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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สังคมไทยโชคดีที่ได้ “ผู้น�ำ” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 
แม้แต่อาชีพ “ล�ำไย ไหทองค�ำ” นักร้องหมอล�าสาว 
“ผู้น�ำขำเลำะ” จึงพร้อมที่จะท�าให้คนไทยมีความสุข 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้ความไร้เดียงสายุครัฏฐาธิปัตย์ 
“ชวลิต วิชยสุทธิ์” ยันทางออกประเทศคือ “เลือกตั้ง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อนประชาพิจารณ์ 
“ร่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติฉบับใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละความอัปยศ “ภำษีมรดก” 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อน 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4603 (1128) วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary

ปราบผเีพื่อไทย

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ให้อดคดิไม่ได้ว่าเป็นการเขยีน
มาเพื่อเป้าหมายเฉพาะในการ
ก�าราบผดีบิอย่างพรรคเพือ่ไทย
ที่ฆ่าอย่างไรก็ไม่ตาย จึงต้องมี
เครือ่งมอืทีแ่ม้จะบงัคบัใช้กบัทกุ
พรรค แต่กระทบต่อพรรคเพื่อ
ไทยมากทีส่ดุออกมามดัตราสงั
ไม่ให้ผีดิบตัวนี้เฮี้ยนในสนาม
เลือกตั้ง

ร่างพ.ร.บ.พรรคการเมอืงฉบบั
ใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
สนช.เตรยีมออกมามผีลบงัคบั
ใช้นัน้ แม้ในหลกัการจะยกร่าง
ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อท�า 
ให้พรรคการเมอืงปลดแอกจาก
กลุม่นายทนุเงนิหนาให้เป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ แต่เมือ่
เหน็ข้อก�าหนดบางประการกท็�า 



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป
พรรคเพื่อไทยจะใช้ชื่อของ

ดร.ทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หาเสียงไม่ได้

ร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) ผูท้ีต่ัง้ท้อง
ร่างกฎหมายนี ้และ สนช.ท่ีท�าคลอด
ร่างกฎหมายนี้คือต้องการให้พรรค 
การเมืองเป็นพรรคของประชาชน
อย่างแท้จรงิ ไม่ใช่พรรคของนายทนุ
เงินหนาเหมือนในอดตีทีผ่่านมา จงึ
ออกข้อก�าหนดมากมายไม่ให้เกิด
การครอบง�ากจิการพรรคได้ง่ายๆ
 แต่กม็ข้ีอท้วงตงิเกดิขึน้มากมาย
ว่าเขยีนกฎหมายแบบนีอ้าจไม่บรรลุ
ผลอย่างท่ีตัง้เป้าเอาไว้กไ็ด้
 ยกตวัอย่างเช่น การให้สาขาพรรค 
ตวัแทนพรรคระดบัจงัหวัดเป็นผูคั้ด
เลอืกผูส้มัครส.ส.เขต
 ความตั้งใจคืออยากให้สมาชิก
พรรคในพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกคนที่
เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสม มคีวาม
เสียสละทุ่มเทท�างานให้ประชาชน
เพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัคนในพืน้ที่
เป็นหลกั
 แต่ในความเป็นจริงการเมือง

ปราบผีเพื่อไทย
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กบัทกุพรรคแต่ดเูหมอืนเขยีนมา
เพือ่ให้กระทบกบัพรรคเพือ่ไทย
มากทีส่ดุ
 เนือ่งจากทีผ่่านมาพรรคเพือ่ไทย
เติบโตครองเสียงข้างมากได้เพราะ
อาศยันโยบายของ ดร.ทกัษณิ ชนิ-
วตัร อดตีนายกรัฐมนตร ีซึง่เป็นนโย 
บายทีป่ระสบความส�าเรจ็ ประชาชน
ชืน่ชอบในการหาเสยีง และตวั ดร. 
ทกัษณิ กม็ส่ีวนร่วมในการวางนโย 
บายหาเสยีงด้วย
 แต่การถูกตดัสทิธิทางการเมอืง
ท�าให้ไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรค 
การเมอืงได้ แม้แต่ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีกเ็ป็น
สมาชกิพรรคไม่ได้เพราะถกูตัดสิทธิ
ทางการเมอืง
 หมายความว่าการเลือกตั้งที่จะ
เกดิขึน้ครัง้ต่อไปพรรคเพือ่ไทยจะใช้
ชือ่ของดร.ทกัษณิ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ หา
เสยีงไม่ได้ สโลแกนอย่าง “ทกัษิณ
คดิ เพือ่ไทยท�า” หมดสทิธใิช้อย่าง
แน่นอน
 ค�ำถำมที่ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆ
คอื ใช้ชือ่คนหำเสยีงไม่ได้ แล้วสำ-
มำรถใช้นโยบำยท่ีคนคนนัน้คดิหรอื
ท�ำประสบควำมส�ำเรจ็มำแล้วหำเสยีง
ได้หรือไม่ จะถูกตคีวำมว่ำถกูคนนอก
ครอบง�ำในกำรก�ำหนดนโยบำยพรรค
หรอืไม่
 เลอืกตัง้คร้ังต่อไปพรรคเพือ่ไทย
เปรยีบเหมอืนผโีดนมดัตรำสังจบัใส่
หม้อถ่วงน�้ำ ถูกก�ำรำบควำมเฮี้ยน 
หมดสิทธิหลอกหลอนฝ่ำยตรงข้ำม
อกีต่อไป
 เหตนุีห้รอืเปล่าทีท่�าให้อดตี
ส.ส.กลุม่ใหญ่เคลือ่นไหวรวมตวั
เพื่อขอเป็นลมใต้ปีกให้ผู้มีอ�า-
นาจในปัจจบุนัได้ครองอ�านาจต่อ
ไปหลงัเลอืกต้ัง

เรยีบร้อยโรงเรยีน สนช.ไปอกีฉบบัส�ำ 
หรับร่ำงกฎหมำยลูกประกอบรัฐ-
ธรรมนญูว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง ซึง่ที่
ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
(สนช.) ลงมตใิห้ควำมเหน็ชอบวำระ 
3 ด้วยคะแนนเสยีงท่วมท้น 180 เสยีง  
งดออกเสยีง 3 เสยีง และไม่มีสนช.
คนไหนลงมตไิม่เหน็ชอบแม้แต่เสยีง
เดยีว
 ถึงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการ 
เมอืงฉบับนีจ้ะมมีากถงึ 142 มาตรา 
แต่ความน่าสนใจมอียู่ไม่กีเ่รือ่งทีเ่ป็น
ข้อก�าหนดใหม่ๆ ดงันีค้อื
 จากนี้ไปการก่อตั้งพรรคการ 
เมอืงต้องมทีนุประเดมิใช้ก่อต้ังพรรค
ไม่ต�า่กว่า 1 ล้านบาท โดยผูท่ี้ร่วมกนั
ก่อตัง้พรรคจะต้องร่วมลงขนัจ่ายเงิน
ประเดิมเป็นทุนในการก่อตั้งไม่ต�่า
กว่าคนละ 1 พันบาทแต่ไม่เกินคน 
ละ 5 หมืน่บาท
 ท่ีส�าคญัการจ่ายเงินทนุประเดมิ
ก่อตัง้พรรคก�าหนดให้ต้องจ่ายผ่าน
ธนาคาร หากพรรคใดไม่จ่ายทนุประ 
เดิมจัดตั้งพรรคจะไม่มีสิทธิส่งตัว
แทนลงสมคัรส.ส.
 การคัดเลือกตัวแทนพรรคลง
สมัครรับเลือกต้ังส.ส.ระบบเขตให้
สาขาพรรคในพืน้ทีห่รอืตวัแทนพรรค
ระดับจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ขณะท่ี
การพจิารณาล�าดบัผูส้มคัรในระบบ
บัญชีรายชื่อล็อกอันดับหน่ึงไว้ให้
หวัหน้าพรรคทีเ่ดยีว ส่วนล�าดบัอืน่ๆ
ต้องส่งให้บัญชรีายชือ่ให้สาขาพรรค 
ตวัแทนพรรคระดบัจงัหวดัร่วมกนัจดั
ล�าดับผู้สมัคร ซึ่งต่างจากเดิมที่ให้
กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงเป็น
ผูจ้ดัล�าดบัผูส้มคัร
 ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่
ไม่ได้เป็นสมาชกิพรรคเข้ามายุง่
เกี่ยวกับกิจกรรมของพรรคใน
ลกัษณะชีน้�า ควบคมุ ครอบง�ากจิ 
การของพรรค หากฝ่าฝืนมีโทษ
ทัง้จ�าและปรบั
 ความต้ังใจของคณะกรรมการ

