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ศาสนิกยังมั่นคง
ศาสนาเหมือนต้นไม้ ส่วน
พระสงฆ์เหมือนผู ้ขึ้นไป
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ได้เวลาปลดลอ็ก
ทราบผลกันในสัปดาห์หน้า 
ไม่ว่าผลการตคีวามจะออกมา 
อย่างไร สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะ
ต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องแรกคือ
การปลดล็อกให้พรรคการ 
เมืองได้ท�ากิจกรรมเพ่ือด�า 
เนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่กฎหมายพรรคการ 
เมอืงก�าหนด ซึง่จะท�าให้ประ 
ชาชนมั่นใจได้ว่ามีการเลือก
ตั้งเกิดขึ้นตามโรดแม็พแน่

“รื้อ”กับ“ฉีก”!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เตรยีมยตุค้ินหา
ซาก MH370

เศรษฐกิจ 4

“ธนชาต”หนนุSMEกู้
ท�าระบบบัญชเีดยีว

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“ประกนัCLM”คุม้ครอง
ความเสีย่งส่งออก

ภาพการเลอืกตัง้ตามโรดแมพ็
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามี
ความเด่นชัดขึ้นมาอีกระดับ
เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูชีว่้า พ.ร.ป. 
เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรฐัธรรมนญู ท�าให้สามารถ
เดินหน้าตามขั้นตอนเพื่อให้
กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้ แม้
จะยังเหลือผลการตีความค�า
สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 
เรือ่งการด�าเนนิการตาม พ.ร.ป. 
ว่าด้วยพรรคการเมืองที่จะ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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คลี่คลายไปอีกปมเมื่อศาลรัฐ 
ธรรมนูญมีมติเป ็นเอกฉันท์ 
ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 
ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ 
ฎร (ส.ส.) ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญู 
 ไม่ขัดทั้งกรณีที่ให้เจ้าหน้า 
ที่ประจ�าหน่วยเลือกตั้งอ�านวย 
ความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ 
ผู ้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งหมาย 
รวมถึงกาบัตรลงคะแนนแทน 
ได้ด้วย
 ไม่ขัดทั้งกรณีกฎหมายให้ 
ตัดสิทธิการด�ารงต�าแหน่งข้า 
ราชการทางการเมอืงส�าหรบัคน
ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 เมื่อผลตีความออกมาอย่าง
น้ี ขัน้ตอนต่อไปก็ต้องส่งค�าวนิจิ 
ฉัยกลางแจ้งให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) รับไปด�าเนิน
การต่อคือ ส่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย 

ได้เวลาปลดลอ็ก
คสช. ที่ 53/2560 เรื่องการ 
ด�าเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย 
พรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรม 
นญูนดัลงมตใินวนัที ่5 มิถนุายน
 ประเด็นน้ีแม้จะไม่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งโดยตรง เพราะตัว
กฎหมายมีผลบังคับใช้มากว่า 
8 เดือนแล้ว แต่จะมีผลทาง 
อ้อม โดยเฉพาะผลต่อพรรค 
การเมืองในการเตรียมความ
พร ้อมเข ้ าสู ่ สนามเลือกตั้ ง  
เพราะช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมา
พรรคการเมืองเสียเวลาไป
เปล่าๆ ไม่สามารถขยับท�าอะไร
ตามที่กฎหมายพรรคการเมือง
บังคับให้ต้องท�าได้
 หลังทราบผลตีความในสัป 
ดาห์หน้า สิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีจะ 
ต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องแรกไม่ว่า 
ผลจะออกมาอย่างไรก็คือ การ
ปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้
ท�ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือด�าเนิน
การให้ครบถ้วนถูกต้องตามที ่
กฎหมายพรรคการเมอืงก�าหนด
 ไม่ต้องรอเรียกพรรคการ 
เมืองมาคุย
	 ไม่ต้องปลดล็อกแบบหลาย
ขยักหลายขั้นตอน	 เพราะเวลา 
ที่เหลืออยู ่ตามโรดแม็พเลือก 
ตั้งถือว่าไม่มากและกระชั้นชิด
มากกับการด�าเนินการตาม
เงือ่นไขกฎหมายพรรคการเมือง
 หลังรู้ผลตีความในวันที่  
5 มิถุนายน ถ้าไม่ต้องการ
เตะถ่วงหรือยื้ออะไรอีกก็ 
ควรปลดล็อกทันที

