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Below is IIT Main Campus … Remember the Good Old Days? 

 
Happy Thanksgiving to all IIT Asian 

alumni and all IIT Distinguished 
Professors who are coming to 
the 4th IIT Asian Alumni Party 

on 
December 3, 2005 (18:00-22:00) 

at Tawana Ramada Hotel, Bangkok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทานใดที่สนใจสัมมนาดานซัพพลายเชน เชิญฟง
ฟรีที่ ม.หอการคา  บายวันศุกรที่ 2 ธันวาคม ...
หาฟงยากนะครับ ความรูครบเครื่องเชนนี้จาก
อาจารย IIT ผูมีเปยมไปดวยประสบการณ บอกกัน
ตอๆไปดวยนะครับ ... สนใจโทรถามกี้ที่เอ็มโฟกัส
หมายเลข 02-513-9892 หรือ download ใบ
สมัครไดที่ www.m-focus.co.th/iit ... จองกอน
จะดีกวานะครับ เขาจะไดเตรียมเอกสารให ... หรือ
จะไปชมการสาธิตวิธีการแกะผลไมไทยที่ฝรั่งเขา
ทึ่งคนไทยมาก ...  ที่จริง ... พวกเราเองก็ทึ่งพวก
เราเองเหมือนกันและอยากแกะเปนดวยจัง!!! มา
ไหมครับ? … ชมฟรีเชนเดียวกัน … 

White Sox Won! 

 

 

THE WORLD SERIES 

World Series, major league baseball's annual 
championship series, played between the winners of 
the National League (NL) and the American League 
(AL) playoffs. The first team to win four of the 
series's seven games becomes the World Series 
 
 
 

 

 

 

เรียนศิษยเกาชาว IIT ทุกทาน 

จะปใหมแลวนะครับ! มาสังสรรคกันสักทีดีไหม? 

พี่ธงชัย และทีมจัดงาน IIT ขอเรียนเชิญทุก
ทาน กรุณาสละเวลาพาครอบครัวของทาน มารวม
สนุกและสังสรรคกับอาจารยจาก IIT และศิษยเกา
เอเซียจากหลายประเทศ ปน้ีไอไอทีลงทุนมากมาย
มาสรางชื่อเสียงใหพวกเรา มาจัดสัมมนาใหความรู
กับนักธุรกิจในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ม.หอการคา นา
ยินดีมากครับ ชวยกันมาหนอยนะครับ ถาไมมาคน
จัดจะเสียใจนะครับ! 

แมแตอาจารยของ ดร.อาชว เตาลานนท
อาจารยของพี่ ธงชัย ลํ่าซํา และของใครตอใครอีก
มากก็ยังมาดวย 

มีรายการดีๆหลายอยาง  เชน การแสดงหุน
ละครเล็ก มีกิจกรรมระหวางการรับประทานอาหาร
การแสดงดนตรี มีการจับรางวัลเส้ือ White Sox
10 ตัว มีแจกกระเปามูลคา 150 บาท และอื่นๆ 

ทั้งหมดเพียง 600 บาทตอทานเทาน้ัน ... อยา
ลืมนะครับ! … มาฟงพี่ปดเมาทกันใหมันสไปเลย!!!
หมายขาวชมรมศิษยเกา IIT แหงประเทศไทยประจําไตรมาสที่ 3-4  ป 2005  กรุณาสงใหเพื่อนๆชาว IIT ดวยครับ 1/4
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champion. (In 1903 and from 1919 to 1921 the first 
team to win five out of nine games became 
champion.) The World Series is the most popular 
event in baseball. Thousands of fans fill the stadiums 
where the games are played, and millions more 
follow the series on radio and television. 
 
The World Series is held in October and concludes 
the major league baseball season. Beginning in early 
April, NL teams and AL teams play 162 regular-
season games for the right to compete in their 
league's postseason playoffs. These separate playoffs 
match the best four teams in each league. They 
determine who wins the pennant, or championship, 
of each league. The two pennant winners play in the 
World Series. 

