เข้ามาท�าหน้าท่ีไม่
เกีย่วกับทีจ่ะเข้าสูช่่วงการเลอืกตัง้

แม้ “บิก๊ตู”่ ยืนยนัว่าการปรบั
เปลีย่นครัง้นีไ้ม่เกีย่วข้องกับช่วงเวลา
นบัถอยหลังสูก่ารเลือกตัง้ แต่กน่็า
จะเป็นเหตใุห้เกดิการปรบัเปลีย่น
ในครัง้นีอ้ยูบ้่างไม่มากกน้็อย

ทัง้นีเ้พราะยิง่ใกล้การเลอืกตัง้

ฝ่ายการเมอืงจะยิง่มคีวามเคลือ่นไหว
คกึคกัมากขึน้ และแน่นอนว่ารฐับาล
ทหาร คสช. จะตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์
วจิารณ์ทัง้ในเรือ่งการท�างานและ
ความเป็นกลางในการจดัเลือกตัง้

การจะปะทะคารม ตอบโต้
บรรดานักการเมืองฝีปากกล้าทั้ง
หลาย จ�าเป็นต้องใช้คนในระดับ
เดยีวกนั ทันเหล่ียมทันมุขกนัทางการ
เมอืง ซึง่ต้องยอมรบัความจรงิว่า 
พล.ท.สรรเสรญิยงัชัน้เชงิไม่ถงึ อ่อน
ประสบการณ์ท่ีจะมาตอบโต้กับ
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In Brief : ย่อความ

สุขกันเถอะเรา

ทรรศนะ

ผูม้อี�านาจต้องใช้เทคโนโลยอีย่าง

สร้างสรรค์ ให้ประชาชนได้ร่วม

คดิร่วมท�า ไม่ว่าจะต�าหนก็ิต้อง

ตเิพือ่ก่อ ไม่ใช่ต�าหนเิพือ่ท�าลาย 

เพือ่ความสะใจ  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศกูมี
เพลงแร็พ “ประเทศกูมี” เอ็มวีเพลง
แรพ็ต้าน “เผดจ็การ” ก�าลงัแพร่หลาย
ในโลกโซเชียล ยอดวิวในยูทูบขึ้นหลัก
หลายแสนในเวลาเพียงไม่ก่ีวัน มี 10 
แร็พเปอร์เขียนเนื้อหาของตัวเองโดย
ระบวุ่าข้อความทัง้หมดรวบรวมมาจาก
โลกโซเชียล เพื่อปลุกให้ตื่นจากค�าสวย
หรูของ “เผด็จการ” 

แม้แต่ “สื่อ” ยังถูกมองว่ากลาย
เป็น “หมาแสนเชื่อง” แทนที่จะเป็น 
“หมาเฝ้าบ้าน” ส่วน “นกัการเมือง” 
จ�านวนไม่น้อยกจ็มปลกัใน “วงัวนน�า้
เน่า” จากปรากฏการณ์ “ดูดแหลก” 

“ประเทศท่ี...พรรคการเมืองแบ่ง
เป็นสองขั้ว..พลเมืองถูกแบ่งเป็นสอง
ข้าง..เลอืกนายกฯต้องให้ทหารมาเลือก
ให้..ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหาร..
พล่ามแต่ศีลธรรมแต่อาชญากรรมสูง
กว่าไอเฟล..เสือด�าหน้าคะม�าเพราะ
ไรเฟิล..ตลุาการมบ้ีานพกับนอทุยาน..
ไร้คอร์รัปชันที่ไม่มีการตรวจสอบ..
นาฬิกา รมต. เป็นของศพ..สภาเป็น
ห้องนั่งเล่นของนักรบ..ปลายกระบอก
คอยจ่อทีป่ลายกระเดือก..เขยีนรฐัธรรมนญู 
(..) ใช้ตีนลบ..ฯลฯ”

เพลงแร็พ “ประเทศกูมี” บอก
เล่าบรรยากาศการเมืองทีน่่าอึดอัดอย่าง
ตรงและแรง ยิ่งเอาฉากหลังที่จ�าลอง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 คนฟาด
เก้าอี้ศพที่ถูกแขวนคอและมีผู้คนมุงดู
พร้อมรอยยิม้ ซ่ึงถกูจารึกในประวัตศิาสตร์
การเมืองไทยที่ด�ามืดที่สุด