สิ่งที่ต้องตามดูต่อไปคือนายกรัฐมนตรี

จะนำาเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯอย่างรวดเร็ว

อย่างท่ีมือกฎหมายของรัฐบาลคุยไว้หรือไม่

การเลือกตั้ง ส.ส.ให้กับนายก
รัฐมนตรีเพื่อที่นายกรัฐมนตรี 
จะน�าเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ
 สิ่งที่ต้องตามดูต่อไปคือ 
นายกรฐัมนตรจีะน�าเรือ่งขึน้
ทูลเกล้าฯอย่างรวดเร็วอย่าง
ท่ีมือกฎหมายของรัฐบาล 
คุยไว้หรือไมว่่าเร่ืองมาถงึก็ 
ส่งได้เลย เพราะด�าเนนิการ 
ทางเอกสารรอไว้แล้ว
 หากจ�ากันได้ พ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
(ส.ว.) ที่ผ่านการตีความมาแล้ว 
1 สัปดาห์ ตอนนี้ตัวกฎหมาย 
ยงัไม่ถกูส่งกลบัมาทีร่ฐับาลเพือ่

น�าขึ้นทูลเกล้าฯ
 เมื่อกฎหมายลูกที่ส�าคัญ
ผ่านขั้นตอนหมดแล้ว เหลือ
เพียงการรอน�าข้ึนทูลเกล้าฯ 
และการประกาศใช้ หากไม่มอีะ 
ไรตดิขดักฎหมายเลอืกตัง้ ส.ส. 
จะประกาศใช้เป็นฉบับสุดท้าย 
และจะมผีลบงัคบัใช้หลงัประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 90 วัน
 เท่ากับว่าหนทางสู ่การ 
เลือกตั้งตามโรดแม็พเปิด
กว้าง ไม่มอีปุสรรคอะไรมา
ขวางอกีแล้ว
 อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอลุ้น 
ผลการตีความค�าสั่งหัวหน้า 
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

ศาสนิกยังมั่นคง

ทรรศนะ

ประชาชนท่ีฉลาดต้องไม่ท้ิงต้นไม้ 
ไม่ทิง้ศาสนา แต่จะทิง้คนทีห่ล่นจาก
ต้นไม้ เพราะไม่ระมัดระวัง มองต�่า 
คิดไม่ดี

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

‘รื้อ’กับ‘ฉีก’!
“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกิจ” โพสต์เฟซบุค๊
ยนืยนัต้องรือ้ทิง้ “รฐัธรรมนญู 2560” 
ที่ถือเป็น “มรดก คสช.” แล้วร่างใหม่ 
เพือ่อนาคตใหม่ทีเ่สรี เป็นธรรม และไร้
การสบืทอดอ�านาจ ผ่านกระบวนการรบั
ฟังความเห็น ประชาพิจารณ์อย่างรอบ
ด้าน ม่ันใจไม่ท�าให้เกดิความขดัแย้งรนุ 
แรง หากทุกฝ่ายเคารพกฎกติกาและ
ความเหน็ต่างทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทียม
 ค�าว่า “รื้อ” กับ “ฉีก” ก�าลังถูกน�า
มาขยายความ ซึ่งมีความหมายใกล้
เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกัน การ “รื้อ
และร่าง” รฐัธรรมนญูทีเ่ป็น “มรดก 
คสช.” นั้น “ธนาธร” พูดชัดเจนว่า 
เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิป 
ไตย ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น 
ประชาพิจารณ์จากประชาชนทุกฝ่าย
อย่างรอบด้าน
 ไม่เหมือนการรัฐประหารที่ลากรถ
ถังมายึดอ�านาจ ถือเป็นการ “ฉีก” 
รัฐธรรมนูญ แม้จะไม่ผิดกฎหมายแบบ
ไทยๆ เพราะถือว่ายึดอ�านาจส�าเร็จ แต่
ประชาคมโลกก็ประณามและต่อต้าน
 การออกมาแสดงความเหน็เชงิ “ขู”่ 
ของ “เนติบริกร” ลิ่วล้อเผด็จการว่า 
“อาจไม่ผิดในวันนี้ แต่จะผิดในวัน
หน้า” มีทั้งความเป็นไปได้และเป็นไป
ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบ้านเมืองในอนาคตจะ
อยู่ภายใต้กลุ่มใดและระบอบใด?
	 การออกมาเคลื่อนไหวของนิสิต	
นักศึกษา	 นักวิชาการ	 และภาคประ 
ชาชน	 รวมถึงการประกาศจุดยืนของ
หลายพรรคการเมือง	 หลังการเลือกตั้ง
เม่ือบ้านเมืองกลับสู ่ระบอบประชา 
ธิปไตยจะ	“รื้อทิ้ง”	ประกาศและค�าสั่ง
ของ	“ระบอบ	คสช.”	และเอาผิด	“ผู้มี
อ�านาจ”	ที่ใช้อ�านาจไม่ชอบธรรม
 การ “ล้างบาง” สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นภัยกับบ้านเมืองจึงไม่ใช่ 
“ความผิด” แต่เป็น “ความถกูต้อง”!

ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ไม่ดีกับศาสนา แต่
ศาสนิกก็ยังมั่นคง ในวันวิสาขบูชาท่ีผ่าน
มาที่ยังมีข่าวพระผู ้ใหญ่ถูกจับและท่ียัง 
หลบหนี ศาสนิกชนก็ยังไม่เสื่อมศรัทธา
ศาสนา แม้แต่วัดอ้อน้อยของอดีตพุทธะ
อิสระก็มีคนไปเนืองแน่น วัดสวนแก้วนึก
ไม่ถึงเลยว่าปีนี้จะมากันมากมาย อาจ
เพราะทุเรียนดึงดูดก็ได้ คนมาเยอะจริงๆ 
เยอะชนิดไม่เคยมีมาก่อน เรียกว่าสุด 
ยอดความศรทัธาของพทุธศาสนกิชนจรงิๆ 
ไม่มีใครรู้สึกไม่ดีกับศาสนา
 อย่างทีบ่อกกล่าวแล้วว่าศาสนาเหมอืน
ต้นไม้ ส่วนพระสงฆ์เหมือนผู้ขึ้นไปเก็บ 
ผลไม้บนยอด ปีนข้ึนไปแล้วหล่นก็มี ข้ึน
ไปไม่ทันจะถึงดอกถึงผลหล่นซะก่อนก็มี 
กลายเป็นเรือ่งทีท่�าให้นกึถงึว่า คนเรารูจ้กั
แยกแยะ รู้จักท�าใจได้ว่า ถ้าคนหล่นมา 
เราจะไปตัดท้ิงต้นไม้ซึ่งมีดอกมีผลหรือ  
ทิ้งคนหล่นได้ ไม่ทิ้งก็ได้ เหมือนอย่าง
พุทธะอิสระ บางคนบอกว่ายังไงก็ไม่ทิ้ง
ท่าน จะเคารพนับถือต่อไป
 อันน้ีเป็นเรื่องของศรัทธา ลูกศิษย์ 
ลูกหาหลายคนให้สัมภาษณ์ว่ายังศรัทธา  
ไม่เหมือนพระผู้ใหญ่บางรูปไม่มีลูกศิษย์
ไปเยี่ยมไปดูแลเลย ไม่เหมือนพุทธะ 
อิสระ ท�าให้เหน็ว่าทกุวนันีใ้ครกต็ามถ้าท�า 
ตนเหินห่างจากประชาชน ประชาชนก็ 
จะเหินห่าง พุทธะอิสระใกล้ชิดประชาชน
ทั้งในม็อบ นอกม็อบ เลยท�าให้คนยังยึด
ติดมั่นคง