The first contests resembling the World Series were 
held during the 1880s, when the leading baseball 
clubs of the two major leagues—the National League 
and the American Association—agreed to play in 
exhibition games following their regular seasons. The 
name World Championship Series arose during this 
period, when promoters and journalists sought to 
arouse interest among fans. These championship 
series were often unsuccessful, marked by 
disorganization, weak fan support, and disputes 
among baseball clubs. The series was not held every 
year and ended completely after the 1891 season, 
when the American Association folded. 

 

The American League was founded in 1901 and 
became the chief rival of the National League. The 
first World Series was held in 1903, when Barney 
Dreyfuss, owner of the NL champion Pittsburgh 
Pirates, challenged Henry Killilea, owner of the AL 
champion Boston Pilgrims (later called the Boston 
Red Sox), to a best-of-nine-games series. The first 
game was played in Boston, Massachusetts, on 
October 1, before a crowd of more than 16,000 fans. 
The Pilgrims, led by the great pitcher Cy Young, lost 
the first game, but won the series 5 games to 3. 

The 1903 World Series was a tremendous success. 
Thousands of fans attended every game, traveling by 
train between the two cities, and the players 
responded with exciting performances. The following 
year, however, the series was not held. In 1904 the 
Boston Pilgrims were scheduled to play the New York 
Giants (later the San Francisco Giants). But Giants 
owner John T. Brush and manager John J. McGraw 
had quarreled repeatedly with the founder and 
president of the American League, Ban Johnson. As a 
result, the Giants refused to play. 

Public criticism was so great that the Giants, who 
were again NL champions the next year, agreed to 
play the AL champion Philadelphia Athletics (later the 
Oakland Athletics) in the 1905 World Series. The two 
leagues created an agreement that became the 
foundation for modern World Series competition. The 
Giants won the series in five games. Christy 
Mathewson of the Giants pitched three games 
without allowing a run. 

The most notorious World Series in history took place 
in 1919, when the Cincinnati Reds beat the Chicago 
White Sox in eight games. The following year, seven 
White Sox players were accused of fixing, or 
intentionally losing, the series in return for bribes 
from professional gamblers. The seven players—
Eddie Cicotte, Happy Felsch, Chick Gandil, Shoeless 
Joe Jackson, Fred McMullin, Swede Risberg, and Lefty 
Williams—were banned from baseball for life. Buck 
Weaver, who did not take a bribe, was banned 
because he knew of the fix and did not report it. The 
1919 team became known as the Black Sox. 

The World Series reached more fans during the 
1920s with the development of radio broadcasts. By 
the 1930s the American and National leagues and the 
radio networks had arranged regular, live, play-by-
play broadcasts of the World Series. 

 

อยากไปดูเบสบอลที่ Kominsky Park อีกจังเลย! 



   

จ

โ
อ
ฉ

ม

ด
2
เ
แ
ส
ก
ด
ธ
ไ

น
เ
4
อ
พ
อ
ไ
ท
ด
ค
ป

เ
เ
ใ
ป
เ
ม
อ
ข
น
เ
น
ด

พ

ท
ข
ก
(
ต
ก
1
พ
ส
ข
จ

"
ท
ซ
โ

มองผลงานรัฐบาลในชวงที่ผานมา:  
 ทายแมนจัง! พี่อาชวของเราทํานายไวตั้งแตตนป!
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หร 'อาชว เตาลานนท'พยากรณ เศรษฐกิจป 48 โต 6% 'สง
อก'พระเอกจีดีพี (ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
บับท่ี 1972 06 ม.ค. - 08 ม.ค. 2548) 

ั่นใจศก.ไทยป 48 ขยายตัวตอเนื่อง: 

ร.อาชว ไดใหมุมมองตอแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 
548 จะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง แมจะมีปจจัย
ส่ียงมากมาย อาทิภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก 
ละการปรับขึ้นของราคาน้ํามันดีเซลซึ่งเปนตนทุน
ําคัญในภาคการผลิต และการขนสงของผูประกอบ
าร รองลงมาคือคาเงินบาทที่แข็งคาเมื่อเทียบกับ
อลลารสหรัฐ การเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของ
นาคารพาณิชย เร่ืองไขหวัดนก สถานการณความ
มสงบในภาคใต  

อกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะ
ศรษฐกิจโลกท่ีคาดวาในป 2548 จะขยายตัวท่ี 
.3% ลดลงจากป 47 ท่ีคาดวาจะขยายตัวท่ี 5% ซ่ึง
าจสงผลกระทบใหไทยสงออกลดลงได รวมถึงผล
วงจากการชะลอความรอนแรงของเศรษฐกิจจีนเปน
ีกปจจัยหนึ่งท่ีอาจสงผลกระทบตอการสงออกของ
ทย ขณะที่ยังมีความเสี่ยงจากเหตุการณท่ีคาดไมถึง
ี่สําคัญคือการกอการราย รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติ 
ังเชนการเกิดเหตุการณแผนดินไหวและทําใหเกิด
ล่ืนยักษสึนามิทีคราชีวิตผูคนคร้ังรุนแรงท่ีสุดใน
ระวัติศาสตรไทย  

หตุท่ีดร.อาชว มั่นใจเศรษฐกิจไทยป 2548 โตตอ
นื่องทามกลางปจจัยเส่ียงดังกลาวดร.อาชวเชื่อวา 
นวิกฤติยอมมีโอกาสเสมอ โดยไดยกตัวอยาง การ
รับขึ้นของราคาน้ํามันทําใหผูประกอบการไดปรับตัว
องในการลดตนทุน และหันไปใชพลังงานทดแทน
ากขึ้น สวนคาเงินบาทที่แข็งคาแมในดานการสง
อกจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขง
ัน แตในแงการนําเขาไทยจะไดรับประโยชนในการ
ําเขาน้ํามัน สินคาทุน และวัตถุดิบและอื่นๆมาผลิต
พ่ือการสงออกในราคาที่ถูกลง แตก็ตองควบคุมการ
ําเขาใหดีเพราะไมเชนนั้นแลวอาจสงผลตอการขาด
ุลการคาในปนี้ได  

ยากรณเศรษฐกิจขยายตัว 6%: 

ั้งนี้ดร.อาชว มองวาเศรษฐกิจไทยในป 2548 จะ
ยายตัวอยูในระดับ 5.5-6.0% ปจจัยหลักจะมาจาก
ารสงออกซึ่งคิดเปนสัดสวนมากกวา 50% ของจีดีพี 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) จะยังขยายตัวอยาง
อเนื่อง โดยคาดวาการสงออกของไทยในป 2548 จะขยายตัวไมตํ่า
วา 15% มูลคา 110,000 ลานดอลลารสหรัฐซ่ึงเปนสถิติท่ีทะลุ 
00,000 ลานดอลลารเปนคร้ังแรก ซ่ึงนอกจากเปนผลพวงจากการ
ัฒนาศักยภาพ เพ่ือรองรับการแขงขันของผูประกอบการแลว ท่ี
ําคัญยังเปนผลจากการที่รัฐบาลไทย ไดสรางชองทางในการ
ยายตลาดสงออกใหเอกชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ัดทําเขตการคาเสรี(เอฟทีเอ) กับประเทศตางๆ  

ปจจัยขางตนแมจะเปนปจจัยเส่ียงตอเศรษฐกิจไทยในป 2548 แต
ั้งหมดก็เปนเร่ืองท่ีเราคาดเดากันมา และรับทราบกันลวงหนาแลว 
ึ่งก็ไมไดเปนอะไรที่ภาคธุรกิจหรือภาคการผลิตตกอกตกใจ เพราะ
ดยสวนใหญก็ไดปรับตัวเพ่ือรองรับกับปจจัยเส่ียงเหลานี้แลว 

ดร.อาชว ไดออกตัววาไมอยากวิพากษวิจารณการเมือง แตก็ไดให
ความเห็นในทางบวกวา ส่ิงท่ีมองวารัฐบาลไดทํา และควรไดรับ
เครดิตก็คือการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจท่ีเคยมีวิกฤติจนกลับมาทําให
เศรษฐกิจฟนตัวขึ้นมา แลวมีการขยายตัวคอนขางมาก และเปนท่ียอม
รับเปนท่ีชื่นชมของประเทศตางๆ ในปท่ีผานมา  