การเมืองก่อนการเลือกตั้งจึงต้อง
ไม่มองแค่ “ผลการเลือกตั้ง” แต่ต้อง
มุ่งไปที่การได้มาซึ่งประชาธิปไตยใน
เนือ้หาทีแ่ท้จรงิ ประชาธปิไตยทีม่าจาก
ประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นของ
ประชาชน  

ไม่ใช่ “ประเทศกูม”ี ทีเ่พิกเฉย
ต่อความถกูต้อง ปกครองด้วยความ
มืดและความกลัว!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) เปิดช่องทางโซเชียลมีเดีย
ทกุช่องทาง เพือ่สือ่สารและให้ประชาชน
เข้าไปเสนอแนะ ไต่ถาม สนบัสนนุ ให้
ก�าลังใจ และรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆ ซึง่มท้ัีงคนท่ีชอบ คนท่ีชัง อย่าง
ส�านวนท่ีว่า “คนรกัเท่าผนืหนงั คนชังเท่า
ผนืเสือ่” 

ถ้านายกฯรับฟังได้ทัง้ 2 ฝ่ายก็ไม่มี
ปัญหา และจะยิง่ได้ประโยชน์ถ้าสือ่สาร
กบัประชาชนโดยตรง ท�าให้ได้รับรู้ปัญหา
ทีแ่ท้จรงิและหาทางออกให้ประเทศร่วม
กนั ซึง่นายกฯพูดว่าการสือ่สารเพือ่สร้าง
การรบัรูแ้ละเข้าใจการท�างานตามนโยบาย
ของรฐับาลได้มากขึน้ การเปิดให้ประชาชน
เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ล้วนเป็นประโยชน์ ท�าให้มปีระชาชนจ�านวน
มากเข้าไปกดตดิตาม 

นายกฯก็ได้ติดตามความเห็นของ
ประชาชนอย่างสม�่าเสมอ อย่างที่เด็ก
นกัเรยีนต่างจงัหวดัเขยีนมาปรกึษาว่าเวลา
จะท�าอะไรทีน่่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมกม็กัมคีนเข้ามาพดูบัน่ทอนจติใจ ไม่
ให้ก�าลังใจ ท�าให้รูส้กึท้อแท้ นายกฯบอก
ว่าอ่านแล้วรูส้กึว่าเหมือนกบัสิง่ทีต่นเจอ
อยูบ่่อยครัง้ แต่กข็อเป็นก�าลงัใจ ขอให้
อดทน ไม่ท้อแท้ในการท�าความดเีพือ่สงัคม 
ไม่ให้ค�าพดูใดๆมาบัน่ทอนหรอืเป็นอปุสรรค

ในการท�าความด ี
นอกจากนียั้งมกีารร้องเรยีนเร่ืองทจุริต 

เรือ่งยาเสพติด เรือ่งการบงัคบัใช้กฎหมาย
ทีม่ปัีญหา ท�าให้นายกฯได้รบัรู้และตรวจ
สอบเพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปแก้ไข 
ไปกวดขนั นายกฯบอกว่ายอมรับความ
เหน็ทีแ่ตกต่างได้ การทีม่ผีูเ้สนอความคดิ
เหน็ต่างๆขอให้ใช้ค�าพดูทีส่ภุาพ  

เรือ่งของเทคโนโลยถ้ีาใช้ด ีใช้ถูกทางก็
มปีระโยชน์ ถ้าใช้ไม่ด ี ใช้ไม่ถกูทางกเ็ป็น
ทกุข์เป็นโทษได้ อย่างการใช้เพือ่หาเสยีงก็
ต้องแก้ปัญหาประเทศชาติ ไม่ใช่ใช้โจมตี 
แม้จะมกีารต�าหนติเิตยีนก็เพือ่ประเทศและ
ประชาชน กห็วงัว่าประเทศไทยจะก้าวไป
ข้างหน้าได้ ก้าวสูค่วามเจรญิทีง่ดงาม การ
ใช้เทคโนโลยกีเ็พือ่เป็นช่องทางเป็นทางออก
ให้ประเทศชาต ิแผ่นดนิไทยจะได้น่าอยู่ 