ระบบอุปถัมภ์ในบ้านเราประชาชน
มกัเออออห่อหมกตามผูม้อีทิธพิลใน
พืน้ท่ี คนท่ีเป็นสมาชกิพรรคย่อมมี
ความผกูพนัสนทิสนมกบันกัการเมอืง
ในพืน้ที ่การให้สาขาพรรค ตวัแทน
พรรคในจงัหวดัเป็นผูค้ดัเลอืกผูส้มคัร
จึงเป็นไปได้สูงท่ีจะได้คนท่ีนักการ
เมอืงสนบัสนนุหรอืเสนอชือ่ให้เลอืก
 หากจะใช้ระบบนี้ให้เกิดผลจริง 
จังต้องใชร้ะบบเปิดรบัสมัครแล้วให้
สมาชกิพรรคในพืน้ทีล่งคะแนนเลอืก
เหมอืนการเลอืกตัง้ ซ่ึงยังพอมโีอกาส
เป็นไปได้ท่ีจะได้ผูส้มัครส.ส.ท่ีไม่ใช่
คนของผูม้อีทิธพิลในพืน้ที ่แม้จะเป็น
เรือ่งยากกต็าม
 อกีประเดน็ทีน่่ำสนใจคอืข้อห้ำม
ไม่ให้บคุคลภำยนอกทีไ่ม่ได้เป็นสมำ 
ชกิพรรคยุ่งเกีย่วกบักจิกรรมพรรคใน
ลกัษณะชีน้�ำ ครอบง�ำ ควบคุมกจิ-
กรรมกำรพรรค
 ข้อก�าหนดนี้แม้จะบังคับใช้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4603 (1128) วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จนตาย ตายแล้วยังเอาไปถ่วงน�้าอีก ช่าง
ใจด�าใจร้ายอ�ามหิตเหลือเกิน จึงต้องเอากัน
จรงิๆแล้วล่ะคนทีท่ารณุเดก็ ทารณุคนแก่ ผวั
แก่เมยีแก่ทีเ่ป็น “ผเีน่ากบัโลงผ”ุ เมยีขีเ้หล้า 
ผัวขี้โมโห ขี้ยา คนหนึ่งตาย คนหนึ่งติดคุก 
ถ้าศีลธรรมไม่กลับมามันก็เป็นอย่างนี้ 
 พดูถงึดูแลเด็กควบคมุเด็กก็อย่าไปสดุโต่ง 
ใช้แรงงานอย่างป่าเถือ่น แรงงานนรก อย่างนี้
ไม่ได้ เพราะมเีดก็กลุม่หนึง่ต้องช่วยพ่อแม่ท�า
มาหากิน แม้เด็กเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไคล
ย้อย แต่กม็คีวามสขุทีไ่ด้ช่วยพ่อแม่หาเงินมา
จุนเจือ เด็กเต็มใจ แต่ไม่ใช่เข้าข่ายทรมาน
เดก็ทารณุเดก็ ทีว่ดัอาตมาบอกได้เลยว่า เดก็
คนไหนถูกทารุณกรรม พ่อแม่ไม่อยากเลี้ยง
ด ูให้มาอยูท่ีว่ดัด ูเขาจะรอดจากเง้ือมมอืการ
ทารุณของพ่อแม่แท้ๆ หรือพ่อเลี้ยงแม่เล้ียง
ที่ไม่เป็นพ่อแม่ที่ดีของบุตร แต่เป็นไพรีของ
บุตร เป็นศัตรูของบุตร  
 เด็กที่ถูกทารุณกรรมจึงมีมากขึ้น แรงขึ้น 
บ่อยขึ้น ถ้าไม่มีกฎหมายอะไรมาปรามกัน
บ้าง เดี๋ยวนี้ผลไม้ยังต้องมีการแพ็กกิ้ง มีซีล
ไม่ให้แมลงวันตอม กฎหมายก็ต้องซีลไม่ให้
เด็กถูกผู้ใหญ่ทารุณจนตายหรือตีจนหัวกระ
โหลกยุบ ต้องท�าอย่างที่คุณนพดลบอก แต่
อย่าลืมการฝึกเด็ก ให้เด็กช่วยตัวเองได้ใน
อนาคต เอาความปรารถนาดคีวามหวงัดเีป็น
ที่ตั้ง หรือไม่เป็นคนแก่ที่สิ้นไร้ไม้ตอก แต่
ไม่ใช่ช่วยแบบอวิชชาหรือต�าน�้าพริกละลาย
แม่น�้า อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอยาก
ช่วยคนยากจน ช่วยให้คนมบ้ีาน กต้็องไม่ให้
มบ้ีานแล้วเอาไปจ�าน�า เอาไปกนิเหล้าเมายา 
 ความปรารถนาดีต้องมปัีญญาก�ากบั 
อย่าให้เป็นอวชิชา ปรารถนาดช่ีวยเดก็ก็
ไม่ใช่ท�าให้เด็กเป็นง่อย ท�าให้หมดทุก
อย่าง ต้องให้เด็กรูจ้กัช่วยตัวเองจะได้ไม่
กลายเป็นคนแก่อนาถาไม่มเีงนิออมเงนิ
เกบ็อะไรเลย อย่าหวงัดจีนกลายเป็นง่อย
กนัไปทัง้บ้านทัง้เมอืง
  เจรญิพร