 แน่นอนว่าจะต้องมีคนพูดคนเห็นแตก
ต่างกันไป ก็นึกสงสารคนอ่านข่าวเหมือน
กัน นักข่าวคนหนึ่งบอกว่าล�าบากใจเหลือ
เกินช่วงนี้ เพราะอ่านข่าวอดีตพุทธะอิสระ
เป็นนายสุวิทย์ก็โดนลูกศิษย์ด่า ครั้นจะ
เรียกว่าพุทธะอิสระก็โดนคนท่ีเกลียดชัง
พุทธะอิสระด่าอีก เพราะถือว่าหมดความ
เป็นพระแล้ว ฝ่ายลูกศิษย์ก็ต่อว่าว่าไม่ให้
ความเคารพกันบ้างเลยหรือ ไม่เกรงใจ 
ลูกศิษย์กันบ้างเลยหรือ 
 ส�าหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้นึกว่า
ศาสนาเป็นต้นไม้ ให้ร่มให้เงา ให้ดอกให้
ผล ใครปีนเก็บได้ก็สุขใจไปตลอดชาติ  
ใครพลัดตกลงมาก็เสียโอกาส เจ็บปวด 
เพราะฉะน้ันต้องพยายามคิดให้ได้ว่าเรา 
จะไม่ทิ้งต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ให้ดอกผล ส่วน
คนหล่นลงมาก็แล้วแต่ว่าหล่นเพราะอะไร 
ถูกเขย่าให้หล่น หรือเผลอหล่นมาเอง  
หรือโง่ที่ไม่ดูยอดไม้ ไม่มองดอกผล มอง
แต่ข้างล่าง มองแต่เรื่องต�่าๆเร่ืองลาภ 
ยศต�าแหน่งและผลประโยชน์ จึงร่วงหล่น
ลงมา
 ดังนั้น ใครท่ีหล่นก็อย่าไปโทษต้นไม้
ว่าไม่ด ีต้องโทษคนทีปี่นไม่ด ีเกาะไม่แน่น 
จับหลักศาสนาไม่กระชับ เหมือนขึ้นต้น 
ไม้แต่จับไม่กระชับ ยิ่งต้นหมาก ต้นมะ 
พร้าวทีไ่ม่มกีิง่เลย ถ้าขึน้เป็น จบัให้กระชบั 
เกาะรัดให้ดี ก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเอา
ดอกเอาผลได้
 เพราะฉะนัน้ประชาชนทีฉ่ลาดต้อง
ไม่ทิ้งต้นไม้ ไม่ทิ้งศาสนา แต่จะทิ้ง 
คนที่หล่นจากต้นไม้ เพราะไม่ระมัด 
ระวัง มองต�่า คิดไม่ดี อย่างเรื่องเงิน
ทอนวัดจะมีกี่สิบวัด ประชาชนก็ต้อง
ไม่หวั่นไหว ไม่ต้องกลัว เพราะไม่มี
ใครทิ้งต้นไม้แห่งศาสนาแน่นอน
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘ธนชาต’หนนุSMEกูท้�าระบบบญัชเีดยีว

นายยุทธยง ศุทธรัตน์ Head of 
Commercial Banking ธนาคาร
ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวถึง
มาตรการ SME บัญชีเล่มเดียว 
ของภาครัฐที่ออกเป็นกฎหมาย 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME จัด 
ท�าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อน
สถานะการเงินอย่างโปร่งใส ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 
2562 เป็นต้นไปนั้น ธนาคารเห็น
ว่าเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับผู้ประกอบ
การ SME เพราะจะได้ประโยชน์
โดยตรง ทัง้การบรหิารธุรกิจจะง่าย
ขึ้นในการท�าบัญชีอย่างเป็นระบบ
เพียงบัญชีเดียว สามารถวิเคราะห์
ผลก�าไรและขาดทุนได้อย่างชัด 
เจน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้
เพื่อขยายกิจการเพิ่ม และเมื่อท�า
งบการเงินถูกต้องจะท�าให้การวาง 
แผนภาษีท�าได้อย่างชัดเจน นอก 
จากนี้ยังเป็นโอกาสให้ SME เติบ 
โตในอนาคตได้อยา่งยั่งยืน เพราะ
การท�าบัญชีอย่างเป็นระบบจะ
สร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทรวม
ถึงผู ้บริหาร และขอสินเชื่อเพื่อ
ขยายธุรกิจง่ายขึ้น
 ธนาคารธนชาตจึงจัดโปรโม
ชั่นจูงใจลูกค้า SME ที่ท�าระบบ
บัญชีเดียว โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้พิเศษ 5% นาน 2 ปี เพื่อ

เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้า
เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตร 
ฐาน SME บัญชีเดียวอย่างต่อ
เนื่อง โดยเชิญวิทยากรจากกรม
สรรพากรและผู ้ เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายจากบริษัท ส�านักกฎ 
หมายธรรมนิติ จ�ากัด มาให้ความ
รู้ หลังจากนั้นจะมีการจัดสัมมนา
เพิ่มขึ้น โดยจะเน้นเชิญลูกค้าเป็น 
กลุ่มท่ีมีลักษณะธุรกิจใกล้เคียง
และแนวทางการท�าบัญชีคล้าย 
คลึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้

ร่วมกัน และให้ความรู้ด้านภาษี 
กฎหมาย และงบการเงินที่สอด 
คล้องเหมาะสมให้แก่ธุรกิจนั้นๆ 
 ทั้งนี้ ธนาคารได้เตรียมบุคลา 
กรที่เข้าใจข้อมูลธุรกิจของลูกค้า
แบบเชิงลึก รวมถึงสามารถให้ค�า
ปรกึษาในการวางแผนได้ทกุขนาด
ธุรกิจ โดยให้ความรู้การท�าบัญชี
อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู ้ประกอบ
การ SME อย่างเป็นระบบตั้งแต่