โดยเฉพาะผู้น�า ผู้มีอ�านาจ ต้องใช้
เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชน
ได้ร่วมคดิร่วมท�า ไม่ว่าจะต�าหนกิต้็องติ
เพือ่ก่อ ไม่ใช่ต�าหนเิพ่ือท�าลาย เพือ่ความ
สะใจ  

ผูบ้รหิารประเทศทีเ่ปิดใจรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนเป็นสิง่ท่ี
ด ี น่าชืน่ชม ไม่ว่าต�าหนหิรือช่ืนชม 
หากเป็นการแสดงความคดิทีส่งบและ
สร้างสรรค์ บ้านเมืองกจ็ะเจริญรุง่เรอืง 
สมบรูณ์พนูสุข ประชาชนกมี็ความ
สขุ เหมือนเราร่วมกันร้องเพลง “สุข
กนัเถอะเรา”  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘กรุงไทยNEXT’ต้ังเป้าปี62ทะลุ10ล้าน

จดัสัมมนา : บรษัิทหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
โดยพรีะสทิธิ ์ จวิะพงศ์ กรรมการผู้จดัการและหวัหน้าฝ่ายหลกัทรพัย์สถาบัน จดั
สมัมนาประเดน็ร้อนในหวัข้อพเิศษ “New Era of Fund Management and the 
Rise of AI” ภายใต้แนวคดิปัญญาประดิษฐ์ ให้กบัลกูค้าสถาบนั 

ร่วมงาน : พรพริง้ สุขสนัตสิวุรรณ กรรมการผูอ้�านวยการ บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินนั
เซยี ไซรสั จ�ากัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมลงทนุแห่งปี SET 
in the city 2018 โดยปีนีบ้รษัิทได้ยกนวตักรรมสดุล�า้ Finansia HERO ทีจ่ะมาตอบ
โจทย์นกัลงทนุในทุกๆรปูแบบ 

นายไกรฤทธิ ์อุชกุานนท์ชยั รอง
ประธานกรรมการ ธนาคารกรงุไทย 
กล่าวว่า การพฒันาแอพฯกรงุไทย 
NEXT เพือ่ขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ 
Invisible Banking ภายใต้แนวคดิ 
“ชวีติครบ แอปเดยีวอยู”่ ให้บรกิาร
โอนมัน่ใจ-เตมิสะดวก-จ่ายครอบคลมุ 
เน้นการพฒันานวตักรรมเพือ่ตอบ
สนองพฤตกิรรมลูกค้าทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปตามเทรนด์ของ Digital Disruption 
และน�าประเทศไปสูส่งัคมเศรษฐกจิ
ดจิทิลั  

นายผยง ศรีวณชิ กรรมการผู้
จดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย กล่าว
ว่า การให้บรกิารของธนาคารได้
พฒันาจากยคุ Internet Banking สู่ 
Mobile Banking เดอืนมิถนุายน 
2561 คนไทยท�าธุรกรรมทัง้การโอน
และช�าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆผา่น 
Mobile Banking เพ่ิมข้ึนเป็น 37.9 
ล้านบัญช ีMobile Banking จงึเข้า
มามบีทบาทในชวีติมากขึน้ และมี
อกีจ�านวนมากทีย่งัไม่เข้าถงึโดยเฉพาะ
ในเขตภูมิภาค เพราะไม่เข้าใจ
เทคโนโลย ี มองว่าใช้ยาก ไม่เข้าใจ
วธิกีารสมคัร และอกีเหตุผลส�าคัญ
คอืการท�าธรุกรรมยงัไม่ครอบคลมุ
ในทกุช่องทาง คาดว่าหลงัเปิดตวั
แอพฯ กรงุไทย NEXT จะมีผู้ใช้งาน 

‘นด้ิา’ชีจี้ดพีีปลายปีคกึคกัโต4.5%

กรงุไทยอดังบกว่า 10,000 ล้านบาทสู ่ Invisible Banking เตม็
รปูแบบ เปิดแอพฯ “กรงุไทย NEXT” ชจูดุแขง็เป็นผูน้�าการท�า
ธรุกรรมการเงนิท่ีครอบคลมุท่ีสดุในไทย 