คณุนพดล ปัทมะ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระ 
ทรวงการต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย เสนอ
แนะรัฐบาลและผู้เก่ียวข้องแก้กฎหมายคุ้ม-
ครองเด็ก ให้รางวัลพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแส
หรือ พร้อมก�าหนดบทลงโทษผู้พบเห็นเด็ก
ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ี 
เป็นข้อเสนอแนะให้ผูบ้รหิารประเทศออกกฎ 
หมายคุ้มครองเด็กและชักชวนให้ช่วยเป็นหู
เป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เด็กโดนทารุณ
กรรม  
  การทารณุกรรมไม่ใช่แค่เดก็ มทีัง้คนชรา
และสตรี แม้แต่น้องเณร เรื่องนี้ถ้าประชาชน
ไม่เพิกเฉยดูดาย ช่วยเป็นหูเป็นตา มีความ
เมตตากรุณาสงสารก็จะท�าให้เด็กไม่ถูกท�า
ทารุณ อยู่รอดปลอดภัย มีความผาสุกตาม
สมควรแก่อัตภาพ ถ้าสงัคมไม่เพกิเฉยดดูาย 
สังคมก็จะน่าอยู่  
 อย่างเมื่อไม่นานมานี้ อาตมาดูคลิปเด็ก
ก�าลังจมน�้าต่อหน้าคนจ�านวนมากที่เล่นน�้า 
ซึ่งเขาบอกว่านึกว่าเด็กว่ายน�้าเล่น ทั้งที่คลิป
เห็นชัดว่าเด็กก�าลังจมน�้าจะตายมิตายแหล่ 
ยังมาบอกว่านึกว่าเด็กว่ายน�้าเล่น เรียกว่า
สังเกตสังกาต�า่เหลือเกิน ไม่เอาใจใส่ช่วยดแูล 
เพิกเฉยดูดาย ปล่อยให้เด็กถูกทารุณกรรม
 ก็หวังว่าต่อแต่นี้ไปเด็กไทยจะได้รับการ
ดแูลทีด่ขีึน้ ไม่ใช่ถกูเฆ่ียน ถกูตี ถกูขงัในห้อง

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

 
In Brief : ย่อความ

หวังดีจนเป็นง่อย?

ทรรศนะ

ความปรารถนาดีต้องมีปัญญาก�า-
กับ อย่าให้เป็นอวิชชา ปรารถนาดี
ช่วยเด็กก็ไม่ใช่ท�าให้เด็กเป็นง่อย
ท�าให้หมดทุกอย่าง  

“ทัน่ผู้น�า” ทบุโต๊ะใช้ “มาตรา 44” 
ผลกัดนัรถไฟความเรว็สงูไทย-จนี กรงุ 
เทพฯ-หนองคาย โดยจะก่อสร้างช่วง
แรกกรุงเทพฯ-โคราช ระยะทาง 252.5 
กโิลเมตร วงเงิน 179,000 ล้านบาท  
 “ท่ันผู้น�า” ต้องใช้ “มาตรา 44” 
ปลดลอ็กเพราะผดิกฎหมายหลายประ 
เดน็ โดยเฉพาะพ.ร.บ.ให้เอกชนร่วม
ลงทนุในกจิการของรฐัปี 2535 และ 
2556 มลูค่าเกนิ 1,000 ล้านบาท ต้อง
ประกาศเชิญชวน ก�าหนดราคากลาง 
และมคีณะกรรมการคดัเลอืก  
 สญัญาร่วมทุนไทย-จนียงัถกูท้วงตงิ
ว่า ไทยไม่ต่างกบัตกเป็นทาสจนีเพราะ 
เทคโนโลยต่ีางๆกต้็องซือ้เฉพาะจนี วศิว 
กรและสถาปนิกก็ต้องมาจากจีนและ 
“มาตรา 44” ก็ปลดลอ็กไม่ต้องมใีบ
อนุญาตตามกฎหมายไทย แถมจนียงั
ขอ 2 ข้างทางรถไฟข้างละ 150 เมตร
พัฒนาที่ดิน จนมีค�าถามว่าซื้ออาวุธ
จากจีนแล้วยังต้องประเคนโครงการ 
อาชีพ และที่ดินให้อีกเป็น “สิทธิ-
สภาพนอกอาณาเขตของจนีเหนอื
ประเทศไทย” หรือไม่?  
 ทีแ่ปลกประหลำดคือกำรก่อสร้ำง
ระยะที ่1 แค่ 3.5 กโิลเมตรนัน้ ซึง่ไม่มี
ทีไ่หนในโลกเขำท�ำกนั ทัง้ยงัมกีำรข้อ
ตัง้ข้อสงัเกตว่ำรำคำก่อสร้ำงต่อกโิล-
เมตรสมยั “เจ๊ป”ู ทีถ่กูกล่ำวหำว่ำโคตร
โกงกบัสมยั “ลงุตู”่ ทีย่กย่องสรรเสรญิ
ว่ำเป็น “คนด”ี นัน้แตกต่ำงกนัมำก
น้อยแค่ไหน? 
 “มาตรา 44” จงึเป็น “ดาบอา-
ญาสทิธิ”์ อย่างแท้จรงิ เพราะท�า
อะไรกไ็ม่ผิด!  

อาณานิคมยุคใหม่?
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,252.46  ขาย 1,252.88
ลอนดอน ซื้อ 1,252.53 ขาย 1,252.98

ภาวะหุ้น 16 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) 

34.19

38.51875

45.125

4.4613

0.31808

24.8495

+3.05  1,576.58  
  41,218.57
+4.08  2,242.16  
  28,067.47
+2.52  992.10  
  22,033.43
+1.72  570.31  
  2,104.69

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,677.42  +4.83

2,437.36  +4.25

2,550.33  +3.58

1,851.37  +4.65

2,465.71  +4.14

2,950.86  +6.42

1,248.62  +0.09

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

LHHOTELเทรด20มถินุายน

 น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่สาย Primary Distri-
bution ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั 
(มหาชน) ในฐานะทีป่รกึษาทาง-
การเงินและผู้จัดการการจัดจ�า-
หน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่าย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสัง 
หาริมทรัพย์ LHHOTEL เปิดเผย
ว่า หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ LHHOTEL 
เร่ิมเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยวันท่ี 20 มิถุนายน 
หลังจากได้รับการตอบรับเป็นที่
น่าพอใจจากการเสนอขายเพิ่ม
เติมแก่นักลงทุนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมและนักลงทุนรายใหม่ โดย
ก�าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 
13.00 บาท 
 ทัง้นี ้ทรสัต์ LHHOTEL ได้เข้า
ลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหารมิทรพัย์และกรรมสทิธิใ์น
สังหาริมทรัพย์ของโครงการโรง-
แรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราช 
ด�าร ิเป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี 
ซึง่จะหมดอายวุนัที ่31 พฤษภาคม 
2581 เป็นโรงแรมอยู่ย่านใจกลาง
แหล่งท่องเทีย่วส�าคญัของกรงุเทพฯ 
ซึ่งเมื่อปลายปี 2558 ทรัสต์ LH-
HOTEL ได้เข้าลงทุนครั้งแรกใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และ
กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์โครง 

การโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21 ตดิกบัศนูย์การค้า
เทอร์มนิอล 21 รถไฟฟ้าบทีเีอส และ 
MRT
 น.ส.วีณา กล่าวว่า หลังจาก
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าเทรดใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เชือ่ว่าจะได้รบั
การตอบรบัทีด่จีากนกัลงทนุอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประมาณการว่าครั้ง
นี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงิน-
ปันส่วนแบ่งก�าไรต่อหน่วยเพิม่ขึน้
ไม่น้อยกว่า 0.03 บาทต่อหน่วย 
ในช่วง 12 เดือนตั้งแต่ 1 เมษายน 
2560-31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น
เป็น 1.0011 บาทต่อหน่วย จากประ 
มาณการเดิมก่อนท่ีจะลงทุนเพ่ิม
เติมอยู่ที่ 0.9711 บาทต่อหน่วย  
  น.ส.เพียงดาว วัฒนายากร 
กรรมการผูจั้ดการบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วย
ทรสัต์และผูจั้ดการกองทรสัต์ เปิด
เผยว่า ม่ันใจทรัสต์ LHHOTEL 
เป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนใน
ทรพัย์สนิประเภทโรงแรมทีม่ศีกัย 
ภาพ เนื่องจากมีโครงสร้างทาง 
การเงินท่ีดีและอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนท่ีเหมาะสม ประกอบกับ
ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมและ
เข้าลงทนุครัง้แรกล้วนเป็นโรงแรม
ที่ตั้งอยู ่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ

และแหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุง-
เทพฯ โดยเฉพาะโรงแรมแกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ มีอัตรา
เข้าพักร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 ที่มีอัตราเข้าพักร้อยละ 80 
และมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นได้อีก
ในอนาคตจากปัจจยัด้านการท่อง
เที่ยวและปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น  
 “ทรัสต์ LHHOTEL มีนโย
บายเข้าลงทุนในทรัพย์สินประ-
เภทโรงแรมท่ีมีคุณภาพ โดยการ
เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรง 
แรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราช 
ด�าริ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ
ดี อยู่ในท�าเลท่ีโดดเด่นเช่นเดียว
กบัโครงการโรงแรมแกรนด์ เซน-
เตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ที่เข้า
ลงทนุครัง้แรกนัน้ เชือ่ว่าจะเกือ้หนนุ
ให้ทรัสต์ LHHOTEL มีผลการด�า 
เนินงานที่ดียิ่งขึ้น มีสภาพคล่อง
ในการซื้อขายที่ดี รวมถึงสร้างผล
ตอบแทนทีคุ่ม้ค่าให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ทรัสต์” น.ส.เพียงดาว กล่าว

ทรัสต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ LHHOTEL 
เทรดเพิม่เตมิ 20 มถินุายน เชือ่นกัลงทนุให้ความเชือ่มัน่ โดย
ชศูกัยภาพโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�ารลิงทนุเพิม่
เตมิ เพราะมที�าเลความโดดเด่น 

เปิดตัวเกมมอืถอื : ภำกร เทยีน-
ทอง กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอชบี
ด ีคอนเนค็ท์ จ�ำกดั จบัมอืพนัธมติร
ยักษ์ใหญ่ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน
เกมออนไลน์บนมอืถอืใหม่สุด “Birth 
day Play Now วันเกดิอยำกสนกุ” 
เกมล่ำของขวญัวนัเกดิ ทีจ่ะท�ำให้ทกุ
วนัเป็นวนัเกดิของคณุด้วยกำรลุน้รบั
และเปิดกล่องของขวัญได้ทกุวนั 

4,586.14

11.13

5,144.97

12.48

-558.83

-

14,521.65

35.23

13,519.29

32.80

1,002.36

-

18,066.45

43.83

19,009.36

46.12

-942.91

- 

วีณำ เลิศนิมิตร
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กีฬา

กลุม่ A 

รสัเซยี 
 เกมอุน่คร่ือง 2 นัดล่าสดุ ชนะฮงัการี 3-0 และ
เสมอชลิ ี 0-0 ท�าให้ทมีของสตานสิลาฟ เชอเชส
ซอฟ มคีวามหวังข้ึนมาบ้าง กบัฟตุบอลโลก รอบ
สดุท้ายในปีหน้า 
นวิซแีลนด์ 
 แม้ชือ่ชัน้เป็นม้านอกสายตา แต่ภายใต้การคมุ
ทมีของ แอนโธน่ี ฮดัสนั จากเมืองผูดี้องักฤษ มี
ก�าลงัหลกัฝีเท้าดหีลายคนทีอ่อกไปค้าแข้งในพร-ี
เมยีร์ลกี อาท ิวันสตนั รีด จากเวสต์แฮม ทอมม่ี 
สมธิ กองหลงัอปิสวิช และคริส วูด กองหน้าจาก 
ลดีส์ เป็นต้น การผ่านรอบแรกให้ได้ คือสิง่ทีพ่วก
เขาตัง้ความหวังไว้   
โปรตเุกส 
 แชมป์ยโุรปครัง้ล่าสดุ อดุมไปด้วยนกัเตะฝีเท้า
ชัน้ยอดมากมาย แต่ขาดเอลแดร์ จากลลีล์ และเร
นาโต้ ซานเชส จากบาเยร์ิน มิวนิค แต่มีคริสเตยี
โน โรนลัโด้ กบัแบร์นาร์โด้ ซลิวา ร่วมทพั โปรตเุกส 
ชนะมา 7 เกมหลงัจากทีค่ว้าแชมป์ยโุรปมาครอง
ได้ จงึเป็นหน่ึงในทมีเตง็แชมป์อย่างไม่ต้องสงสยั 
เมก็ซโิก 
 เมก็ซโิก ผ่านเข้ามาเล่นคอนเฟดเดเรช่ัน คัพ 
หลังจากที่เอาชนะสหรัฐอเมริกา ในรอบเพลย์-
ออฟ เมือ่ปี 2015 เคยคว้าแชมป์รายการน้ี ในปี 
1999 ฮาเวียร์ แฮร์นานเดซ กับคาร์ลอส เวลา       
ยงัคงเป็นอาวุธทีส่�าคัญของทมีจากแดนจงัโก้ รอบ
รองชนะเลิศน่าจะเป็นเป้าหมายอย่างน้อยที่สุด
ส�าหรบัพวกเขา 

กลุม่ B 

แคเมอรนู 
 ฮูโก้ บรุซ กับลูกทีมสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับ
หลายคน เม่ือสามารถคว้าแชมป์แอฟรกินั เนชัน่ส์ 
คัพ แต่ที่น่าจับตามองส�าหรับแคเมอรูนชุดนี้ ก็    
คือการผสมผสานกันระหว่างนักเตะรุ่นพี่และนัก
เตะสายเลอืดใหม่ในทมีน่ันเอง 
ชลิี 
 เป็นทมีทีน่่ากลวัทมีหนึง่ในรายการนี ้ แชมป์
โคปา อเมริกา จะท�าได้ดีทีรั่สเซยี เนือ่งจากฮวน 
อนัโตนโิอ ปิซซี ่ ยงัคงมีผูเ้ล่นฝีเท้าดีๆ อยูเ่ตม็ทมี 
จงึถกูมองว่าน่าจะเข้าไปพบกบัเมก็ซโิก ในรอบรอง 
และไปตดัชิงด�ากบัโปรตเุกส ในนัดชิงชนะเลศิ    
ออสเตรเลยี 
 การคว้าแชมป์เอเช่ียน คัพ เม่ือปี 2015 พวก
เขาเคยเข้ามาเล่นแล้ว 3 คร้ังก่อนหน้านี ้ ผ่านเข้า
ถงึรอบชิงชนะเลศิ ในปี 1997 แต่พ่ายต่อทมีชาติ
บราซลิ 6-0 หากพวกเขาสามารถต่อกรกบัเยอร-
มน ีได้สสูใีนเกมนดัแรก กน่็าจะเป็นก�าลงัใจได้เป็น
อย่างดีส�าหรับรายการน้ี  
เยอรมน ี
 หากมองกนัตามเนือ้ผ้า คอืทมีเตง็อย่างไม่ต้อง
สงสัย แต่ต้องไม่ลืมว่า แชมป์โลก ส่งผู้เล่นชุด
ทดลองลงเล่นรายการนีเ้ป็นส่วนใหญ่ ท�าให้ยาก
จะคาดเดาว่าจะเกิดอะไร ทีน่่าจบัตามองกค็อื ทโีม 
เวอร์เนอร์, จเูลยีน แดรกเลอร์ กบั โยนาส เฮค
เตอร์ ด้วยความเป็นเยอรมน ี คณุไม่สามารถขดี
พวกเขาออกจากวงโคจรได้ แต่จะไปถึงแชมป์หรอื
ไม่น้ัน โปรตเุกส จะเป็นผูต้อบในรอบรองชนะเลศิ  

โลกกีฬา 8ทมีคอนเฟดฯคพั
‘สโตเซอร์’ลุน้ศกึวมิเบลิดนั 

‘คอนต้า’โชว์ฟอร์มเหนยีวแน่น 

‘ฮดัเดอร์สฟิลด์’กลาง‘เรอืใบ’ 

ซามานธา สโตเซอร์ อดตีแชมป์เก่ายเูอส 
โอเพ่น จากออสเตรเลีย ยังต้องลุ้นว่า จะ
ได้ลงแข่งการแข่งขันวิมเบิลดัน ในเดือน
หน้าหรือไม่ หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บ
กระดูกที่แขนขวา จากการเปิดเผยของสื่อ
มวลชนออสเตรเลียน โดยนักหวดวัย 33 
ปี ได้รับบาดเจ็บในเกมรอบ 4 รายการ   
เฟรนช์ โอเพ่น ที่เธอพ่ายให้กับ เจเลน่า 
ออสตาเพนโก้ แชมป์คนล่าสุด ช่วงต้น
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งนักหวดมือ 34 ของโลก 
ได้ถอนตัวจากการแข่งขันรายการ อีสต์
บอร์น ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-1 ก.ค. เป็น
ที่เรียบ ร้อยแล้วตามรายงานข่าว 

โจฮันน่า คอนต้า ยงัคงเตรยีมความพร้อม
ส�าหรบัศกึวิมเบลิดนั ในปีนีไ้ด้อย่างด ีหลงั
จากทีเ่ธอเอาชนะ ยานน่ิา วคิเมเยอร์ คูข่อง
เธอได้ส�าเรจ็ในการแข่งขนันอตตงิแฮม โอ-
เพ่น โดยมือ 1 ของสหราชอาณาจักร วัย 
26 ปี ชนะมาได้ 6-4, 6-1 ใช้เวลา 1 ชัว่โมง 
14 นาที ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายเป็น
ครัง้แรกในสนามหญ้าของเธอในปีนี ้คอน
ต้า ที่ตอนนี้ เป็นมือ 8 ของโลก จะผ่าน
เข้าไปพบกบั แอชไลจ์ บาร์ตี ้วยั 21 ปี จาก
ออสเตรเลยี และส�าหรบัการแข่งขนัวมิเบลิ 
ดันในปีนี้ เธอคือนักเทนนิสคนแรกที่ติด 
มอื 1 ใน 10 ของโลกจากสหราชอาณารา
จกัร ที่ได้ลงเล่นวิมเบิลดัน ตั้งแต่ปี 1984 

ทีมฮัดเดอร์สฟิลด์ น้องใหม่ในพรีเมียร์
ลีก ตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัว แอรอน มูย์ 
กองกลาง ออสเตรเลีย วัย 26 ปี จากทีม 
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ในราคา 
10 ล้านปอนด์ ซึ่งกองกลางผู้น้ี ถูกฮัด-     
เดอร์สฟิลด์ ยมืตวัไปเล่นเมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
และได้ลงเล่นในเกมเพลย์ออฟ ที่เอาชนะ
เรดดิ้ง ชิงตั๋วใบสุดท้ายขึ้นมาเล่นในพรี-
เมียร์ลีก ได้เป็นผลส�าเร็จ มูย์ ไม่เคยได้รับ
โอกาสจาก เป๊ป กวาร์ดโิอล่า นายใหญ่ของ
ทีม ให้ลงเล่นทีมชุดใหญ่เลย แต่การย้าย
ทีมครั้งนี้ มีออพชั่นที่ทีมแมนฯ ซิตี้ สา-  
มารถซื้อกลับไปได้ด้วย 

เฟอร์นานโด ซานโต๊ส กนุซอืทมีแชมป์ยโูรล่าสดุ โปรตเุกส ประกาศก้องทมีของเขาจะคว้าแชมป์คอน
เฟดเดเรชัน่ คพั ระหว่าง 17 ม.ิย.-2 ก.ค. ทีป่ระเทศรสัเซยี เพือ่ทีจ่ะพสิจูน์ว่า พวกเขาคอืทมีทีด่ทีีส่ดุ
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 อย่างไรกต็าม ค�า “คงเฉา” นี้ 
แตกต่างกบัค�าเรยีก “โอตาค”ุ ของ
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่
เลือกทีจ่ะหมกตัวอยูกั่บบ้านและดืม่ 
ด�า่กบัการ์ตนูอะนเิมะ เกม และหนงั 
สอืการ์ตนูญีปุ่น่
 คนกลุ่มนีบ้างคนมีชวีติในสงัคม
ทีด่แีละมคีวามสขุในการออกไปข้าง
นอกกบัเพือ่น โดยพวกเขาไม่จ�าเป็น
ต้องเป็น “หมาโสด” ค�าในภาษาจนี
ท่ีใช้เรียกคนโสดที่อายุเกินไปแล้ว 
ขณะทีบ่างคนสามารถใช้ชีวิตรักได้
อย่างต่อเนือ่งและเสรี
 และคนกลุม่นีก้ไ็ม่ใช่พวก “เขิน่
เหล่าจู๋” หรอื “เกาะพ่อเกาะแม่กนิ” 
หมายถงึ กลุ่มเดก็ท่ีส�าเรจ็การศกึษา

ในขณะทีค่นส่วนใหญ่ของโลก สน 
ใจกบัปัญหาส�าคญัของจนีอย่างสงั-
คมสูงอายุที่ก�าลังส่งผลกระทบกับ
สงัคมทีมี่ประชากรมากทีส่ดุในโลก 
แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่ม ที่หลายๆคน     
ก�าลงัให้ความสนใจไม่แพ้กนั นัน่ก็
คอื กลุม่หนุม่สาวทีอ่ยู่เป็นโสด โดย
เฉพาะกลุม่โสดในเมอืงใหญ่
 จากรายงานระบวุ่า จ�านวนคน
โสดของจนีอยูท่ีป่ระมาณ 50 ล้าน
คน ซ่ึงหากเทยีบกบัจ�านวนประชา-
กรในมณฑลแล้ว กลุม่นีจ้ดัเป็นอนั 
ดบัท่ี 11 ของมณฑลทีม่ปีระชากรมาก
ทีสุ่ดเลยทเีดยีว
 ส�าหรับคนกลุ่มนี้ นักวิชาการ
และชาวจนีได้ให้ค�าจ�ากดัความไว้ว่า 
“คงเฉา ชงิเหนยีน” แปลเป็นไทย
ว่า “หนุม่สาวรงัร้าง”
 ค�าว่า “คงเฉา” หรอื “รงัร้าง” 
เดิมทีใช้เรียกกลุ่มพ่อแม่ที่สูญเสีย
ลูกไปก่อนตนเอง แต่ปัจจุบัน สื่อ  
จนีได้เริม่ใช้ค�าเหล่านีม้าเรยีกหนุม่
สาวทีม่อีายรุะหว่าง 20-39 ปีทีท่�า 
งานไกลจากบ้านเกดิเมืองนอน กนิ
อยูห่ลบันอนด้วยตวัคนเดยีว
 ต่อมา “เถาเป่า” เวบ็ไซต์ซือ้ขาย
อันดับหนึ่งของจีนได้ใช้ค�านี้เรียก
ฐานข้อมลูของกลุม่ลกูค้าทีม่อีายใุน
ช่วงนี้
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ต่างประเทศ

แล้วไม่หางานท�าแต่กลับไปอาศัย
กบัพ่อแม่อย่างเดมิ เพราะคนกลุม่
โสดนี้บางคนมีเงินเดือนเฉลี่ยสูง
กว่าคนทัว่ไปเสยีอกี
 แม้ว่าพวกเขาจะเป็นกลุม่พเิศษ
ต่างหาก มสีถานภาพทางสงัคม มี
ความพร้อมในทกุด้าน แต่กลุม่นีก้ลบั
มสีิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนักค็อื “ความ
รูส้กึว่างเปล่า” 
 ดงันัน้ ค�าว่า “คงเฉา” ทีแ่ปลตาม
ตวัว่า “รงัทีว่่างเปล่า” นี ้กลายเป็น
ค�าทีก่ระทบจติใจพวกเขามากทีส่ดุ
 จากการส�ารวจโดย NetEase 
เว็บไซต์ทีม่ชีือ่เสยีงของจนี ได้ประ 
กาศผลส�ารวจเมื่อวันพฤหัสที่ผ่าน
มาว่า 68 เปอร์เซน็ต์ของคนกลุม่นี้

โดดเด่ียวไร้บ้านไร้รัก
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หมาป่ายืมอ�านาจเสือ  

ทีต่อบแบบสอบถามรูส้กึเหงาตลอด
สปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมเีพยีง 14 เปอร์ 
เซน็ต์เท่านัน้ทีต่อบว่าไม่รูส้กึเหงา
 แบบส�ารวจได้สมัภาษณ์หนุม่-
สาวรงัร้างจ�านวน 5,000 คน โดย
จากโซเชยีลมเีดยีทีส่�าคญัอย่าง Tan 
tan และ Blued ซึง่อันหลงันีเ้น้นไป
ทีก่ลุม่ของชาวรกัร่วมเพศ
 จากการส�ารวจพบว่า ชายหนุม่
มโีอกาสเป็นหนุม่รงัร้างมากกว่าหญงิ
สาว ซึง่คดิเป็น 64 เปอร์เซน็ต์ของผู้
ตอบแบบสอบถาม
 นอกจากนี้ การมีสัมพันธ์ทาง
เพศกก็ลายเป็นสิง่ยากล�าบาก จาก
การส�ารวจพบว่า เกอืบครึง่ของหนุม่
สาวรังร้างเคยมีความสัมพันธ์ทาง
เพศเพยีงคร้ังเดยีวตลอดปีทีผ่่านมา 
และ 31 เปอร์เซน็ต์เคยมคีวามสมั-
พนัธ์ทางเพศ 1 คร้ังในรอบ 6 เดอืน 
มเีพยีง 5 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ทีม่เีพศ
สมัพนัธ์มากกว่า 10 ครัง้ต่อเดอืน 
ขณะเดยีวกนั ในกลุม่เกย์รงัร้างจ�า-
นวน 64 เปอร์เซน็ต์มเีพศสมัพนัธ์
อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดอืน
 อย่างไรกต็าม มเีพยีง 1 เปอร์-
เซน็ต์ของผูต้อบแบบสอบถามเท่านัน้
ทีเ่หน็ว่าการไม่มเีพศสมัพันธ์คือเร่ือง
ใหญ่ของชวีติ โดย 3 อนัดับแรกของ
ความกงัวลของคนกลุม่นีค้อื การไร้
บ้าน ไร้คู ่และไร้ความหวงั    

 ได้ยินดังนั้น เสือจึงเดินตาม
หมาป่าเข้าไปในป่า พอสตัว์ต่างๆ
เหน็เสอืกบัหมาป่าเดนิมา กร็บีวิง่
หนหีายไปจนหมด เสอืเหน็ดงันัน้ 
กเ็ข้าใจว่า หมาป่าพดูจรงิ สดุท้าย
จงึไม่กนิหมาป่าเป็นอาหาร
 แต่จริงๆแล้ว ที่สัตว์ป่าวิ่งหนี
นัน้ ไม่ได้วิง่หนหีมาป่า แต่ทีจ่รงิวิง่
หนีเสือที่เดินตามหมาป่ามาต่าง
หาก
 หมำป่ำยมือ�ำนำจเสอื หมำยถงึ 
คนที่ใช้อ�ำนำจของคนที่มีอ�ำนำจ

เพือ่ไปหลอกลวงคนอืน่ๆ 

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “หู 
เจีย่ หู ่เวย” หรอื “หมาป่ายมื
อ�านาจเสอื”
 ต�านานเล่าว่า มีเสืออยู่ตัว
หนึง่ ไม่ได้กนิอาหารมาหลาย
วนั จงึตดัสนิใจออกเดนิทางเพ่ือ
หาเหยือ่มาประทงัความหิว
 เจ้าเสอืเดนิหาอาหารไปจน
พบหมาป่าตวัหนึง่ เสอืจงึตดัสนิ
ใจเดนิย่องเข้าไปเพือ่ล่าเป็นอา-

หาร แต่เมือ่จบัหมาป่าได้และก�าลงั
จะเอาเข้าปาก หมาป่าก็ได้พูดกับ
เสอืว่า “สวรรค์ได้ก�าหนดให้ข้า เป็น
ราชาของราชาสตัว์ป่า หากท่านกนิ
ข้า ท่านจะถกูสวรรค์ลงโทษ”
 ในตอนแรก เสอืไม่เชือ่เท่าใด
นัก แต่เมื่อมองดูความจริงจังของ
หมาป่าแล้วกเ็ริม่ลงัเล หมาป่าเหน็
ดงันัน้จงึเร่งส�าทบัไปว่า “ถ้าท่านไม่
เชือ่ ให้ท่านเดนิตามข้าไป แล้วท่าน
จะพบว่า สัตว์ต่างๆกลัวข้ามาก
เพียงใด”
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เติ้ง คอยเมียล เสนอภาพนี้ใน straitstimes.com สะท้อนผล
ศึกษาของผู้เชี่ยวชาญสิงคโปร์ท่ีระบุว่า อุบายท่ีช่วยให้ผู้ลดน�้า
หนักฮึดสู้จนลดได้ผล คือการตั้งเงินรางวัลล่อใจ 

ต่างประเทศ

และลบข้อความ ภาพ รวมทัง้คลปิ
วดิโีอไม่เหมาะสม ทีล่กูค้าโพสต์ใน
เวบ็ไซต์และบลอ็กของ Naver 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าท�างาน 
ต้องเข้าอบรมฝึกใช้โปรแกรมส�าหรับ
ท�างานตรวจสอบข้อมูล และฝึก
ทกัษะด้านไอทส่ีวนทีจ่�าเป็นอืน่ ๆ 
 การท�างานแบ่งเป็นกะละ 4 ชัว่-
โมง และหลงัท�างานทกุๆ  50 นาที 
มกีารหยดุพกั 1 ครัง้ ครัง้ละ 10 นาที 
เพือ่ให้พนกังานพกัผ่อนตามอัธยา-
ศยั จบิน�า้ชากาแฟ หรอืตรวจความ
ดนัโลหติ 
 ปัจจบุนั EverYoung Korea 
มพีนกังาน 420 คน วยัอ่อนสดุ 
อาย ุ55 ปี ส่วน “วยัดกึสดุ” อยู่
ที ่82 ปี มาจากหลากหลายสา-
ขาอาชพี มทีัง้วศิวกร นักการศึก 
ษา นกัคณติศาสตร์ อดตีลกูจ้าง
บรษิทัท่องเทีย่ว และอดตีลกู-
จ้างบรษิทัไอที
 EverYoung Korea ได้น�าร่อง   
“เทรนด์” นี ้มา 4 ปี แต่ดเูหมอืน
ยงัไม่มบีรษิทัอืน่ในเกาหลใีต้เอาอย่าง
แม้แต่ค่ายเดยีว 
 ท�าให้ผูส้งูวยั ยงัขาดโอกาสการ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ แม้ไฟในการท�างานยงัไม่มอด 
ดบักต็าม 
 หลักฐานหนึ่งที่สะท้อนถึงผู้สูง
อายยุงัมไีฟท�างาน คอืยอดผูส้มคัรลุน้
เข้าท�างานกบั EverYoung Korea 
ในช่วง 2-3 ปีล่าสดุ ทีม่จี�านวนมาก
 บางปีเปิดรับพนักงานเพิ่ม
เพยีง 96 อตัรา แต่มคีณุตาคณุ
ยายแห่ไปสมคัรกว่า 800 คน

 
 

In Brief : ย่อความ

บรษิทัสตาร์ตอพัแห่งหน่ึง
ในเกาหลีใต้ ใช้นโยบาย
รบับคุลากร “ย้อนศร” กับ
กระแสหลกั โดยรบัเฉพาะ
ผูส้งูวยั อายตุัง้แต่ 55 ปีข้ึน
ไป จดุประสงค์เพือ่ชูคณุ
ค่าของผู้อยู่ในวัยเกษียณ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่ง ที่
อัตราส่วนประชากรขยับสู่สังคมสูง
วัยค่อนข้างเร็ว ปัจจุบันมีพลเมือง
อายเุกนิ 65 ปี จ�านวน 13.2% ของ
ประชากรทัง้ประเทศ 50.7 ล้านคน
 การเพิ่มขึ้นของประชากรอายุ
มาก ก่อให้เกดิปัญหาตามมาหลาย

โดยผู้อยู ่ในวัยเกษียณจ�านวนไม่
น้อยทีส่ขุภาพด ีมเีวลา และยงัมไีฟ
ท�างาน แต่ไม่มผีูป้ระกอบการสนใจ
รบัเข้าท�างาน
 ชนุ อนึซงุ นกัธรุกจิหนุม่แห่ง
แดนโสม มองการปฏิบตัดัิงกล่าวของ
ผูป้ระกอบการว่า เป็นการกดีกนัผูส้งู
วยั จงึตดัสนิใจเปิดบรษิทัสตาร์ตอพั 
(Start-Up) ชือ่ EverYoung Korea 
ท�าธรุกจิด้านไอท ีเมือ่ปี 2013 และ
เปิดรบัลกูจ้างสงูวยัเข้าท�างาน 
 กตกิาการรบับคุลากรของ Ever 
Young Korea ก�าหนดไว้อย่างเคร่ง 
ครดั ระดบั “ไฟท์บงัคบั” คอื รบั
เฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
เท่านัน้
 หน้าทีข่องพนกังาน ได้แก่ การ
รกัษาความปลอดภยัเวบ็ไซต์ของลกู 
ค้า (Content Monitoring) โดยท�า 
งานให้เวบ็ไซต์ค้นหาข้อมลูของเกา-
หลใีต้ คอื Naver คอยตรวจสอบ

อย่าง กรณหีนึง่ซึง่บางคนอาจมอง
ว่าไม่ใช่ปัญหา คอื การ “ว่างงาน” 

บริษัทผู้สูงวัยในเกาหลีใต้ 

ข้อมูลภำพ : channelnewsasia.com
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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

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
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อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4603 (1128) วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

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
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)

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.
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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

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

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
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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

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

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

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เตอร์ไพรส์ จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวการจดังาน “Jubilee Midyear 
Expo 2017” ทีโ่รงแรมพลาซ่า แอท 
ธนิ ีJ ศนูย์การค้าเดอะฮบัรงั-
สิต ขอเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสา
ประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ “ดอกดา-
รารตัน์” แทนความอาลยัและจงรกั
ภกัดี เพือ่ถวายในพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ตัง้แต่วนันี-้16 กรกฎาคม 2560 เวลา 

น. พงษ์ภาณ ุ เศวตรนุทร์ ปลดั-
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา และ 
กัมปนาท วงศ์หงษ์กุล ประธาน-  
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร LINE VILLAGE 
BANGKOK แถลงข่าว เปิดตวั LINE 
VILLAGE BANGKOK แอดเวน-
เจอร์พาร์คในร่ม แห่งแรกในโลก!   
ทีช่ัน้ 1 อาคารสยามสแควร์วนั J 
10.30 น. อญัรตัน์ พรประกฤต 
กรรมการบรษิทั และ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ยบิูลลี ่ เอ็น

J 09.30 น. พลเอกธนะศกัด์ิ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมน-
ตร ี เป็นประธานการประชมุ คณะ
กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาตคิรัง้ที ่4/2560 ทีห้่องประ 
ชุม 1 กระทรวงวฒันธรรม J 10.00  

10.30-18.00 น. ทีล่านโปรโมช่ัน-
ช้ัน 2 ศูนย์การค้าเดอะฮบัรงัสติ J 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั ขอ
เชญิชวนประชาชนชาวไทย ร่วมน้อม
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชผ่านนิทรรศการ 
“แสตมป์ของพ่อ 2493” ระหว่าง
วนัที ่22 มถินุายน-31 ตลุาคม 2560 
ทกุวันองัคาร-อาทติย์ เวลา 09.00-
19.00 น. ทีไ่ปรษณย์ีกลาง บางรกั

ด้วยตระหนกัในความส�าคญัของปรชั 
ญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาล
ที ่9 ทีส่ามารถน้อมน�ามาปฏบิตัเิพือ่
ความสขุอย่างยัง่ยนื บรษิทั เทเวศประ 

เทเวศประกนัภยัชวนนอ้งเดินตามรอยพอ่ 

สังคม

กนัภยั จ�ากดั (มหาชน) จงึน�าเดก็และ
เยาวชนกว่า 30 ชวีติ จากชมุชนรอบๆ
บรษัิท ออกตามรอยพ่อ ภายใต้ชือ่
กจิกรรม “ศกึษาเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอ
เพยีงและการพึง่พาในชมุชน” ณ ศนูย์ 
การเรยีนรู ้บ้านสารภ ีจงัหวดัสมทุร-
สงคราม 
 นางภาวิณ ีทพิย์เพชร ผูอ้�า-
นวยการส�านักบรหิารงานกรรมการ
และสือ่สารองค์กร บรษิทั เทเวศประ 
กนัภยั จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า บรษัิท
ให้ความส�าคัญและมุง่มัน่ในการพฒั 
นาศกัยภาพในด้านต่างๆของเดก็และ
เยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นก�าลัง
หลกัทีด่ขีองสงัคมและประเทศ การ 
พาเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ
รอบๆบริษัทมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพยีงท่ีศนูย์การเรยีนรูบ้้านสารภ ีจงั 
หวดัสมุทรสงครามในครัง้นี ้มวัีตถ-ุ
ประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ

เพยีง และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุในชวีติ นอกจาก
นีย้งัเป็นการเสรมิสร้างมติรภาพทีด่ี
ระหว่างกนั อกีทัง้ส่งเสรมิให้เดก็และ
เยาวชนมีจิตส�านึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่อง
ของจติอาสา ซึง่นบัเป็นการบ่มเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เด็กและ
เยาวชนเตบิโตไปเป็นคนดขีองสงัคม
และประเทศชาต”ิ
 กจิกรรม “ศกึษาเรยีนรูเ้ศรษฐ-
กจิพอเพยีงและการพึง่พาในชมุชน” 
เป็นกจิกรรมท่ีพาเดก็ๆและเยาวชน
ในชมุชนทีบ่ริษทัให้การสนบัสนนุอยู่ 
เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
กนัทีศ่นูย์การเรยีนรูบ้้านสารภ ีจงัหวดั
สมทุรสงคราม ซึง่เป็นของ คณุสชุล 
สขุเกษม โดยเปิดให้เยาวชนและบคุ 
คลทัว่ไปเข้าไปศกึษาเรียนรู้ได้ฟรี คุณ
สุชลเล่าว่าตนเคยล้มลุกคลุกคลาน 
ก่อนทีจ่ะพบว่าเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้
ยัง่ยนืและท�าให้ชวีติพบความสขุอย่าง

แท้จริง จงึเดนิตามรอยพ่อหลวงรชั 
กาลที ่9 โดยได้จดัสรรพืน้ที ่1 ไร่ ที่
ตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามเกษตรทฤษฎใีหม่ 
 เศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทำง
ปฏิบตัขิองทฤษฎใีหม่ เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำทีน่�ำไปสูค่วำมสำมำรถ
ในกำรพึง่ตนเองในระดบัต่ำงๆอย่ำง
เป็นขัน้ตอน  ผลจำกกำรน�ำปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยกุต์ใช้ 
คือ กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน 
พร้อมรับต่อกำรเปลีย่นแปลงในทกุ
ด้ำน ท้ังด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวด 
ล้อม ควำมรูแ้ละเทคโนโลย ี กำรได้
พำเด็กและเยำวชนลงพืน้ทีใ่นกจิกรรม 
“ศกึษำเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง และ
กำรพึง่พำในชมุชน” จงึเป็นเสมอืน
กำรวำงรำกฐำน บ่มเพำะเมลด็พันธุใ์ห้ 
เด็กและเยำวชนได้ซึมซับและน�ำไป
ปรบัใช้ เพือ่กำรพฒันำทีส่มดุลและ
ยัง่ยนือย่ำงแท้จรงิ 
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สังคม

กฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธำนกำรประชมุรบัฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนและผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำรพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นพืน้ทีบ่ริกำรทำงวฒันธรรมระดับนำนำชำติ ทีห่อประชุม
เล็ก ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย

พล.อ.อ.มำนะ ประสพศรี ประธำนคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมกองทพัอำกำศ, 
ณฤมล ธรรมวฒันะ ประธำนกรรมกำรบรหิำรตลำดยิง่เจรญิ พร้อมด้วยพนัธมติร 
ร่วมกนัรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก ประจ�ำปี 2560 ภำยใต้แนวคดิ “ต้นแบบ
ตลำดปลอดโฟม ประโคมถงุผ้ำ ต้นป่ำสำมคัค ีเพิม่ดกีรเีครอืข่ำย” 

ศภุเดช พูนพิพัฒน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) 
น�ำคณะผูบ้รหิำรมอบเงินท่ีธนำคำรร่วมกบัลกูค้ำ ประชำชน และพนกังำน บร-ิ
จำคจ�ำนวน 450,000 บำท ให้กบั มูลนธิเิด็กอ่อนในสลมั ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็
พระเจ้ำพีน่ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณวิฒันำ กรมหลวงนรำธวิำสรำชนครนิทร์ 

รุง่รตัน์ เบญจพฒันมงคล และ วำสนำ ซงิห์ ทีป่รกึษำและโค้ชจดุแขง็ของ บรษิทั 
แกลลพั จ�ำกดั ร่วมงำนกำรประชมุระดบัโลก “APAC 2017 Coaching Con-
ference” และแชร์แนวคิดในหัวข้อ “กำรโค้ชโดยอำศยัจดุแข็ง” และ “กำร
บรหิำรคนยคุมลิเลนเนยีล” ในช่วงพำวเวอร์ทอล์ค เซสชัน่  

นำรนิทร์ วงศ์ธนำศริกิลุ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย สิง่แวดล้อม 
และรฐักจิสมัพนัธ์ กลุม่บรษิทั ดำว ประเทศไทย ร่วมกบัคณะท�ำงำนไตรภำคขีอง
บรษิทั และอำสำสมคัรจำกสถำนทตูสหรฐัอเมรกิำในประเทศไทย จดักจิกรรม 
“เพิม่ผนืป่ำชำยเลน ถวำยเป็นพระรำชกศุล” เนือ่งในวนัสิง่แวดล้อมโลก 

ฉลอง ตริไตรภษูติ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรองค์กร บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอยี จ�ำกดั 
(มหำชน) ร่วมกบั สโมสรฟตุบอล พที ีประจวบ เอฟซ ีจดักจิกรรมฟุตบอลคลินิก 
2017 โดยม ีธวชัชยั ด�ำรงอ่องตระกลู เฮดโค้ช ดกีรอีดตีนกัฟตุบอลทมีชำตไิทย 
ท�ำกำรฝึกสอนฟตุบอลแก่เยำวชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

บรษิทั ศภุำลยั จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมสนบัสนนุคอนเสิร์ตเพือ่กำรกศุล “The 
Star 12 : Home Again The Charity Concert” โดยรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย
ในคอนเสร์ิตครัง้นีจ้ะน�ำไปสมทบทุนมูลนธิเิพ่ือสนบัสนนุกำรผ่ำตัดหวัใจเดก็ ที่ 
The Bazaar Theater

บรษิทั ชมุพรอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์ม จ�ำกดั (มหำชน) ส่งตวัแทนพนักงำน
เข้ำร่วมกจิกรรม Run for Kids 2016 “วิง่ด้วยใจ ให้ควำมรกั เพือ่ผู้ป่วยเดก็
และครอบครวั” กบัมลูนธิ ิโรนลัด์ แมคโดนลัด์ เฮำส์ โดยรำยได้ท้ังหมดจะน�ำ
ไปใช้ในกจิกรรมของมลูนธิฯิ 