เร่ิมแรก อาทิ เมื่อต้องการขยาย
วงเงนิ จะให้ค�าปรกึษาแผนการท�า
งบการเงินที่ถูกต้องและด�าเนิน
ธรุกจิอย่างไรให้สอดคล้องกบัแผน 
การขยายธุรกิจ เนื่องจากการท�า
บัญชีถูกต้องและได้มาตรฐานท�า 
ให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อ
ขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ 
ทุกธนาคารต่างให้ความส�าคัญ
เร่ืองระบบบัญชีเดียวเป็นเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา 
หรือเว็บไซต์ www.thanachart 
bank.co.th และเฟซบุ๊ค www.
facebook.com/Thanachart 
Bank

“ธนชาต” ให้ความรู้ลูกค้า SME เข้าระบบบัญชีเดียว ท�างบการ
เงินโปร่งใสเพื่อกู้ง่ายขึ้นและต่อยอดธุรกิจโตยั่งยืน พร้อมให ้
โปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 5% นาน 2 ปี

‘ประกันCLM’คุม้ครองความเสีย่งส่งออก
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการ 
ส่งออกของไทยไปประเทศเพื่อน
บ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะ 
ท่ีสินค้าไทยเป็นสินค้าคุณภาพดี
เหมาะสมกับราคา การค้าขายสิน 
ค้าข้ามแดนจากไทยไปยังกัมพูชา 
ลาว และเมยีนมา จงึขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ผู ้ส ่งออกไทยโดย
เฉพาะ SMEs จ�านวนไม่น้อย 
ยังไม่มั่นใจที่จะค้าขายเพ่ิมอย่าง
ก้าวกระโดดตามอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจและอุปสงค์สินค้า 
ส่งออกไทย EXIM BANK จึง 
ได้พัฒนาบริการ “ประกัน CLM” 
เป็นการประกันความเส่ียงจาก 
การไม่ได้รับช�าระเงินค่าสินค้า 
จากผู้ซื้อในกลุ ่มประเทศ CLM 
ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่า
การส่งออกไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ
ครั้ง และส่งออกภายใต้เทอมการ
ช�าระเงินสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
 จุดเด่นของประกัน CLM คือ  
ผู้ส่งออก SMEs สามารถเลือก 
รูปแบบความคุ้มครองได้ด้วยค่า 
ใช้จ่ายที่ก�าหนดเอง ค่าเบี้ยประ 

กันต ่อกรมธรรม ์ เร่ิมต ้นเพียง 
3,300 บาท ได้รับความคุ้มครอง
สูงสุดถึง 90% ของมูลค่าความ 
เสียหาย คุ ้มครองกรณีผู ้ซื้อล้ม
ละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธช�าระเงินค่า
สินค้า ประเทศผู้ซื้อเกิดสงคราม 
จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร หรือ
ห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ 
ผู ้ซื้อ ทั้ ง ยังลดค ่าเบี้ยประกัน  
50% หากสมัครใช้บริการภายใน
เดือนสิงหาคม 2561 สอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ ฝ ่ายส่งเสริม 
การรับประกันการส่งออกและ 
การลงทุน EXIM BANK
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ย�า้ไม่จ่ายค่าก�าแพง
ประธานาธิบดีเอนริเก เปญา 
เนียโต ของเม็กซิโก แถลงว่า 
เมก็ซโิกจะไม่จ่ายเงนิในการก่อ 
สร้างก�าแพงกั้นแนวชายแดน
ตามแผนการของประธานาธิบ 
ดีโดนัลด์ ทรมัป์ ทีต้่องการสกดั
ผู ้ลักลอบอพยพข้ามแดนเข้า
สหรฐั ก่อนหน้านีป้ระธานาธิบดี
ทรัมป์กล่าววิจารณ์เม็กซิโกที ่
ไม ่ช ่ วยสกัดกั้น ผู ้อพยพผิด
กฎหมายลักลอบเข้าสหรัฐ 