"ผมเขาใจวาเวลานี้เศรษฐกิจของไทยโตเปนลําดับ 5 ของโลก รอง
จากจีน อินเดีย รัสเซีย เพราะฉะนั้นเราก็ดีมากๆ อันนี้ก็ตองถือวาเปน
สวนท่ีรัฐบาลไดทําใหเราลืมตาอาปาก นอกจากนี้ยังดึงเอาประเทศ
ไทยเขาไปอยูในความเปนสากล และไดรับการยอมรับมากขึ้นไมมีปม
ดอยอีกตอไป จากเดิมในอดีตเราก็มักจะถอมตัวเวลาเราไปที่ไหน เรา
ก็จะบอกวาประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ประเทศไทยเปน
ประเทศเล็กๆ เวลาเราไปยืนเราก็ตองไปยืนปลายแถว ตองไปแบมือ
ขอ แตเด๋ียวนี้ประเทศไทยไมไดเปนอยางนั้น เราสามารถเปนผูให
และไปยืนแอนอกอยูกับใครก็ไดในเวทีสากล ไมวาประเทศเล็ก 
ประเทศใหญ"  

http://www.thannews.th.com/detialNews.php?id=T0619721&issue=1972
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ทานทราบหรือเปลาวา มหาวิทยาลัยศรีปทุมฝายการ
ศึกษาตอเน่ือง รวมกับ IIT Chicago-Kent College
of Law ที่มีช่ือเสียงมากของ IIT จัดโครงการฝกอบ
รมเพื่อศึกษาตอในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(LL.M) ที่ IIT เขาปดรับสมัครไปแลวเมื่อวันที่ 20
พย ที่ผานมาและกําลังเรียนอยูที่วิทยาคารพญาไท
ขอใหทุกคนสําเร็จการศึกษาและกลับมาชวยประเทศ
ชาติที่กําลังตองรูจักตอรองการคาตางประเทศมากๆ
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คณะกรรมการชมรมศิษยเกา IIT แหงประเทศไทย 
ร.ปรีชา  พันธุมสินชัย   คุณประเสริฐ  ทรัพยพิพัฒนา คุณ นริสร มนัสปติ คุณคธา  มะลิลา 
ุณปฏิมา  ชุณหสวัสดิกุล คุณศุกรศิษฎ หริตวร คุณบารมี  นวนพรัตนสกุล คุณวลีรัตน  ชลิตอาภรณ 

วัตถุประสงคชมรม web site ชมรมเปลี่ยนเปน   www.m-focus.co.th/iit 
 สงเสริมใหเกิดมิตรภาพระหวางนักเรียนเกา IIT 
 จัดใหมีกิจกรรมรวมกันเปนประจํา 
 เปนศูนยกลางชวยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน 
 สรางความภาคภูมิใจ และประชาสัมพันธสถาบัน IIT 
 อุทิศตนใหสวนรวม และสังคม 
 ประสานงานกับชมรม IIT ตางประเทศ 

 
บรรณาธิการฉบับน้ี: ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, กรรมการผูจัดการบริษัท เอ็มโฟกัส 
จํากัด, อาคารฐานเศรษฐกิจ ช้ัน 6, เลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต, จตุจักร, กทม 
10900.  โทรศัพท : 02-513-9892 (เลขา: สุภาสินี  หรือ ก้ี) โทรสาร: 02-512-
3890  มือถือ: 01-899-5930  โทรศัพทบาน: 02-941-0456 โทรสารบาน.02-941-
0457 email: pricha@m-focus.co.th
 

ร.ปรีชา พันธุมสินชัย 
ริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด, อาคารฐานเศรษฐกิจ ชั้น 6 
ลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต, จตุจักร, กทม 10900 

ใครที่สนใจเลนก็อลฟ เขานัดกัน Tee Off ท่ี Lakewood Golf Club เวลา 07:00น. วันท่ี 3 ธันวาคม
2548 สนใจชวยติดตอกับคุณเตย (ศุกรศิษฐ หริตวร) 01-488-6603  ตีกันจน 14:00 แลวมา party กัน
ตอตอนเย็นท่ีโรงแรมตะวันนา รามาดา ถนนสุรวงศนะคราบ! พาครอบครัวมาสนุกสนานดวย!  คุมคาท่ีสุด
ครับ!!!!!!!!! 

mailto:pricha@m-focus.co.th
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