
4598 (1123) JU
N
. 12, 2017

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายมันก็
เหมือนการโกงทางอ้อม

 3

โกงทางอ้อม

editor59lokwannee@gmail.com

ยุคคนดี!

ยุคทองโฆษณาวิดีโอ
ยุคโมบาย

ฉุก(ละหุก)คิด 3

10เมืองจีน
ยอดฮิตนักเดินทาง

ต่างประเทศ 6

เศรษฐกิจ 4

“เคน”
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ผู้นำาอังกฤษ
งานหนักกว่าเดิม

ต่างประเทศ 7

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิด-4 ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ”-ล้ำงบำง “กกต.” 
ตอกย�้ำสัญญำณเลื่อน “โรดแม็พ” กำรเลือกตั้ง 
กำรปลุกผี “ระบอบทักษิณ” จึงกลับมำอีกครั้ง 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ย�้ำหำยนะเศรษฐกิจ 
ภำยใต้ “รัฐรำชกำร” ที่ “ทหำร” เป็นใหญ่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น “ล้ำงบำง กกต.” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ตอกกลับค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” 
มัดมือชกและดูถูกประชำชน 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” แนะวิธีสร้ำง “วินัย” เด็ก 
ไม่ใช่ให้ “ทหำร” ออกค�ำสั่งซ้ำยหันขวำหัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4598 (1123) วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

มากกวา่คำาตอบ

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ไม่ว่าค�าตอบที่ได้จะถูกน�าไป   
ใช้หรือไม่ แต่งานนี้ไม่มีเสีย
ของเพราะค�าตอบที่ได้จะเป็น
เครื่องมือชั้นดีที่ช่วยให้ผู้มีอ�า 
นาจสามารถรับรู้ได้ว่ายังมีคน
สนบัสนนุ คนต่อต้านอยู่เท่าไหร่
และอาศัยอยู่แห่งหนต�าบลใด
ของประเทศบ้าง

กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์  
ด�ารงธรรมทุกอ�าเภอ ทุกจัง 
หวัดทั่วประเทศให้ประชาชน
ตอบค�าถามท่านผูน้�า 4 ข้อ โดย
มกี�าหนดสรปุค�าตอบทกุ 10 วนั 
แต่ก่อนส่งถงึมอืผูม้อี�านาจต้อง
ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการทัง้ระดบัจงัหวดั
และระดับกระทรวงก่อนซ่ึงถือ
เป็นข้ันตอนส�าคัญเพราะไม่มี
ใครรู้ว่าค�าตอบของประชาชน
เมื่อผ่านการกลั่นกรองของข้า 
ราชการแล้วจะเหมอืนหรอืต่าง
จากเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เชื่อขนมกินได้ว่าผลการกลั่นกรอง
ค�าตอบในค�าถามทั้ง 4 ข้อ

จะสอดคล้องกับความเห็นของผู้มีอ�านาจ

	 คนทีจ่ะตอบค�าถามนายกรฐั-
มนตรทีัง้	4	ข้อ	จะต้องพกบตัรประ	
จ�าตัวประชาชนติดตัวไปด้วย	ไม่
พกบัตรไม่มีสิทธ	ิเมือ่แสดงความ
คดิเหน็ทัง้	4	ข้อเสรจ็แล้วสิง่ทีต้่อง
ท�าคอืกรอกเลขบตัรประชาชนทัง้	
13	 หลัก	 ลงลายมือชื่อก�ากับให้
เรียบร้อย
 ส่วนระยะเวลาสิน้สดุให้ประชา 
ชนตอบค�าถาม	4	ข้อนัน้ยงัไม่ได้ก�า	
หนด	เบือ้งต้นจะเปิดรบัไปเรือ่ยๆ	
	 อย่างไรก็ตามค�าถามที่ประ-
ชาชนร่วมกันตอบจะยังไม่ถูกส่ง
ถึงมือนายกรัฐมนตรีโดยตรง
 ต้องผ่านกระบวนการกลัน่กรอง	
จากคณะกรรมการทั้งระดับจัง-
หวัดและระดับกระทรวงมหาด-

มากกวา่คำาตอบ
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ไรมาถึงส่วนกลางบ้างยังเป็นสิ่ง
ที่ต้องติดตามต่อไป	 เพราะระ-
ดับความไว้วางใจในเครือ่งมอืกลัน่
กรองท่ีเป็นในลักษณะชงกันเอง
กินกันเองซึง่ท�าโดยส่วนราชการ
นั้นหากพิจารณาจากผลงานที่	
ผ่านมาๆ	 เรื่องที่สรุปออกมามัก
เป็นไปทางบวกต่อผู้มีอ�านาจ
	 จงึน่าสนใจว่าหากผูม้อี�านาจ
เห็นข้อมูลที่ผ่านการกล่ันกรอง
เป็นไปในทางเดยีวกบัความคิดตวั
เองแล้วน�าไปใช้โดยอ้างเป็นความ
ต้องการของประชาชนส่วนรวม
จะเกิดผลอะไรตามมา
	 รับข้อมูลผิดย่อมท�าให้การ
ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย	 โดย
เฉพาะค�าตอบในค�าถามข้อที่	 3	
และ	4	ซึง่น่าจะเป็นเป้าหมายหลัก
ของการตั้งค�าถามครั้งนี้
 อย่างไรกต็ามการเปิดให้ประ 
ชาชนตอบค�าถามครั้งนี้สุดท้าย
แล้วไม่ว่าจะเอาผลที่ได้ไปใช้อะ 
ไรหรือไม่ แต่จะไม่เสียของ ไม่
สูญเปล่า 
 เพราะการขึน้ศนูย์ด�ารงธรรม
ตอบค�าถามท�าให้รฐับาลสามารถ
แยกจ�านวนผู้สนับสนุนและคัด 
ค้านได้ แถมยังท�าให้รู้ว่าแหล่ง
ไหนสนบัสนนุแนวคดิผูม้อี�านาจ 
แหล่งไหนไม่สนับสนุน เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจขัน้สดุท้าย 
ก่อนตดัสนิใจตธีงสัง่นายท้ายบงั 
คับเรือเรือเป๊ะหันหัวเรือไปทาง
ไหนต่อ
 จะเกบ็ของขึน้ฝ่ังกลบับ้าน 
หรอืหนัหวัเรอืออกสูม่หาสมทุร
ใหญ่กางใบรบัลมแห่งอ�านาจ
ต่อไป

 วันนี้ (12 มิ.ย.) เป็นวันแรก
ทีก่ระทรวงมหาดไทยเปิดศนูย์ด�า 
รงธรรมทกุจงัหวดั ทกุอ�าเภอ ให้
ประชาชนร่วมตอบค�าถาม “บิก๊ตู”่ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ทั้ง 4 ข้อประกอบด้วย
 1.คดิว่าการเลอืกตัง้ครัง้ต่อ
ไปจะได้รฐับาลทีม่ธีรรมาภิบาล
หรือไม่ 
 2.หากไม่ได้จะท�าอย่างไร 
 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนส�า 
คญัส่วนหน่ึงของประชาธปิไตย 
แต่การเลอืกตัง้อย่างเดยีว ไม่
ค�านึงถึงเรื่องอนาคตของประ 
เทศ และเรือ่งอืน่ๆ เช่น ประเทศ 
ชาติจะมียุทธศาสตร์และการ
ปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือ
ไม่ถกูต้อง 
 4.คดิว่ากลุม่นกัการเมอืงที่
มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมในทุก
กรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่
การเลอืกตัง้อกีหรอืไม่ หากเข้า
มาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข 
และแก้ไขด้วยวธีิอะไร

ไทยก่อน	 เบื้องต้นจะท�าการวบ	
รวมความเห็นส่งเข้าส่วนกลาง
ทุก	 10	 วัน	 เริ่มรายงานผลครั้ง
แรกวันที่	23	มิถุนายนนี้
 ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการเปิด
ให้ประชาชนตอบค�าถาม 4 ข้อ
ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเอา
ไปใช้ท�าอะไร 
 ที่ส�าคัญไม่มีหลักประกัน
ใดๆว่าค�าตอบที่ถูกส่งเข้ามา   
ถึงส่วนกลางน้ันเป็นค�าตอบ    
ที่แท้จริงจากประชาชนหรือ  
ไม่ เพราะต้องผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองท้ังระดบัจงัหวดั และ
ระดบักระทรวง
	 เมื่อกลั่นแล้วกรองแล้วแยก
เนื้อออกจากน�้าแล้วจะเหลืออะ		

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4598 (1123) วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ	์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทุกเดือน	 ไม่จ่ายก็ถูกตัดน�้าตัดไฟ	 แต่การ
ไฟฟ้า	การประปายังใจดีไม่ตัดน�้าตัดไฟกระ	
ทรวงมหาดไทย	 ถ้าถูกตัดน�้าตัดไฟก็จะได้รู้	
สึกว่าจะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขอย่างไร
	 พอฟังข่าวนีแ้ล้ว	อาตมารูส้กึว่า	เมอืงไทย
เรามอีย่างนีด้้วยหรอื	แล้วจะเป็นต้นแบบหรือ
ตวัอย่างทีด่ยีงัไง	กระทรวงมหาดไทยยากจน
จนไม่มีเงินจ่ายค่าน�้าค่าไฟจ่ายคงเป็นไปไม่
ได้	 หากเพราะมีปัญหาไม่พร้อมจะจ่าย	 ติด
อะไรก็อย่าให้เป็นข่าวให้ประชาชนเขาสบัสน
สงสัยงงงวยเช่นนี้	
		 เอาล่ะ	เมือ่เป็นข่าวกต้็องถกูเผยแผ่ไปตาม
ส่ือต่างๆ	เรือ่งนีอ้าตมาคดิว่ายังดกีว่าข่าวน้อง
เปรี้ยว	เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่จ่ายหนี้
ค่าน�้าค่าไฟ	 ก็ท�าให้คิดว่าเค็มแล้วจะท�าให้	
ไตเสือ่ม	แต่เปรีย้วยังคดิว่าเป็นวิตามนิซบ้ีาง
 ประเทศชาติถ้าคนใช้ไฟแล้วไม่จ่าย
มากอย่างนี้ เป็นหนี้แล้วค้างนานๆ ถ้า 
ค้าง 50 ล้าน 100 ล้านกย็งัพอประมาณ
ได้เพราะทัง้ประเทศ หรอืเฉพาะทีก่ระ-
ทรวงมหาดไทย ส่วนจงัหวดัต่างๆจะตดิ
หนีห้รอืไม่อย่างไรกไ็ม่รู ้อย่างนนทบรุ ีท่าน
ผูว่้าฯนสิติ จนัทร์สมวงศ์ มนีโยบายประ 
หยดัค่าไฟโดยเปล่ียนหลอดไฟเป็นแบบ
ประหยดัทัง้หมดกล็ดค่าไฟไปได้ตัง้เยอะ 
ยงัไงกด็แูบบอย่างจงัหวดันนทบรุกีไ็ด้ จะ
ได้ช่วยกนัลดค่าไฟลง
  เจริญพร

ใครจะเช่ือว่ากระทรวงมหาดไทยติดหนีค่้าน�า้
ค่าไฟนับพันล้านบาท	 กระทรวงที่ถือว่าบ�า	
บัดทุกข์บ�ารุงสุข	แต่กลับเป็นหนี้เสียเองแล้ว
จะสุขอย่างไร	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	การกู้หนี้
ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุดในโลก	อันนี้ถึงไม่กู้	แต่
ไม่จ่ายไม่ให้	อย่างนีใ้ช้กันสบายๆใช้กันฟรีๆ 	
แล้วการไฟฟ้าหรือการประปาจะท�าอย่างไร
กับต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐ-
มนตรี	 ต้องมีค�าสั่งให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆท่ีเป็นหนี้ค่าน�้าค่าไฟให้รีบช�าระตาม
หน้าที่	อย่ามัวท�ากรุ้มกริ่ม	ไม่จ่ายไม่ได้	แม้
จะเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันก็ตาม	
		 ไม่น่าเชือ่ว่างบประมาณท่ีจะใช้เรือ่งนีห้าย
ไปไหน	เอาไปใช้อะไร	หรือเอาไปหมุนอะไร
หรือเปล่า	 แม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะโกงหรือไม	่
แต่เมื่อยังไม่จ่ายก็เป็นหนี้	 ซึ่งสวนทางกับ
นโยบายของรฐัทีบ่อกว่าไม่โกงและต้องปราบ
โกงอย่างจริงจัง		
 เรื่องโกงๆตอนนี้ดูมันเยอะจังเลย 
เดี๋ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้ แทบไม่เว้นแต่ละ
วัน แล้วจะปราบโกงกันยังไงก็ไม่รู้ เมื่อ
หน่วยงานรฐัด้วยกนัเองยงัมไีม่ยอมจ่าย
หนี้ค่าน�้าค่าไฟให้หมด ถ้าเป็นหนี้แล้ว
ไม่จ่ายมันก็เหมือนกับการโกงทางอ้อม 
ไม่ได้โกงตรงๆ เพราะเมื่อไปใช้อะไรก็
ต้องจ่าย 
 ขณะทีช่าวบ้านยังต้องไปจ่ายค่าน�า้ค่าไฟ

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

โกงทางอ้อม

ทรรศนะ

เรื่องโกงๆตอนน้ีดูมันเยอะจังเลย 
เดีย๋วเรือ่งโน้นเรือ่งนี ้แทบไม่เว้นแต่
ละวนั แล้วจะปราบโกงกนัยงัไงกไ็ม่
รู ้เมือ่หน่วยงานรฐัด้วยกนัเองยงัมไีม่
ยอมจ่ายหนีค่้าน�า้ค่าไฟ 

เรื่องของเหล่า	“คนดี” ในยุค “ระ-
บอบพสิดาร” ยิง่นานยิง่ตอกย�า้ทีว่่า 
“คนดีท�าอะไรก็ไม่ผิด”	 ไม่ใช่แค่
เรือ่ง	“ปิดถนน”	ทีแ่ก้ตวักนัไปคนละ
ทิศคนละทาง		ซึ่งเป็นเรื่องที่เล็กมาก
เมือ่มกีารย้อนถงึการบงัคบัใช้กฎหมาย 
“สองมาตรฐาน” ทีท่�าให้ “เยาวชน” 
คนหนึ่งต้องหมดอนาคตและสูญเสีย
อิสรภาพจนทุกวันนี้		
	 วาทกรรมยุค	“คนดี”	ครองบ้าน
ครองเมอืงมมีากมาย	แม้แต่เรือ่ง	“การ
เลอืกตัง้”	ซึง่ไม่ใช่จะยนืยนัว่ายงัไงก็
มีเลือกตั้ง	หรือตะแบงว่า	“ประชา-
ธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง”	แต่
ประชาชนต้องการความชัดเจนว่าจะ
เลือกตั้งเมื่อไร?
 “ประชาธปิไตย” ไม่ได้แก้ปัญหา
ได้ทกุอย่าง แต่ประชาชนยงัมสิีทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมและตรวจสอบ “อ�า 
นาจรฐั” ได้ ไม่ใช่ถกูปิดปากและให้
เช่ือทุกอย่างท่ี “ผูม้อี�านาจ” พดู!
	 ภายใต้	 “ระบอบพิสดาร”	 ไม่ใช่
จะสะท้อนถึงวิกฤตทางการเมืองและ
เศรษฐกจิเท่านัน้	แม้แต่ความยตุธิรรม
ก็ยังไม่รู้กี่มาตรฐาน		
 อย่างคด ี“รถโบราณ” ทีเ่หล่า “คน
ด”ี ออกมาใส่ร้ายป้ายสแีละโจมต ี“สม 
เด็จวัดปากน�้า” และดึงไปเกี่ยวข้อง
กบั “วดัพระธรรมกาย” จงึต้องอทนิ-
นาทานปาราชิก ไม่สมควรเป็น “สม 
เดจ็สงัฆราช”แต่ล่าสดุปรากฏว่า “อยั-
การสูงสุด” มีค�าสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด 
“หลวงพี่แป๊ะ” ในคดี “รถโบราณ” 
 ไม่ต้องถามว่าใครจะต้องรบัผดิ
ชอบ เพราะยุคน้ี “คนดที�าอะไรก็
ไม่ผิด”!  

ยุคคนดี!
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,500.00 บาท

	 ขาย 20,600.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,132.00  บาท

	 ขาย   20,600.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,273.53  ขาย	1,273.70
ลอนดอน ซื้อ 1,273.53 ขาย	1,273.70

ภาวะหุ้น 9 มิถุนายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า	

ร้อยละ	

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า	

ร้อยละ	

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50%	 MLR		 6.25%
 3 เดือน	 0.9%	 MOR	 7.12%
 6 เดือน	 1.15%	 MRR	 7.12%
 12 เดือน	 1.30%	 	

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.31

38.7525

45.135

4.4788

0.32195

24.93325

-3.63		 1,566.65		
		 45,114.60
-7.47		 2,230.85		
		 30,194.34
-3.22		 987.52		
		 23,406.30
-0.86		 564.28		
		 1,896.12

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,669.74  -6.63

2,409.54  -3.27

2,508.39  -4.49 

1,838.45  -5.87

2,435.28  -3.50

2,923.72  -0.55

1,245.03  -2.33

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

ยคุทองโฆษณายุคโมบาย

	 มาร์ค	แรบ็คิน	รองประธานฝ่าย
โฆษณาหลกั	 Facebook	 เผยแพร่
บทความยุคสมาร์ทโฟนว่า	ปัจจุบัน
โทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพล
และเป็นแหล่งรวมผลงานสร้าง-
สรรค์ทีย่อดเย่ียมมากมาย		แต่ต้อง
ขบัเคีย่วกบัมอืถอืโดยตรง	เพราะมอื
ถือเข้าถึงมากกว่าหนึ่งคนต่อครัว
เรือน	 โดยทุกคนมีมือถือเป็นของ
ตนเองและพกตดิตวัอยู่ตลอดเวลา	
ซึง่	 ผูค้นสามารถเลอืกควบคมุเนือ้	
หา	สถานทีแ่ละช่วงเวลาทีต้่องการ
รบัชมสิง่ต่างๆ	 ได้อย่างเตม็ที	่ มอื
ถอืจงึเปลีย่นแปลงวธิทีีผู้่คนค้นหา
ข้อมูลและสิ่งใหม่ๆ	 เชื่อมต่อกับ
แบรนด์	 รวมถงึซือ้สนิค้าด้วย	 โดย
เฉพาะในประเทศโมบายเฟิร์สอย่าง
ไทยทีก่ว่า	 90	 เปอร์เซน็ต์ของผูใ้ช้
อนิเทอร์เนต็เชือ่มต่อกบัโลกออน-
ไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน	ซ่ึงคนไทย
ใช้	Facebook	กว่า	44	ล้านคน			
	 มาร์คบอกว่า	 ได้ศึกษาพฤติ-
กรรมการใช้	Facebook		537	ราย
ท่ีระบวุ่ารบัชมรายการโทรทศัน์ยอด
นยิมในซซีัน่แรก		พบว่าระหว่างทกุ
ช่วงพักโฆษณามีการใช้งาน	Face-
book	 ที่เพ่ิมขึ้น	 มือถือได้เปลี่ยน
พฤตกิรรมผูค้นให้สนใจเลอืกในสิง่
ทีต่รงกบัความต้องการ	บรโิภคในสิง่
ที่ส�าคัญของตนเองและติดตามส่ิง
อืน่ๆ	 โดยผูค้นเลือ่นฟีดข่าวบนมอื
ถอืเรว็กว่าบนเดสก์ทอ็ปถงึ	41	เปอร์	
เซน็ต์	หรอืเลือ่นผ่านวดิโีอทีเ่ริม่เล่น

อตัโนมตับิน	Facebook	ตามทีต้่อง	
การได้ตลอดเวลา	จะดเูฉพาะโฆษณา 
ทีส่ามารถกระตกุความสนใจ	คุม้ค่า
เวลาและเชือ่มโยงกบัสิง่ทีส่นใจขณะ
นัน้	แม้ยอดการรบัชมโฆษณาโดย
รวมจะสูงข้ึน		แต่เวลาผูใ้ช้แต่ละราย
กลบัลดลง	และไม่ได้ดโูฆษณาเป็น
เวลานานอีกต่อไป	 ไม่ว่าผ่านช่อง
ทางใดก็ตาม	 ต้องสามารถต่อยอด
ความสร้างสรรค์บนมอืถอืด้วยคอน
เทนต์ทีส้ั่นกระชับในรูปแบบใหม่ไม่
เหมอืนใคร	มัน่ใจว่าวดิโีอดงักล่าว
คุ้มค่าแก่ความสนใจของผู้ชมและ
สามารถเล่าเรื่องราวได้ภายในไม่				
กีว่นิาท	ีรวมถงึเทคนคิและสไตล์ที่
หลากหลาย		
	 มาร์คบอกว่า	 อย่าพยายามส่ือ	
สารแบบเดยีวกนั	บนแพลตฟอร์ม
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 ผู้บริ-
โภคมคีวามคาดหวังและพฤตกิรรม
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแพลต-
ฟอร์มบนมอืถอื	(เช่น	ฟีดข่าว,	สตอ-
รีส์่,	ช่วงพกัโฆษณา,	ทรวูวิ)	ระวงัการ
ใช้งานแบบผิดๆ	หรือมาตรฐานบาง
อย่างที่อาจท�าให้คุณหลงลืมเอก	
ลักษณ์ของแต่ละแพลตฟอร์ม	 เช่น	
โฆษณาในช่วงพักความยาว	10	วินาที 
ต้องการรปูแบบการน�าเสนอทีต่่าง
กันกบัวิดโีอบนฟีดข่าว	ทีอ่าจมผีูร้บั
ชมโดยเฉล่ียต่อคนเพยีง	 6	 วินาที	
แต่อาจเพิม่ขึน้เป็น	30	วนิาท	ีส�า-		
หรบัผูช้มจ�านวน	10	เปอร์เซน็ต์	จ�า
ไว้ว่า	Facebook	ไม่ใช่	YouTube,	

YouTube	 ไม่ใช่	 Search	 และ	
Search	กไ็ม่ใช่	Snapchat
	 โลกของโมบายซบัซ้อน	แต่ก็คุ้ม	
ค่าแก่การลงทุนในการวัดผลตอบ
รบัทีไ่ด้	 ส�าหรบัการวัดผลแบบด-ิ		
จทิลัสิง่ทีจ่�าเป็นคอืการประเมินผล
ธุรกิจและผลลัพธ์ต่างๆ	 โดยแบ่ง
ตามประเภทของครเีอทฟี	แพลต-					
ฟอร์ม	และผูร้บัชม	ความสามารถ
ของผูล้งโฆษณาทีวั่ดผลในสิง่ท่ีถกู
ต้องได้อย่างเหมาะสม	จะเป็นตวับ่ง
ช้ีความส�าเร็จในการน�าเสนอโฆษ-
ณามือถือที่ส�าคัญที่สุด	 ซึ่งนักการ
ตลาดชัน้เยีย่ม	ไม่ว่าจะมาจากสาย
ดจิทิลัตัง้แต่เริม่	การตลาดทางตรง	
หรอืดแูลแบรนด์	 ล้วนท�าความเข้า	
ใจพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกต่าง
หลากหลายในช่องทางใหม่บนมือ
ถอืไม่ได้ต่อต้านแต่อย่างใด	โดยตระ	
หนักดีว่าการใช้งานมือถือท้ังผู้ใช้
และแพลตฟอร์มเป็นสิง่ใหม่	เปลีย่น	
แปลงได้ง่ายและไม่มรีปูแบบทีต่าย	
ตัว	 ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้อง			
อาศัยการปรบัตวัอย่างว่องไว	 รวม
ทัง้ใช้วธิกีารใหม่ๆ	เช่นเดยีวกบัสือ่
โทรทัศน์และวิทยุที่เติบโตมาก่อน
หน้านี	้ ความสร้างสรรค์บนมือถือ
ต้องเหมาะสมกับช่องทางและจ�า-
เป็นต้องตอบโจทย์ความสนใจของ
ผูค้นได้อย่างทนัท่วงท	ีเพือ่ก้าวสูย่คุ
ทองใหม่ของวงการโฆษณา

เฟสบุก๊ให้ค�าแนะน�าการโฆษณาวดิโีอในยคุของมอืถอื ต้อง
มคีวามคดิทีส่ร้างสรรค์แล้ว ต้องเข้าใจพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ี
แตกต่างหลากหลายและเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา

สหกรุป๊แฟร์ : บณุยสทิธิ ์โชควฒันา 
ประธานเครอืสหพฒัน์, บญุเกยีรติ 
โชควัฒนา ประธานกรรมการบรษิทั
และประธานกรรมการบรหิาร บมจ.
ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อม
ด้วย สมเดจ็ สสุมบรูณ์ รองอธบิดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
แถลงข่าวการจัดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ 
ครัง้ที ่21   

6,587.52

14.60

6,762.61

14.99

-175.09

-

12,230.14

27.11

13,377.80

29.65

-1,147.66

-

21,048.28

46.66

20,522.83

45.49

525.45

-	
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กีฬา

แฮร์รี	่เคน	ตัง้เป้าหมายให้กบัตวัเอง	ต้องการเป็น
นกัเตะชัน้น�าของโลก	 พร้อมกบัความฝันทีว่่าวนั
หนึง่	 เขาจะสามารถเป็นส่วนหนึง่ในความส�าเร็จ
ของทีมให้จงได้	
	 กองหน้าวยั	 23	 ปี	 สร้างผลงานกบัทมี	 “ไก่
เดือยทอง”	 ท็อตแนม	 ฮฮต	 สเปอร์	 ได้อย่าง
สวยงามเมือ่ฤดกูาลทีผ่่านมา	กลายเป็นขวญัใจของ
แฟนบอลอย่างเตม็ตวั	จนได้รบัการยอมรบัว่า	เขา
เป็นกองหน้าท่ีอันตรายท่ีสดุคนหน่ึงของยุโรป	และ
จากฟอร์มอันโดดเด่นนี้	 ท�าให้เขาได้รับรางวัล
รองเท้าทองค�า	2	ฤดกูาลตดิต่อกนั	ในปีนี	้เขาท�า
ไป	29	ประต	ูแต่เขารูด้ว่ีา	เมือ่เทยีบกบัผลงานใน
ระดบัชาตแิล้ว	เขายังไม่ดพีอท่ีจะได้รับการยอมรับ
ว่า	เป็นนักเตะระดบัโลก	
	 “นั่นคือสิ่งท่ีผมต้องการจะเป็น”	 	 เขากล่าว	
“ผมต้องการเป็นนักเตะระดับโลก	 แต่ผมรู้ว่ายัง
ไม่ใช่ตอนน้ี	 ผมต้องพสิจูน์ตวัเองกบัเกมในระดบั
ชาติให้มากกว่าน้ี	 ผมคิดว่าในระดับสโมสร	 ผม
สามารถท�าได้ดช่ีวง	2	ฤดกูาลทีผ่่านมา	แต่ตอนนี้	
ผมจะต้องก้าวไปข้างหน้าอกีขัน้หนึง่ได้แล้ว	 เกม
ฟตุบอลระดบัชาตเิป็นเกมทีย่ิง่ใหญ่	ในช่วงเวลาที่
ยิ่งใหญ่มาก	 ผมเองท�างานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะ
พยายามประสบความส�าเรจ็อย่างทีต่ัง้ไว้ตอนนี	้ผม
อายุ	 23	 ปี	 หวังว่าอีก	 2-3	 ปีนับจากนี้	 ผมจะ
สามารถเรียนรู้และท�าได้ดีขึ้นเร่ือยๆเพื่อไปข้าง
หน้า”		
	 เม่ือถกูถามว่า	สีง่ทีผ่่านๆมา	แสดงให้เหน็ถงึ
ความกระตอืรอืร้นทีม่อียูใ่นตวัเขาใช่หรอืไม่	 เขา
ตอบว่า	“ผมคดิว่า	ใช่	เป้าหมายทีผ่่านมากบัทาง
สโมสรได้พสิจูน์ให้เหน็แล้ว”	
	 “ผมรกัทีจ่ะพฒันาต่อไปอย่างต่อเนือ่ง	ผมไม่
เหมือนกับบางคน	 ที่อาจจะพักบ้าง	 เมื่อประสบ

ความส�าเรจ็อะไรบางอย่างแล้ว	ส�าหรบัผมต้องท�า
ต่อไปเรือ่ยๆ	และท�างานอย่างหนกัด้วย”	
	 “ผมได้มโีอกาสอยูก่บัสโมสรทีย่ิง่ใหญ่	เราเป็น
ทีมที่ยิ่งใหญ่กับทีมชาติอังกฤษ	 ผมรู้สึกต่ืนเต้น
มากทีไ่ด้มโีอกาสดีๆ 	 เช่นนี	้ ผมเพยีงท�างานของ
ผมให้ดทีีส่ดุ	ไม่ว่าจะเกดิเร่ืองเลวร้ายหรอืว่าดมีาก	
ผมถอืว่าเป็นเรือ่งของประสบการณ์”	
	 เคน	และทมีชาตอิงักฤษของเขา	 จะลงท�าศกึ
ฟตุบอลโลก	รอบคดัเลอืก	กบัทมีสกอตแลนด์	ที่
แฮมเดน	ปาร์ค	ในวันเสาร์ที	่10	ม.ิย.นี	้เคน	หวงั
ว่า	 จะสามารถเพิม่จ�านวนประตใูห้กบัตัวเขาและ
ทมีชาตอิงักฤษได้	
	 “ฟตุบอล	 คอืส่วนหนึง่ทีย่ิง่ใหญ่	 ส�าหรับนกั
เตะและแฟนบอล	เรารูส้กึว่าช่วงหลายปีทีผ่่านมา	
เราอาจจะผดิพลาดไปบ้าง	แต่หากว่าเราสามารถ
กลบัมาสูเ่ส้นทางทีถ่กูต้องอกีครัง้หนึง่	มนักจ็ะเป็น
เร่ืองท่ียอดเย่ียมส�าหรับทีมและแฟนบอลอกีครัง้
หนึง่”	เคน	ทิง้ท้าย		 	

โลกกีฬา ‘เคน’ฝันขึ้นระดับโลก 

‘ฮาเลป็’ทะลชุงิลุน้มือ1โลก 
ซโิมน่า	ฮาเลป็	นกัหวดสาวชาวโรมาเนยี	เขยบิ
เข้าใกล้แชมป์แกรนด์	 สแลม	 รายการแรกของ
เธอแล้ว	พร้อมกบัมอื	1	ของโลก	หลงัจากทีเ่ธอ
เอาชนะคาโรลน่ิา	พลสิโคว่า	 รอบรองชนะเลศิ
เฟรนช์	โอเพน	6-4	3-6		6-3		ผ่านเข้าไปชงิ
ชนะเลิศกบัเจเลน่า	ออสตาเพนโก	จากแลตเวยี	
ฉลองอายคุรบ	 20	 ปีของเธอได้อย่างสวยงาม	
เมื่อเอาชนะทีเมีย	 แบคซินสกี้	 จากสวิตเซอร์
แลนด์	7-6	(7-4)	3-6	6-3	ซึง่นัน่เท่ากบัว่า	
เราจะเหน็แชมป์หน้าใหม่ของรายการนี	้โดยใน
ส่วนของออสตาเพนโก	 ไม่ได้รบัให้เป็นมือวาง

รายการนีด้้วย	 ส่งให้เธอเป็นคนแรกหลงัจากที	่
มมีี	่เจาโซเวค	เป็นนกัเทนนสิคนล่าสดุ	ทีไ่ม่ได้
เป็นมอืวาง	 แต่สามารถผ่านเข้านดัชงิชนะเลศิ
เฟรนช์	โอเพน	ได้ส�าเรจ็	ในปี	1983	ก่อนทีจ่ะ
พ่ายให้กบัครสิ	อเีวร์ิต		
	 “เป็นเรือ่งทีด่ทีีผ่่านเข้านดัชงิชนะเลศิ	 อกี
ครัง้หนึง่”	 ฮาเลป็	 ทีเ่คยแพ้มาเรยี	 ชาราโปว่า	
ในนดัชงิชนะเลศิเฟรนช์	โอเพน	ปี	2014	กล่าว	
“ฉนัหวงัว่า	ฉนัจะเล่นได้ดทีีส่ดุและคว้าชยัชนะ
มาได้	 ฉนัก�าลงัพบกบันกัเทนนสิดาวรุง่	 เป็น
ความท้าทายทีย่ิง่ใหญ่มาก”	

‘อลอนโซ’ส่อแววลาหลงัจบ

‘เมสซี’่ขอจบกบั‘บาร์เซโลนา’

‘เชค็สเปียร์’ คมุจิง้จอกถาวร

เฟอร์นานโด	อลอนโซ่	ออกมาเปิดเผยว่า	เขา
จะออกจากทมีแมค็ลาเรน	ฮฮนด้า	หลงัจาก
จบปีนี	้หากว่า	เขายงัไม่เหน็สญัญาณว่าพวก
เขาจะมีโอกาสแข่งขับกับคูแข่งได้ภายใน
เดือนกันยายนที่จะถึงนี้	 โดยแชมป์โลก	 2	
สมยั	จะหมดสญัญากับทมีหลงัจากจบฤดกูาล
นี	้“เราต้องชนะ”	เขากล่าว	“หากว่าเราชนะ
ก่อนเดอืนกนัยายน	 เมือ่นัน้ผมจะตดัสนิใจ	
ว่าผมจะอยู่ต่อ”	เมือ่เขาถูกให้เหตผุลของการ
ตดัสนิใจ	 เขากล่าวเสรมิว่า	 “ผมมาร่วมโปร
เจกต์นี	้เราต้องการคว้าแชมป์	หากว่าคณุไม่
อยู่ในสถานการณ์ท่ีจะแข่งขันได้	 ก็คงต้อง
เปลีย่นโปรเจกต์”	

ไลโอเนล	 เมสซ่ี	 กองกลางจอมทัพของทีม	
“เจ้าบญุทุม่”	บาร์เซโลน่า	กล่าวว่า	เขาอยาก
ที่จะอยู่กับทีมนี้ไปจนจบชีวิตค้าแข้งของเขา	
“มนัเป็นอะไรท่ีผมใฝ่ฝันมาตลอด	และเป็นสิง่
ทีผ่มต้องการมาเสมอ”	กองกลางทมีชาตอิาร์
เจนตน่ิา	วยั	29	ปี	กล่าว	
	 เมสซี	่เข้าร่วมทมีบาร์เซโลน่า	ตัง้แต่อายุ	
13	ปี	ก่อนทีจ่ะลงเล่นในทมีชดุใหญ่	เมือ่อายุ	
17	 ปี	 และยิงประตูให้กับทีมมากกว่า	 500	
ประตเูขาคว้าแชมป์	ลา	ลกีา	8	สมยั	แชมป์
แชมเป้ียนส์	ลกี	4	สมยั	คว้ารางวลันกัเตะยอด
เยีย่มประจ�าปี	บลัลงดอร์	จ�านวน	5	ครัง้		

ทีม	“จิง้จอกสยาม”	เลสเตอร์	ซติี	้แต่งตัง้เคร้ก	
เชค็สเปียร์	 เป็นผูจั้ดการทมีถาวร	 หลงัจากที่
เขาสามารถพาทมีรอดพ้นการตกชัน้พรเีมยีร์
ลกี	เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้วได้ส�าเรจ็	โดยกนุซอื	วยั	
53	 ปี	ตกลงเซน็สญัญากบัทีมเป็นเวลา	3	 ปี	
ซึ่งก่อนหน้านี้	 เขาเข้ามาคุมทีมในฐานะผู้
จัดการทีมชั่วคราว	 ภายหลังจากที่เคลาดิโอ	
รานิเอร่ี	 โดนไล่ออกจากต�าแหน่งเมื่อเดือน
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา			
	 “นี่คือห้วงเวลาที่น่าตื่นเต้นส�าหรับผม
มาก	 ผมได้มีโอกาสท�างานกับสโมสรต่อไป			
กบัทมีงานทีเ่ราเตบิโตกนัมาอย่างใกล้ชดิ	ผม
ขอเจ้าของสโมสร	 บอร์ดบรหิาร	 ทีส่นบัสนนุ
ผมมาตลอด	 ถงึเวลานี	้ เราต้องเตรยีมตวัให้
พร้อมที่สุดส�าหรับฤดูกาลใหม่”	 เช็คสเปียร์	
กล่าว	
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 เมอืงหลักของมณฑลซือ่ชวน	เป็น
หนึง่ในเมอืงส�าคญัทางเศรษฐกจิ	การ
คมนาคมและการเป็นศูนย์การของ
การตดิต่อสือ่สารของตะวนัตกเฉยีงใต้
ของประเทศจนี	เป็นเมอืงท่ีมคีวามส�า	
คัญทางประวตัศิาสตร์ซึง่สามารถย้อน
กลบัไปได้ถงึ	611	ปีก่อนค.ศ.	และด้วย
อาหารทีเ่ผด็ร้อน	 ทางองค์การยเูนส
โกจงึประกาศให้เมอืงเฉงิตเูป็นเมอืง
แห่งอาหารเมือ่ปี	ค.ศ.	2010
 ล�าดบัที ่7 แชงการีล่า
 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ		
ของมณฑลยูนนาน	 บนที่ราบสูงธิ-
เบต	 เป็นสถานทีท่ีเ่รยีกได้ว่าสวรรค์
บนดินเพราะสภาพทวิทศัน์ทีง่ดงาม	
โดยเฉพาะภาพของทุง่หญ้าทีร่ายล้อม
ไปด้วยภเูขาหมิะ	ทะเลสาบสฟ้ีาคราม
และป่าไม้เขียวสด	 แชงการีล่าจะงด	
งามทีส่ดุช่วงเดอืนพฤษภาคมและต-ุ
ลาคม	เมือ่ต้นไม้ใบไม้จะผลดัใบเปลีย่น
สกีลายเป็นสแีดง	ย่อมจะเพิม่เสน่ห์ให้
กบัสวรรค์บนดนิแห่งนี้
 ล�าดบัที ่6 จิว่ไจ้โก่ว
 สถานที่ราวเทพนิยายในมณฑล
ซ่ือชวน	ความงามทีธ่รรมชาตริงัสรรค์
อย่างเหมาะเจาะลงตวั	ด้วยความอดุม
สมบรูณ์ของป่าไม้	ทะเลสาบ	น�า้ตกและ
สตัว์ป่า	 ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง	 สสีนัของ
ใบไม้จะสะท้อนลงไปในน�า้ใสราวมรกต 
ท�าให้ทะเลสาบมีสีที่แตกต่างกันไป
อย่างงดงามเกนิบรรยาย	 ยิง่ฉากหลงั

จากการส�ารวจของเว็บไซต์	 เว็บไซต์
ท่องเท่ียวยอดฮิตได้แสดงถึง	 10	 สดุ
ยอดเมอืงฮติของนกัเดนิทางเมือ่เดิน
ทางไปยงัประเทศจนี
 ล�าดบัที ่10 เมอืงหงัโจว
 หงัโจว	 คอืเมอืงหลกัของมณฑล
เจ้อเจียง	 มณฑลทางตะวนัออกเฉยีง
ใต้ของจนี	เป็นเมืองทีมี่ประวตัศิาสตร์
ยาวนานกว่า	 2,000	 ปีและได้สมญา
นามว่า	“เมอืงสวรรค์บนโลกมนษุย์”	
เมอืงทีอ่ดุมไปด้วยทรพัยากรธรรม-
ชาตท่ีิสวยงาม	โบราณสถานมากมาย	
ผ้าไหมและชาท่ีมีช่ือเสยีงอย่างชาหลง
จ่ิง	 “ทะเลสาบซหี”ู	 คอืสถานทีท่่อง
เทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ	 และได้รบัการ
ประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยู
เนสโกเมือ่ปี	ค.ศ.	2011
 ล�าดบัที ่9 ภเูขาหวงซาน
 ตัง้อยูใ่นมณฑลอนัฮยุ	 เป็นภเูขา
ท่ีกินเนือ้ทีป่ระมาณ	1,200	ตารางกโิล	
เมตร	เป็น	1	ใน	4	สดุยอดของยอด
เขาของประเทศจนี	 ภเูขาสงูสง่าท่าม	
กลางหมูเ่มฆและสายหมอก	มจีดุชม
ววิมากกว่า	 400	 จดุ	 และเปิดรบันกั
ท่องเทีย่วถงึ	140	จดุ	ในปี	ค.ศ.	1999	
ภเูขาหวงซานได้รบัการประกาศให้เป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาตขิองโลกอกีด้วย
 ล�าดบัที ่8 เมอืงเฉงิตู
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ต่างประเทศ

เป็นทิวทัศน์ของภูเขาหมิะและท้องฟ้า
สคีราว	ภาพทีเ่กดิขึน้จะสวยจนไม่สา-
มารถบรรยายเป็นค�าพดูได้เลยทเีดยีว
 ล�าดบัท่ี 5 เมอืงซีอาน
 อดตีเมอืงหลวงเก่าของ	13	ราช-
วงศ์จนี	 อายเุทยีบเท่ากบัเมอืงหลวง
โบราณของโลกอย่างเอเธนส์	 ไคโร
และโรม	เมอืงแห่งสสุานจิน๋ซแีละกอง	
ทพัทหารดินเผาของพระองค์	เมอืงหลวง
แห่งราชวงศ์ถังทีม่ชีือ่เสยีง	ศนูย์กลาง
ของเส้นทางสายไหม	นกัท่องเทีย่วสา	
มารถชื่นชมวัฒนธรรมที่งดงามของ
จนี	โดยเฉพาะผ้าไหมและอาหาร

10เมืองจีนยอดฮิตนักเดินทาง
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ยงิร้อยครัง้ถกูร้อยครัง้  

 ล�าดบัท่ี 4 เมืองลาซา
 เมอืงหลวงของธิเบตกับสมญานาม 
“หลงัคาโลก”	โดยความสูงกว่า	4,000 
เมตรเหนอืระดบัน�า้ทะเล	 ตัง้อยูท่าง
เหนอืของเทอืกเขาหมิาลยั	และสถาน
ทีท่่องเทีย่วทีห้่ามพลาดคอืพระราชวงั
โปตาลา
 ล�าดบัท่ี 3 เซ่ียงไฮ้
 ตัง้อยูบ่นปากแม่น�า้แยงซเีกยีง	เป็น
เมอืงศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของจนี	
เป็นเมืองแห่งความทันสมัยและการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวัน
ออกและตะวันตก	เป็นเมืองทีน่กัท่อง
เทีย่วไม่ควรพลาด
 ล�าดบัท่ี 2 ปักกิง่
 เมอืงหลวงของประเทศจนี	 ศนูย์
การของการเมอืงการปกครองและประ	
วัตศิาสตร์กว่า	3,000	ปี	เป็นเมืองทีมี่
โบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
วัฒนธรรมจ�านวนมาก	โดยเฉพาะพระ	
ราชวังปักกิง่	ก�าแพงเมอืงจนี	พระราช	
วังฤดรู้อน	เป็นต้น
 ล�าดบัท่ี 1 ฮ่องกง
 ไข่มกุแห่งเอเชยีเมด็นีย้งัคงครอง
ความเป็นสุดยอดของเมืองยอดฮิต
ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก	ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือ
สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม	อกีทัง้ยงัเป็น
ศนูย์กลางของการเงนิ	 การธนาคาร
และการค้า	 โดยเฉพาะแหล่งช้อปป้ิง
ชัน้น�าของโลก

แม่นธนคูนหนึง่นามว่า	พานตัง่เวลา
ยงิจะถกูเป้าตรงกลางทกุครัง้	แต่เมือ่
อย่างโหยวจมีาเหน็จงึบอกว่า	 ฝีมอื
แค่นีน้บัว่าธรรมดา	 ถ้าจะเรยีกว่าไม่
ธรรมดาคอืต้องเดนิห่างรอยก้าวแล้ว
สามารถยงิใบของต้นหยางหลิว่ให้ได้	
(ใบหยางหลิว่จะเลก็มากๆ)
	 ได้ยินดังนั้น	 พานตั่งจึงไปหา				
ใบหยางหลิว่มาให้สามใบ	แล้วท้า
ให้เขายงิ	ปรากฏว่าเขาสามา-
รถยงิเข้าตรงกลางทัง้
สามใบ	

 ค�าว่า ยงิร้อย ครัง้ถกูร้อยครัง้ 
นอกจากจะหมายถึงฝีมอืทีเ่ยีย่ม
ยอดแล้ว ยงัหมายถงึการท�างาน
ใดๆทีม่ัน่ใจร้อยเปอร์เซน็ต์   

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติท่ีว่า	 “ไป่	
ฟา	ไป่	จ้ง”	หรอื	“ยงิร้อยครัง้
ถกูร้อยครัง้”
	 ในสมัยจ้านกว๋อ	 มีแม่ทัพผู้
หนึง่นามว่า	 หย่าง	 โหยวจ	ี เป็น			
ผู้ที่มีช่ือเสียงด้านการยิงธนู	 ซึ่ง
กล่าวกันว่า	 ฝีมือยิงธนูของเขา
ยากทีจ่ะหาคนจะเทยีบเคียงได้	ท�า	

ให้ในหนงัสอืบนัทกึทีส่�าคญัๆหลาย
เล่ม	ล้วนแต่มีเรือ่งราวของเขาบนัทกึ
ไว้มากมาย	
	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 แคว้นจิ้นยกทัพ		
ไปตีแคว้นเติ้ง	 ท�าให้แคว้นฉู่ที่เป็น
พนัธ	มิตรกบัแคว้นเต้ิงอยูน่ัน้จดัทพั
มาช่วย	 แต่ขณะประจันหน้ากันนั้น	
กษตัรย์ิแคว้นฉูถ่กูแม่ทพัแคว้นจิน้-
เว่ยฉยีงิธนเูข้าทีด่วงตา	เจบ็ปวดอย่าง
มาก	
	 พระองค์จงึบญัชาให้แม่ทพัหย่า
งโหยวจแีก้แค้นให้	ซึง่เขาใช้ธนเูพยีง
ดอกเดยีวกส็ามารถปลดิชพีเว่ยฉไีด้
ทันที
	 มอีกีเรือ่งเล่าคอื	ในแคว้นฉูม่นีกั
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ไค่	เหมิง	เสนอภาพนี้ใน	chinadaily.com.cn	สะท้อนญี่ปุ่นต้อง
รับงานหนัก	 ในการผลักดันสัญญาการค้าเสรี	 TPP	 นับตั้งแต่
สหรัฐประกาศถอนตัวไม่เอาด้วย	

ต่างประเทศ

ขึ้น	คือผลกระทบด้านการส่งออก
ไปอียู	ซึ่งเป็นตลาดส่งออกส�าคัญ
ของไทย	
 หากอยีไูด้รบัผลกระทบจากเบรก
ซิท	 จะท�าให้เกิดแรงติดพันกระ-
เพื่อมถึงไทยด้วย		
 ส่วนกรณกีารย้ายถ่ินฐานไปอยู่
ยเูค	มีผลกระทบเชิงลบต่อคนไทย
แน่นอน	เนือ่งจากจดุประสงค์ส�า-
คัญอย่างหนึ่งของการออกจากอียู	
คือแผนเข้มงวดต่างชาติให้เข้ายู
เคยากขึ้นกว่ามาตรการปัจจุบัน
	 เป็นมาตรการออกแนวชาติ-
นิยมแบบ	 “UK	 First”	 พลเมือง
เจ้าของประเทศต้องมาก่อน	
 ทัง้นี ้พรรคอนรุกัษ์นยิม และ 
“กองเชยีร์” ทีห่นนุให้ยเูคออก
จากอียู มีจุดประสงค์ต้องการ
สกดัต่างชาตใิห้เข้าประเทศได้
น้อยท่ีสุด เพราะมีความรู้สึก
ว่า ต่างชาติเข้าไปแย่งงานท�า 
และผู้ทีไ่ด้สัญชาติยูเค กไ็ด้สทิธิ
ประโยชน์จากภาครัฐเท่าเทยีม
กับเจ้าของประเทศ ซึ่งกลุ่มนี้
มองว่า ไม่เป็นธรรม
  กรณนีี	้รวมการไปศกึษาไปเรยีน
ต่อที่อังกฤษด้วย	 ซ่ึงขั้นตอนการ
ขอเดินทางไปยูเคหรืออังกฤษจะ
ยากขึ้น	
 ส่วนจะยากกว่าปัจจบุนัมาก
น้อยแค่ไหน ต้องรอดูรายละ-
เอยีดของกฎระเบยีบใหม่ หลงั
ยูเคแยกตัวเป็นเอกเทศจากอี
ยูอีก 2 ปีข้างหน้า

 
 

In Brief : ย่อความ

พรรคอนุรักษ์นิยมแห่ง
อังกฤษ น�าโดยนายกรัฐ
มนตรเีทเรซา เมย์ ผดิหวงั 
กบัผลการเลอืกตัง้ ท�าให้
การท�างานแยกตัวจากอี
ยยูากขึน้ แต่หากท�างาน
ส�าเรจ็ จะส่งผลกระทบต่อ
ไทยระดบัหนึง่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ในท่ีสุด ผลการเลือกตัง้องักฤษ 
ก็ออกมาไม่ได้ดั่งใจนายกรัฐมน
ตรีเทเรซา	เมย์	และพรรคอนุรักษ์
นยิม	ท�าให้การด�าเนนิงานแยกตวั
ออกจากสหภาพยโุรป	(อยี)ู	ทีเ่รยีก
กันสั้นๆว่า	 “เบรกซิท”	 (Brexit)	
เสี่ยงต่อความล้มเหลว	

การพจิารณากฎหมายเกีย่วกบั
กระบวนการแยกตวัออกจากอี
ยู ผ่านสภาฯ ง่ายขึ้น 
 ส่งผลให้การด�าเนินงานตาม
แผน	“เบรกซิท”	ราบรืน่	สามารถ
ท�าได้ตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้	
	 แต่เม่ือต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม
ตามเดมิ	อกีทัง้	ส.ส.	ฝ่ายค้านมจี�า	
นวนเพิม่ขึน้	ท�าให้เมย์ต้องเจองาน
หนัก	 ซึ่งอาจจะหนักกว่าเดิม	 ใน
ภารกิจนี้		
 หากเมย์ท�างานใหญ่ครั้งนี้
ส�าเรจ็ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด
ไว้ ยเูคจะเป็นอสิระจากอยี ูวนั
ที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2562 หรอื
อีก 2 ปีข้างหน้า 
 ส�าหรับส่วนของประเทศไทย	
ทีจ่ะได้รบัผลกระทบ	หลงัยเูคออก
จากอยี	ูทีส่�าคญัม	ี2	กรณ	ีคอืเรือ่ง
การค้าการลงทนุ	และการย้ายถิน่	
ฐานไปปักหลักในยูเค
 กรณีแรก ผู้เชี่ยวชาญระบุ
ว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะ
มีผลดีหรือเสียต่อไทย เพราะ
การเจรจายังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น 
จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข้อตก 
ลงหลงัการเจรจาว่า ยเูคจะเข้ม
งวดมากน้อยแค่ไหน 
 อกีความเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิ

	 สหราชอาณาจกัร(ยเูค)	ซ่ึงรวม
ทั้งอังกฤษ	 จัดการเลือกตั้งท่ัวไป	
เมื่อวันพฤหัสที่	8	มิ.ย.	ที่ผ่านมา	
ตามเวลาท้องถิน่	ปรากฏว่า	พรรค
ฝ่ายรัฐบาลอังกฤษ	 คืออนุรักษ์
นยิม	พลาดเป้า	ไม่ได้จ�านวน	ส.ส.	
เสียงข้างมากเข้าสู่สภาฯ		
 เหตุที่นายกรัฐมนตรีเท-  
เรซา เมย์ ประกาศยุบสภาฯ 
จดัการเลอืกตัง้ครัง้นี ้มจุีดประ 
สงค์หลักเพื่อให้ได้ ส.ส.เสียง
ข้างมากในสภาฯ ซึง่จะช่วยให้ 

ผู้นำาอังกฤษงานหนักกว่าเดิม

ข้อมลูภาพ : express.co.uk
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089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน
VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา
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ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้
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COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.
LONDRI-OM-260517-01

โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ผลศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพ	
การผลิตสินค้าเกษตร	 ห้องประชุม
จ�าลอง	อาคาร	ส.ป.ก.	J	14.00	น.	
อมัพวนั พชิาลยั	ผูอ้�านวยการศนูย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	
(องค์การมหาชน)	 แถลงข่าว	 “ฝ้าย
ทอใจ”	ครัง้ที	่10	ทีช่ัน้	2	ไลฟ์สไตล์	
ฮอลล์	 ศนูย์การค้าสยามพารากอน	
J	14.00	น.	พลต�ารวจโทวทิยา 
ประยงค์พันธุ์	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาต	ิแถลงข่าวโบว์ลิง่การ

แอท	เซน็ทรลัลาดพร้าว	J	09.00	
น.	ศ.กติตคิณุนพ.สทุธพิร จติต์-
มติรภาพ	ท่ีปรกึษารฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร	เปิดการอบรม
เรื่อง	 ติดปีกความคิด	 ตีโจทย์สร้าง
งานวจิยั	 และแนวทางการจดัท�าข้อ
เสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน	 ที่	
โรงแรมมารวยการ์เด้น	J	13.30	น.	
จนัทร์ธดิา มเีดช	รองเลขาธกิารส�า	
นักงานเศรษฐกจิการเกษตร	 แถลง
ผลการด�าเนินงานและการประเมิน

J	09.00	น.	ดร.อรรชกา สบุีญ-
เรอืง	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยา	
ศาสตร์และเทคโนโลย	ี เปิดการประ	
ชมุวิชาการนานาชาต	ิ“TISTR's	From 
Local	 to	 Global	 International	
Forum	:	Food	Industry	4.0”	พร้อม
ปาฐกถา	ทีโ่รงแรมเซน็ทาราแกรนด์	

กศุล	โครงการเยาวชนสมัพนัธ์	กอง
บญัชาการต�ารวจนครบาล	ทีก่องบญั	
ชาการต�ารวจนครบาล	J อนนัต์ 
อัศวโภคิน	 ผู้ก่อตั้งหลักสูตร	The	
NEXT	Real	และ	บริสุทธิ	์กาสนิพิลา 
กรรมการผูจ้ดัการ	 บรษิทั	 โฮมบาย
เออร์ไกด์	จ�ากดั	จะแถลงข่าวเปิดตวั
หลกัสตูร	“The	NEXT	Real	รุน่	4”	
ในวันที่	 13	มิถุนายน	2560	เวลา	
14.30	น.	ที	่Grande	Centre	Point	
Hotel	Terminal	21	

บรษิทั	 ไอ.ซ.ีซ.ี	 อนิเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากดั	 (มหาชน)	 จดังานแฟชัน่โชว์
การกศุล	 “White	 Black	 &	Gold	
Charity	Gala	Dinner”	เพือ่น�าเงนิ
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย	
มอบให้	 มูลนิธิอุทกพัฒน์	 ในพระ	
บรมราชปูถมัภ์	

ไอ.ซี.ซี.ฯจัดแฟชั่นโชว์การกุศล

สังคม

 ภายในงานได้รบัเกยีรต	ิจาก	ดร.	
สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	ประธานกรรมการ
มลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชปู-
ถัมภ์	ไพบูลย์	ด�ารงชยัธรรม	ประธาน
กรรมการบริษทั	 จเีอ็มเอม็	 แกรมมี่	
จ�ากดั	(มหาชน),	วชิา	พลูวรลกัษณ์	
ประธานกรรมการบริหาร	บรษิทั	เม-
เจอร์	ซนีเีพลก็ซ์กรุป้	จ�ากดั	(มหาชน),	
ดร.กฤษติกา	 คงสมพงษ์,	 นิรุตติ์-					
ศริจิรรยา,	นาตาล	ีเกลโบว่า	นางงาม
จกัรวาลปี	พ.ศ.2548,	ชตุมิา	ดรุงค์
เดช	 มสิไทยแลนด์ยนูเิวร์ิส	 ประจ�า			
ปี	2552	พร้อมทัง้แขกผูม้เีกยีรตอิกี
มากมาย	ร่วมงาน
 บุญเกียรติ โชควัฒนา	 ประ	
ธานกรรมการ	บรษิทัไอ.ซ.ีซ.ี	 อนิ-
เตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
กล่าวว่า	 “White	 Black	 &	 Gold	
Charity	Gala	Dinner”	(ไวท์	แบลค็	
แอนด์	โกลด์	แชรติี	้กาล่า	ดนิเนอร์)	
เป็นงานแฟชัน่โชว์การกศุลครัง้ใหญ่

ของ	 ไอ.ซ.ีซ.ีฯทีร่วบรวมผลงานการ
ออกแบบจากดีไซเนอร์ช้ันน�าของ
บรษิทั	จาก	37	แบรนด์ดงั	ภายใต้
ธมีคอนเซป็	“สขีาว	สดี�า	และ	สทีอง”	
และยงัได้	ชลติา	ส่วนเสน่ห์	(น�า้ตาล)	
มสิยนูเิวร์ิสไทยแลนด์	ประจ�าปี	2559 
มาเดนิแบบในชดุฟินาเล่เพือ่น�าเสนอ
ผลงานการออกแบบร่วมกบับทเพลง
อนัไพเราะจาก	 รดัเกล้า	 อามระดษิ	
ศลิปินนกัร้องและนกัแสดงชัน้น�า	
	 ทั้งนี้ธีมคอนเซ็ป	 “สีขาว	 สีด�า	
และ	สทีอง”	มทีีม่าดงันี	้สขีาวเปรยีบ
ดัง่แสงสว่างแห่งความเรยีบง่าย	ทีย่งั
คงสร้างความเรียบโก้ให้แก่ผู้สวมใส่
ได้เป็นอย่างด,ี	สดี�าเปรยีบดัง่	ความ
เข้มแข็ง	 ดุดัน	 ลึกลับมีพลัง	 สร้าง
ความน่าค้นหาให้ผู้สวมใส่ได้ไม่น้อย
เลยทีเดียว,	 สีทองเปรียบดั่งความ
หรูหราฟูฟ่่าอย่างมรีะดบั	แต่ในขณะ
เดยีวกนั	สทีอง	ยงัเป็นสทีีส่ือ่ให้เหน็
ถงึความคดิสร้างสรรค์ของดไีซเนอร์

ทีน่�าสนีีม้าใช้ได้อย่างลงตวั	เมือ่รวบ	
รวมทัง้	 3	 สดีงักล่าวเข้าด้วยกนั	 จงึ
เป็นท่ีมาของผลงานแฟชั่นโชว์แห่ง
ความคดิสร้างสรรค์	ทีน่�าความหร-ู
หรา	โก้หร	ูและความน่าค้นหา	มา
ผสมผสานกันได้อย่างลงตวั	 แต่ใน
ขณะเดยีวกนักย็งัคงไว้ซึง่ความเรยีบ
ง่าย	สามารถสวมใส่ได้จรงิอกีด้วย
	 โดยการจัดแฟชั่นโชว์การกุศล
ครั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวมรายได้ท้ัง-
หมด	 โดยไม่หกัค่าใช้จ่ายใดๆมอบ
ให้มลูนธิอิทุกพฒัน์	 ในพระบรมรา	
ชูปถัมภ์	 องค์กรเพื่อการบริหารจัด	
การทรัพยากรน�า้ชมุชนตามแนวพระ
ราชด�าริ	 เพ่ือใช้ในโครงการสระน�า้
เพื่อชีวิตอุทิศถวายแด่พ่อของแผ่น	
ดนิ	ซึง่โครงการนีจ้ะช่วยบรรเทาความ
เดอืดร้อนทัง้จากอทุกภยั	ภยัแล้ง	อกี
ทั้งจะช่วยเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชนทีพ่ระองค์ท่านทรงห่วงใย
มาโดยตลอด
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สังคม

วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประ         
ธานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน     
ไท่ เล่อ โก้ว (Tai Le Gou)” เพือ่เพิม่มลูค่าการส่งออกสนิค้าไทยไป      
ยงัจีน ท�าให้สนิค้าไทยเป็นทีรู่จ้กัและได้รบัการยอมรบัเพิม่มากขึน้ 

กฤษศญพงษ์ ศริิ ปลดักระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน
ประเพณบีญุหลวง การละเล่นผตีาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจ�า
ปี 2560 โดยมี พีรพน พิสณุพงษ์ ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผูบ้ริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน

ประเวศวฒุ-ิประธานกรรมการบรหิาร, เกษสดุา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่แบรนด์ เอส 
แอนด์ พ ีภายใต้แนวคดิอาหารไทยแท้เพือ่สขุภาพพร้อมทาน ส�าหรบัตลาด
ส่งออก ในงานแสดงสนิค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2017 

ประทปี พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้ช่วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั โฮเรก้า แมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด ในนามเคร่ืองดืม่ตราช้างมอบเงนิสมทบทุนมลูนธิโิรงพยาบาล
ศิริราช จ�านวน 450,000 บาท โดยม ีศ.นพ.อภชิาติ อศัวมงคลกุล รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล รบัมอบ  

ศริพิร เดชสงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานการตลาด บรษิทั สยาม
แมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดังาน “วนัดืม่
นมโลก” ประจ�าปี 2560 และ “สปัดาห์การบรโิภคนม” เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย
มสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง และส่งเสริมอาชพีให้กบัเกษตรกรโคนม 

ประธานพร พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ สยาม แอท็ สยาม ดไีซน์ โฮเตล็ 
แอนด์ รสีอร์ท เป็นประธานในพธิมีอบเขม็เกยีรตคิณุให้แก่พนกังานทีท่�างาน
ครบ 10 ปี รวมทัง้สิน้ 33 คน ซึง่ได้รบัเกียรตจิาก เอก ทองประเสรฐิ ดไีซเนอร์
ชือ่ดงั เป็นผู้ออกแบบเขม็ฯ เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจให้พนกังานต่อไป 

ฐติิมา ถริกจิพงศ์ กรรมการผูจ้ดัการโรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ จดัโครงการ 
“The Emerald Family Outing & CSR 2017” น�าทมีพนกังาน ปลกู
หญ้าแฝกตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ท่ีเขือ่นขนุด่านปราการชล จงัหวดันครนายก 

กลัยาณ ี เลก็สมบรูณ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง      
น�าทมีพนกังาน จดักจิกรรม CSR “หลกัทรพัย์ บวัหลวง รวมใจไปท�าด”ี สร้างฝาย
ชะลอน�า้ในพ้ืนทีห่น่วยพทิกัษ์ป่าที ่5 อทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน เพือ่น้อมร�าลกึ
ในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 