ยิงต�ารวจเบลเยียม
เกิดเหตุผู ้ต ้องสงสัยใช้อาวุธ 
ปืนยิงต�ารวจหญิง 2 นายเสีย
ชีวิตด้านนอกร้านกาแฟแห่ง
หนึ่งในเมืองลีแอช ทางตะวัน
ออกของเบลเยียม แล้วยิงคน 
ขับรถบริเวณใกล้เคียงเสียชีวิต
อีก 1 คน จากนัน้จบัพนกังาน 
ท�าความสะอาดในโรงเรียน 
ใกล้เคียงเป็นตัวประกนั ก่อน 
ที่ เจ ้าหน้าที่ต�ารวจจะยิงคน 
ร้ายเสียชีวิตระหว่างยิงปะทะ 
กัน มีต�ารวจบาดเจ็บเพิ่ม 2 
นาย พยานในที่เกิดเหตุบอก 
ว่ามือปืนตะโกนข้อความสรร 
เสรญิพระเจ้าเป็นภาษาอาหรบั
ก่อนลงมือก่อเหตุ 

มือขวา‘คมิ’ไปสหรัฐ 
โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐแถลงว่า พล.อ.คิม ยอง 
โชล รองประธานคณะกรรมการ
กลางพรรคแรงงานเกาหลี 
เหนือ ซึ่งเป็นมือขวาของนาย 
คิม จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ 
ก�าลังเดินทางมายังนิวยอร์ก
เพื่อพบปะกับนายไมค์ ปอม 
เปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้
สู งที่ การประชุมสุดยอดระ 
หว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ กับนายคิมจะมีขึน้ตาม 
ก�าหนดในวันที่ 12 มิถุนายน 
นี้ที่สิงคโปร์

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

เตรยีมยตุค้ินหาซากMH370
บริษัทเอกชนสหรัฐเตรียมยก 
เลกิการค้นหาเครือ่งบนิ MH370 
ของสายการบินมาเลเซีย แอร์
ไลน์ ที่สูญหายเมื่อ 4 ปีที่แล้ว 
ขณะที่รัสเซียไม่พอใจท่ียูเอ็น
เรียกร้องให้ยอมรับทีเ่ครือ่งบิน 
MH17 ถูกยิงตกที่ยูเครน

หลังจากที่เครื่องบินสายการบิน
มาเลเซีย แอร ์ไลน ์ เที่ยวบิน 
MH370 หายสาบสูญนานถึง 4 ปี 
และได้มีการพยายามค้นหามา
หลายช่วง เริ่มจากหน่วยงานทาง 
การที่ล้มเหลวไป จนมาให้เอกชน
รบังาน แต่กไ็ม่พบร่องรอยจนประ 
กาศจะยุติในอีกไม่กี่วันนี้
 โอเชียน อินฟินิตี้ บริษัทของ
สหรัฐที่ท�าการค้นหาเคร่ืองบิน 
ของมาเลเซียท่ีหายไปอย่างปรศินา
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ออก
แถลงการณ์ว ่า การค้นหาซาก
เครื่องบิน MH370 ก�าลังจะปิด 
ฉากลงในไม่ช้า หลังจากการค้น 
หาครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตา 
รางกิโลเมตรในบริเวณตอนใต ้
ของมหาสมุทรอินเดีย ไม่มีว่ีแวว 
ว่าจะพบซากเครื่องบินล�านี้ 
 การค ้นหาซากเครื่ อ งบิน 
MH370 ที่หายไปพร้อมผู้โดยสาร

เจ้าหน้าที่ท�าเนียบขาวเปิดเผยว่า 
รัฐบาลจะลดอายุการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางหรือวีซ่าของชาว
จีนบางกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ป้อง 
กันการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา
ที่รัฐบาลประกาศเมื่อเดือนธันวา 
คมปีก่อน 
 เจ้าหน้าทีท่�าเนยีบขาวกล่าวว่า 
กระทรวงต่างประเทศจะเร่ิมใช้มาตร 
การเข้มงวดความปลอดภยักบัการ
ยื่นขอวีซ่าของชาวจีนบางกลุ่มตั้ง 
แต่วันที่ 11 มิถุนายน ด้วยการลด
อายวุซ่ีา อนัเป็นส่วนหนึง่ของยทุธ 
ศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่จะ

สร้างความมั่นใจว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสหรัฐจะไม่ถูกถ่ายโอน
ไปให้แก่คู่แข่ง พร้อมกับอ้างเอก 
สารที่รัฐบาลประกาศเมื่อเดือน
ธนัวาคมปีก่อนว่า จะจ�ากดัวซ่ีานกั 
ศกึษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโน 
โลยีจากบางประเทศ ด้านเจ้าหน้า 
ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเผย

และลกูเรอืรวม 239 คน ขณะก�าลงั
เดนิทางจากกรุงกวัลาลมัเปอร์ของ
มาเลเซียไปยังกรุงปักกิ่งของจีน  
ในระยะแรกได้ยุติลงเมื่อเดือนมก 
ราคม 2560 ขณะที่มีการพบซาก
ชิ้นส่วนเพียง 3 ชิ้น ที่ได้รับการยืน 
ยันว่าเป็นของเครื่องบินล�านี้ ลอย
มาติดที่ชายฝั่งทางด้านตะวันตก
ของมหาสมุทรอินเดีย และหลัง
จากทนแรงกดดันจากครอบครัวผู้
เสียชีวิตไม่ไหว รัฐบาลมาเลเซีย 
ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ 
ราซคั จงึได้ร้ือฟ้ืนการค้นหาอีกคร้ัง 
โดยท�าข้อตกลงกับโอเชียน อินฟิ 
นิต้ี เม่ือเดือนมกราคมที่ผ่านมา  
มีเงื่อนไขว่าจะจ่ายค่าจ้างก็ต ่อ 
เมือ่พบซากเคร่ืองบินโบอ้ิง 777 ล�า
นี้ หรือพบกล่องด�าของเครื่องบิน 
ซึ่งหากส�าเร็จบริษัทจะได้เงินตอบ 
แทนราว 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือกว่า 2,200 ล้านบาท
 ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้าน
หนึ่ง รัสเซียปฏิเสธเสียงเรียกร้อง 

รฐับาลสหรฐัเลง็ลดอายวุซ่ีาชาวจนี

ที่สหประชาชาติให้รัสเซียยอม 
รับว่าอยู ่เบื้องหลังการยิงเครื่อง 
บินโดยสารสายการบินมาเลเซีย  
แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17 ตกที่ 
ยูเครน ซึ่งการสอบสวนพบว่า 
ขีปนาวุธของรัสเซียถูกน�ามาใช ้
ในการโจมตีครั้งนี้ 
 ระหว่างการประชุมคณะมน 
ตรีความมั่นคงแห ่งสหประชา 
ชาติเรื่องยูเครน นายสเตฟ บล็อก 
รัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์  
ได้เรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียยอม 
รับผลการสอบสวนที่ว่าเครื่องบิน
โดยสารล�าดังกล่าวถูกยิงตกโดย
ขีปนาวุธบียู เคที่ผลิตในรัสเซีย 
ขณะที่นายวาสซิลี เนเบนเซีย  
ทูตรัสเซียประจ�าสหประชาชาติ 
กล่าวว่า การยื่นค�าขาดต่อรัสเซีย
ในเร่ืองนี้ไม ่ใช ่วิธีการพูดที่อน ุ
ญาตให้ใช้กัน พร้อมบอกว่าไม่
สามารถยอมรับผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการท่ีมีเนเธอร ์
แลนด์เป็นผูน้�าในครัง้นี ้เครือ่งบนิ
ล�าดังกล่าวมีผู้โดยสาร 298 คน 
ก�าลังมุ ่งหน้าจากกรุงอัมสเตอร์ 
ดัมไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่ถูก
ขปีนาวุธยิงตกเม่ือเดอืนกรกฎาคม 
2557 ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้า
ยูเครน

ว่า กระบวนการย่ืนขอวีซ่ายังคง
เหมือนเดิม แต่เจ้าหน้าที่กงสุล 
อาจจ�ากัดอายุวีซ ่าของผู ้ยื่นขอ 
ชาวจีนเป็นกรณีไป 
 รอยเตอร์รายงานว่า เอพทีีร่าย 
งานเรื่องนี้เป็นแห่งแรกอ้างเจ้า 
หน้าทีส่หรฐัว่า นกัศกึษาชาวจนีใน
ระดับสูงกว ่าปริญญาตรี ข้ึนไป 
จะถูกจ�ากัดอายุวีซ่าให้เหลือเพียง 
ปีเดียวหากศึกษาในบางสาขาวิชา  
เช่น หุ่นยนต์ การบิน การผลิต
ไฮเทค ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ทาง 
การจีนเคยชี้ว่าเป็นเป้าหมายหลัก
ของภาคการผลิตจีน 
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4842 (1367) วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

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

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

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4842 (1367) วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



IT APP-P1-070518

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4842 (1367) วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4842 (1367) วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