10 ล้านคนภายในปี 2562
ธนาคารกรุงไทยจึงประกาศ

ยุทธศาสตร์ Invisible Banking 
อย่างเตม็ตวั ขบัเคล่ือนสังคมไทย
ทกุภาคส่วนสูส่งัคมไร้เงนิสด เป็น 
“ธรุกรรมในอากาศ” ไปกบัลกูค้า
ทกุทีท่กุเวลา ทกุการท�าธรุกรรม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้
อ�านวยการหลกัสตูรการจดัการภาค
รฐัและภาคเอกชนส�าหรบันกับรหิาร 
(MPPM Executive program) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นด้ิา) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกจิ
ไทยไตรมาส 4 ยงัมแีนวโน้มขยาย
ตวัต่อเนือ่งจากการขยายตวัภาคส่ง
ออกและการท่องเทีย่ว รวมถึงใกล้
การเลือกตัง้เดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 
จะท�าให้มีเม็ดเงนิหมุนเวยีนในระบบ
เศรษฐกจิมากขึน้ ท�าให้จดีพีปีี 2561 
ขยายตัวได้ 4.5% ทัง้ยังได้รบัแรง
หนุนจากการขยายตัวของรายได้
ต่างประเทศทีม่นี�า้หนกัต่อจดีพีีสงู
ถงึ 78% 

ส่วนแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ี
ถือเป็นเส้นเลือดหลักการเติบโต

ระบบเศรษฐกิจเดือนธันวาคมนี้ 
และมีเงนิหมุนเวียนในระบบ 50,000 
ล้านบาท  

ส่วนปัจจยัเสีย่งภายในประเทศ
คอื ภาวะหน้ีครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบั
สูง 78% ต่อจีดีพี จะเป็นปัจจัยฉุด
การอปุโภคบรโิภคภายในประเทศ
ให้ฟื้นตัวได้ล่าช้า ขณะเดียวกัน
การใช้ก�าลงัการผลติของภาคเอกชน
ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ ท�าให้โอกาสการ
ลงทนุเพ่ือขยายก�าลงัการผลติอาจ
ไม่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงช่วง
ปลายปียังมีอีกมาก โดยเฉพาะ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จนี และการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยทั่วโลกที่เป็นขาขึ้น ซึ่งส่ง
ผลกระทบทัง้ในตลาดหุน้และตลาด
การเงินทั่วโลก  

และนกัเรียน และระบบขนส่ง ให้
ประชาชนในทกุพืน้ทีส่ามารถโอน-
เตมิ-จ่ายครอบคลมุทีส่ดุ

กรงุไทย NEXT ตอบโจทย์ 3 
ปัจจยัคอื 1.Platform ใหม่ เป็นแบบ 
Micro Service ท�างานรวดเรว็ขึน้ 
ใช้งานง่ายขึน้ ไม่ซบัซ้อน 2.Product 
มีความปลอดภัยและเสถียรมาก 
3.Process ในการจ่ายค่าบรกิารที่
ครอบคลุมทีส่ดุ ไม่เสยีค่าธรรมเนยีม
ทัง้โอนข้ามเขตและโอนต่างธนาคาร 

ทางเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวต่าง
ชาติยังเติบโตดี แม้ช่วงไตรมาส 3 
นกัท่องเทีย่วจนีชะลอตวัลง ซึง่การ
แก้ปัญหาของภาครัฐจะช่วยฟื้น
ความเชือ่มัน่ให้นกัท่องเทีย่วจนีมา
ท่องเทีย่วอกีครัง้ คาดว่าปีนีจ้ะเป็น
ไปตามเป้าหมาย 38 ล้านคน 

ส�าหรับปัจจัยในประเทศคือ
ใกล้ช่วงการเลอืกตัง้ จะช่วยให้ก�าลงั
ซื้อภายในประเทศฟื้นตัว ซึ่งสถิติ
การเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้งจะมี
เงินสะพัดประมาณ 30,000 ล้าน
บาท คาดว่าจะเริ่มมีเม็ดเงินเข้าสู่

ตอบโจทย์ความต้องการของ 5 
Ecosystem ได้แก่ หน่วยงานภาค
รฐั กลุม่การช�าระเงนิ กลุ่มสขุภาพ
และการรักษาพยาบาล กลุ ่ม
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน นกัศกึษา
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ไวรสัระบาดทีส่หรฐั 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐ
รายงานว่า มีเชื้อไวรัสมรณะ
ระบาดมาจากศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพ
ในเมืองแฮสเคลทางตะวันตก
เฉยีงเหนอืของนครนิวยอร์ก และ
ช่วง 2 สปัดาห์ก่อนทีรั่ฐนิวเจอร์ซย์ี 
พบว่ามกีารระบาดขึน้ ดร.เชอ
รฟี เอลนาฮัล คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขรฐันวิเจอร์ซย์ี กล่าว
ว่า เป็นเร่ืองยากท่ีจะระบไุด้ว่า
ต้นตอไวรัสระบาดมาจากทีใ่ด 
ขณะทีผู่ป่้วย 7 คนซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเดก็เสยีชวิีตในเดอืนนี้ 

ไม่ยอมเสยีดนิแดน
นายเว่ย เฟิงเหอ รฐัมนตรกีลาโหม
จนี กล่าวในโอกาสเปิดการประชุม
ด้านความมัน่คงในภมูภิาคว่า 
จนีจะไม่ยอมเสยีดินแดนแม้แต่
ตารางนิว้เดยีว รวมถึงไต้หวนัที่
จีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตน 
หรอืแม้แต่น่านน�า้ในทะเลจนีใต้
ทีเ่ป็นกรณีพพิาทกนั หลังจากที่
นายเจมส์ แมททิส รัฐมนตรี
กลาโหมสหรฐั กล่าวกบันายเว่ย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จีนและ
สหรฐัต้องยกระดบัความสมัพนัธ์
ให้มากขึน้ และลดความเสีย่งท่ี
จะน�าไปสูค่วามขัดแย้ง 

ผูน้�าควิบาไปต่างประเทศ 
ประธานาธิบดมิีเกล ดอิาซ-กาเนล 
ของควิบา จะเดนิทางเยอืนรสัเซยี 
จนี เกาหลีเหนอื เวยีดนาม และ
ลาว ซึง่เป็นการเยอืนต่างประเทศ
ครัง้แรก โดยนายบรโูน โรดริ
เกซ รฐัมนตรีต่างประเทศควิบา 
ระบวุ่า สหรฐัมท่ีาทเีผชญิหน้า
กบัคิวบา นอกจากน้ีผูน้�าควิบา
ยงัจะไปเยอืนประเทศตะวนัตก
บางส่วนด้วย ความขดัแย้งระหว่าง
ควิบากบัสหรัฐรุนแรงข้ึนในยคุ
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ซึง่
มท่ีาทแีขง็กร้าว ตรงกนัข้ามกับ
สมัยอดีตประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา ก่อนหน้าน้ี 

พร้อมลุยหากสหรัฐถอนตัว

เว็บไซต์รายงานสภาพอากาศของ
สหรฐัรายงานโดยอ้างศนูย์เตอืนภัย
ไต้ฝุน่ร่วมสหรฐัว่า ซเูปอร์ไต้ฝุน่ยูทู่่
ก�าลงัเคลือ่นตวัออกจากเครอืรฐัหมู่
เกาะนอร์เทร์ินมาเรียนาในมหาสมทุร
แปซิฟิก ความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศนูย์กลางยงัคงอยูท่ีร่ะดบั 5 คอืเกอืบ 
280 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จึงยังไม่
ยกเลกิประกาศเตอืนภยัไต้ฝุน่บน
เกาะไซปัน เกาะตเินยีน และเกาะ
โรตา ซึง่เป็น 3 เกาะหลกัทางใต้ และ
ประกาศเตอืนภยัพายโุซนร้อนบน

เกาะอ่ืนๆทางเหนอื โดยซเูปอร์ไต้ฝุน่
จะท�าให้เกดิลมกระโชกแรง คลืน่พายุ
ซดัฝ่ังไม่ต�า่กว่า 5 ฟตุ มฝีนตก 2-5 
นิว้ มากพอทีจ่ะท�าให้เกดิน�า้ท่วมฉบั
พลนัและดนิถล่มอนัตราย 

นอกจากนีย้งัมรีายงานว่า ซู

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นออกจากสหรัฐแล้ว 
เปอร์ไต้ฝุน่ยูทู่จ่ะอ่อนก�าลงัลงเลก็
น้อยระหว่างเคล่ือนตวัไปทางตะวนั
ตกค่อนตะวนัตกเฉยีงเหนือมุง่หน้า
ไปยงัทะเลฟิลปิปินส์ แต่จะยงัคงความ
รนุแรงระดับ 3-4 ไปจนถงึวนัจนัทร์
หน้าเป็นอย่างน้อย ซึง่มโีอกาสทีจ่ะ
พัดผ่านฟิลปิปินส์ ไต้หวนั และหมู่
เกาะรวิกวิทางใต้ของญีปุ่น่ อย่างไร
กดี็ ขณะนีย้งัเรว็เกินไปท่ีจะคาดการณ์
ได้ชดัเจนว่าไต้ฝุน่จะกระหน�า่พืน้ที่
เหล่านีโ้ดยตรงหรอืเปลีย่นทศิทาง
ขึน้ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนอื

รสัเซยีพร้อมตอบโต้ตามความ
เหมาะสมหากสหรัฐถอนตวัจาก
ข้อตกลงนวิเคลยีร์สมยัสงคราม
เยน็ แล้วน�าระบบขปีนาวธุมา
ตดิต้ังเพิม่อกีในยโุรป 

ประธานาธบิดีวลาดเิมียร์ ปติูน 
ของรสัเซยี กล่าวว่า หากสหรฐัต้องการ
ถอนตวัออกจากการเป็นภาคขีอง
สนธิสญัญาอาวธุนวิเคลยีร์พสิยักลาง 
(ไอเอน็เอฟ) และไม่สามารถต่ออายุ
สนธสิญัญาสนัตภิาพว่าด้วยการลด
จ�านวนอาวุธนิวเคลียร์ในชื่อนิว 
สตาร์ท ซึง่จะครบก�าหนดอายกุารมี
ผลบงัคับใช้ 10 ปีในปี 2564 จะ
เป็นการผลกัดนัให้ทัง้สองประเทศ
กลบัเข้าสูส่มรภมูกิารแข่งขนัด้าน
อาวธุอกีครัง้ และยโุรปจะเป็นทวีป
ซึง่ต้องเผชญิกบัความเสีย่งในเรือ่งนี้
มากทีส่ดุอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

ประธานาธบิดปีตูนิยังกล่าวด้วย
ว่า เมือ่ใดกต็ามทีส่หรฐัถอนตวัออก
จากการเป็นภาคีของไอเอน็เอฟ แล้ว
น�าระบบขปีนาวธุทีม่พีสิยัท�าการนอก
เหนอืจากทีค่รอบคลุมในสนธิสัญญา
คอืระหว่าง 500-5,000 กิโลเมตร ไป
ตดิต้ังเพิม่เตมิไว้บนดินแดนแห่งใด
ของยโุรป รสัเซยีจะมมีาตรการตอบโต้
ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ประธานาธบิดี
ปตูนิยนืยนัว่ารสัเซยีไม่ได้เป็นฝ่าย

ละเมดิข้อตกลงก่อน และกล่าวถงึการ
ทีร่ฐับาลสหรฐัน�าระบบท�าลายขปีนาวธุ
ชดุใหญ่มาตดิตัง้ในโรมาเนีย ซึง่มี
พิสยัท�าการในระยะเกนิกว่าท่ีระบไุว้
ในข้อตกลง และการท�างานของระบบ
สามารถควบคมุได้จากระบบคอมพวิ 
เตอร์ทางไกล

ถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้น�า
รสัเซียซึง่เป็นค�าตอบโดยนยัแล้วว่า
จะไม่เจรจากบัสหรฐัในเรือ่งนีเ้กดิ
ขึน้หลงันายจอห์น โบลตนั ทีป่รกึษา
ด้านความมั่นคงแห่งชาติประจ�า
ท�าเนยีบขาว เข้าพบหารอื ซึง่นาย
โบลตนัยอมรบัว่ามคีวามเป็นไปได้
น้อยมากทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรมัป์ จะเปลีย่นใจกลบัมาทบทวน
เนือ้หาของไอเอน็เอฟทีล่งนามร่วม
กบัรสัเซยีเมือ่เดอืนธันวาคม 2530 
ซึง่เป็นช่วงปลายของสงครามเยน็

ด้านนายเยนส์ สโตลเทนเบร์ิก 

เลขาธิการองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนตกิเหนอื (นาโต้) กล่าวว่า 
นาโต้มีความเชื่อมั่นเช่นเดียวกับ
สหรัฐว่ารัสเซียเป็นฝ่ายละเมิดข้อ
ตกลงไอเอน็เอฟก่อน แต่โดยส่วน
ตวัเขายงัไม่เชือ่ว่ารฐับาลรสัเซยีจะ
น�าระบบหัวรบนิวเคลียร์มาตดิตัง้
ในยุโรปเพือ่ประจนัหน้ากับสหรฐั 
อนึง่ นาโต้มีก�าหนดการฝึกซ้อมรบ
ในชือ่ “ไทรเดนท์ จงัเชอร์ 18W ที่
นอร์เวย์ โดยการฝึกซ้อมภาคสนาม
จะมขีึน้ระหว่างวันที ่25 ตลุาคม-7 
พฤศจิกายน และการซ้อมฐาน
บัญชาการระหว่างวันที่ 13-24 
พฤศจิกายน มีเจ้าหน้าท่ีจากทัง้ 29 
ประเทศสมาชกินาโต้เข้าร่วมรวม
กันประมาณ 45,000 นาย ถือ
เป็นการฝึกฝนก�าลังพลครั้งใหญ่
ทีส่ดุของนาโต้นบัตัง้แต่การล่มสลาย
ของสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี 2534
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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) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

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

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

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

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

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

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

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

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

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

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

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

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

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

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

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

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

5

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

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

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

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

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

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

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

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

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

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

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

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

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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สังคม

ล�าพนูเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ห่างจากตวั
เมอืงเชียงใหม่ใช้เวลาเดนิทางเพยีง
แค่ครึง่ชัว่โมงเศษ เดมิทมีฐีานะเป็น
แค่ทางผ่านส�าหรับนักท่องเที่ยว 
ขณะทีท่รพัยากรทางด้านการท่อง
เที่ยวของล�าพูนมีอยู่หลากหลาย 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม ด้วยความท่ีเป็นเมอืง
เก่าโบราณ และมปีระวตัศิาสตร์ที่
ยาวนานเช่ือมโยงกบัวิถีชวีติคนมา
แล้วรุ่นต่อรุน่ ท�าให้ในปัจจบุนัทกุ
ภาคส่วนได้หนัมาส่งเสรมิด้านการ
ท่องเทีย่วของล�าพนูอย่างเต็มท่ี หวงั
ให้นกัท่องเทีย่วได้เดินทางมาเยือน
เพือ่กระจายรายได้ลงไปยงัชมุชน
ได้มากขึน้

อรรษิษฐ์ สัมพนัธรตัน์ ผูว่้า
ราชการจงัหวดัล�าพนู กล่าวว่า 
ด้วยความที่ล�าพูนมีต้นทุนทาง
วฒันธรรมอยูม่ากแล้ว ดังนัน้ สถาน
ทีท่่องเทีย่วต่างๆจึงล้วนเต็มไปด้วย
ความงดงาม โดยเฉพาะวดัพระธาตุ
หรภิญุชัยวรมหาวหิารทีต้ั่งอยูใ่จกลาง
เมอืงล�าพูน สร้างขึน้สมัยพระเจ้า
อาทติยราช ภายในวดัมพีระบรม
ธาตหุรภิญุชัยอายมุากกว่า 1,000 
ปี เป็นปชูนยีสถานส�าคญั และเป็น
ศนูย์รวมจติใจของชาวล�าพนูมาอย่าง
ยาวนาน ภายในองค์พระธาตบุรรจุ
พระบรมธาตใุนโกศทองค�า องค์
พระธาตเุป็นเจดย์ีแบบล้านนาไทย
สทีองอร่าม 

ทัง้นี ้ล�าพูนถือเป็นจังหวดัหนึง่

ทางวฒันธรรมจังหวดัล�าพนู พร้อม
ทัง้เยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วและ
สถานทีส่�าคญั อกีทัง้ยงัร่วมประกาศ 
“ล�าพนูเมอืงสะอาดปราศจากโฟม” 
กบัทางจงัหวดัล�าพนู ซ่ึงถอืเป็นส่ิง
ส�าคญัทีส่ะท้อนให้เกดิการท่องเทีย่ว
ทีย่ัง่ยนืของประเทศไทยต่อไป

ส�าหรบัสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั
ของล�าพนูล่าสดุได้ถกูจัดท�าไว้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองตาม
โครงการไทยเทีย่วไทย..ไทยยัง่ยนื 
ซึ่งแต่ละแห่งมีความส�าคัญทั้งเชิง
ประวัตศิาสตร์และวฒันธรรมแบบ
ล้านนา เช่น วดัพระธาตุหรภิญุชัย
วรมหาวิหาร ซึง่เป็นปชูนียสถาน
ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ในภาคเหนอื 
และยงัเป็นศนูย์รวมจติใจของชาว
ล�าพนู โดยเฉพาะการเดนิทางมา
นมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระ
ธาตุประจ�าปีเกิดของปีระกาตาม
ความเชือ่คตทิางล้านนา รวมท้ังยงั
มอีนสุาวรย์ีพระนางจามเทว ี ปฐม
กษตัรย์ิแห่งนครหรภิญุไชย วดัมหา
วันวนาราม ซึง่เคยเป็นอารามหลวง
ของพระนางจามเทว ี ภายในวดัมี
พระพทุธสกิขปีฏมิากรหรอืพระศลิา
ด�าเป็นพระพทุธรปูส�าคญัท่ีพระนาง
จามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ 
ชาวเมอืงเรยีกพระพทุธรปูองค์นีว่้า
พระรอดหลวงหรอืพระรอดล�าพนู 
และกู่ช้าง กู่ม้า เป็นโบราณสถานท่ี
ตัง้อยูคู่่กนั และเช่ือว่าเป็นสถานที่
ศักด์ิสิทธิคู่์บ้านคู่เมอืงของชาวล�าพนู 

ดร.ศริ ิจริะพงษ์พนัธ์ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน ชาญศิลป์ ตรนีชุกร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และถริ 
พทุธิ ์เปรมาประยรูวงศา นายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ เปิดการแข่งขนักจิกรรม “แรลลี่
ส่องเศรษฐกจิเมืองรอง” เส้นทางกรงุเทพฯ-ปราจนีบรุี 

เรจน่ิา ไส รองผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า บิสซเินส มเีดีย จ�ากดั 
และนิคม เลศิมลัลกิาพร ประธานกรรมการ บรษิทั เวลิด์เดก็ซ์ จ.ีอ.ีซ.ี จ�ากดั แถลงข่าว
การจดังาน “ซเีคยีวเทค ไทยแลนด์ 2018” โดยม ีดร.ภาสกร ประถมบุตร ดร.ฐติาภา 
สมตินินท์ และกรขวญั จนัทร์ศริ ิว่องวกิาร ร่วมงาน 

‘ล�าพูน’เมืองรองท่องเที่ยว 

ใน 55 จงัหวดัทีอ่ยู่ภายใต้การส่ง
เสรมิการท่องเทีย่วในเมอืงท่องเทีย่ว
รองตามนโยบายของรฐับาล โดย
เมือ่วันที ่ 3 ตลุาคม 2561 ทีผ่่าน
มา ทางจงัหวดัได้มกีารต้อนรบัคณะ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีทีไ่ด้เดนิทางมาตรวจ
ราชการจงัหวดัล�าพูน และให้เกยีรติ
เดนิทางด้วยแพก็เกจในโครงการ 
“ไทยเท่ียวไทย...ไทยยัง่ยนื” สู่เส้น

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4944 (1469) วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561