‘ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ป ี2561’
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เปิดเวทีสนับ 
สนุนศิลปินรุ ่นใหม่สู ่ศิลปินมือ
อาชีพ คัดสุดยอดผลงานจากนัก 
ศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศมาจัด
แสดง เผยศักยภาพต่อสาธารณ 
ชนผ่านนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์
ยอดเยี่ยม ปี 2561”  
 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิ
กิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ ่น
ใหม่ให ้ได ้มีพื้นที่ในการแสดง 
ผลงานศิลปกรรม จึงได้ริเริ่มจัด
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึก 
ษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการ
สอนด้านศิลปะ คัดเลือกผลงาน
ศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา  
ของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นหลาก
หลายตามความถนัดเฉพาะตน 
มาจัดแสดงร่วมกัน
 ในปีนี้นิทรรศการศิลปนิพนธ์
ยอดเยี่ยม ปี 2561 ได้รวบรวมผล
งานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึก 
ษา ระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 
2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที ่
เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วยผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสถาบัน
ละ 2 คน ระดบัปรญิญาตรสีถาบนั

มร.ชิเงกิ	โคบายาชิ	ผู้อ�านวยการส�านักข่าวสารญี่ปุ่น	ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย	 ร่วมกับดวงตา	 พงษ์วิไลย์	 ผู้จัดการใหญ่การตลาด	
เดอะมอลล์	 ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์	 เปิดงาน	 “เดอะมอลล์	 ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์	 โคโดโมะ	 
โนะ	ฮิ	2018”	ที่แกรนด์ฮอลล์	ชั้น	G	เดอะมอลล์	บางแค

มร.ปีเตอร์	 ฮอร์นบี	 รองประธานกรรมการกลุ่มสินค้าแฟช่ัน	 และมาจุรี	 สิทธิเดชะ	 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	 บริษัท	 ดีเคเอสเอช	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จัดงาน	 
Levi’s	501	Day	-	We	Are	All	Collaborators	เพราะเราสร้าง	มาให้คุณรังสรรค์	
เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ	145	ปี	

ละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดง
คนละ 1 ชิ้น รวม 137 ชิ้น ได้แก่ 
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย  
จัดแสดงร ่วมกันตั้งแต ่วันนี้-1 
กรกฎาคม 2561 
 เยาวณี นิรันดร ผู้บริหาร 
คริสต้ีส์ ประเทศไทย ในฐานะ
ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า 
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเย่ียม
เป็นโอกาสที่ดีของศิลปินรุ่นใหม่ที่
มีผลงานดีเด่นให้ได้มีเวทีแสดง 
ผลงานเพื่อแสดงศักยภาพของ
ตนเองและสถานศึกษาให้เป็นที่
รูจ้กัในวงกว้าง เป็นการสร้างความ
พร้อมก่อนจะก้าวไปสู่การเป็น
ศิลปินอาชีพในอนาคต นอกจาก
นัน้ยงัถอืเป็นการสร้างแรงบนัดาล
ใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และผู ้ที่สนใจในศิลปะโดยทั่วไป  
ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สร้าง 
สรรค์ผลงาน และได้ศึกษาเทคนิค

สามารถได้มีโอกาสเรียนรู ้และ
พัฒนาจากประสบการณ์ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังได้
มีโอกาสแสดงงานจริงในสถานท่ี
อันทรงเกียรตินี้ 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่างานนิทรรศ 
การศิลปนิพนธ์ยอดเย่ียมท่ีจัด 
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิด
พัฒนาการทางความคิดและเทค 
นิคที่หลากหลาย เกิดเป็นผลงาน
ศิลปะที่แสดงอัตลักษณ์ของศิล 
ปินแตกต่างกันไป สร้างมุมมอง
ใหม่ๆให้เกิดขึ้นทุกปี นับเป็นเรื่อง
ที่น ่า ยินดีของวงการศิลปะใน 
เมืองไทย หลังจากนี้ไปจะมีศิล 
ปินหน้าใหม่ก้าวขึ้นสู ่ศิลปินมือ
อาชีพมากขึ้น พร้อมสนับสนุน 
ค่านิยมต่อผลงานศิลปะให้ขยาย
ตัวในวงกว้าง

เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในศิลปะ
ได้มาพบเจอ แลกเปลี่ยนความรู้ 
สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันด้วย 
 งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ยอดเยี่ยม ปี 2561 นับเป็นอีกก้าว
ส�าคัญของวงการศิลปะในประเทศ 
ไทย ด้วยการส่งเสริมและสนับ 
สนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความ


