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การปกครองที่ดี
ถ้าคนดีหายไป คนไม่ดี
มากขึ้น บ้านเมืองก็ยุ่ง ก็
หายนะ
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ก่อนเลือกตั้งใหญ่
ซ้อมมือกันก่อน สนามท่ีส�าคญั
ท่ีสุดไม่พ้นกรงุเทพฯ ถ้าพรรค
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
ส่งตัวแทนร่วมชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ 
กทม. ด้วย ผลทีอ่อกมาจะเป็น
ตัวช้ีวัดได้ว่าพรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทยจะมอีนาคตใน
สนามเลือกตั้งใหญ่อย่างไร

ดินพอกหางหมู!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ไต้หวนัเรยีกร้อง
ประชาธปิไตยในจนี 

เศรษฐกิจ 4

หุ้นไทยครึ่งปีหลังโต
สิ้นปี1,850จุด

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

เดโมแครตเตอืน 
“ทรมัป์”อย่าพลาด 

โรดแม็พสู่การเลอืกตัง้เปิดทาง
สะดวกเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ชีข้าดว่าค�าสัง่หัวหน้า คสช. ที่ 
53/2560 ทีใ่ห้แก้ไขเพิม่เตมิ
กฎหมายลกูว่าด้วยพรรคการ 
เมอืงไม่มอีะไรขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญู จากนีไ้ปประเทศ 
ไทยปรับเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง
เต็มตัว ก่อนที่จะท�าศึกใหญ่
ต้นปีหน้า ช่วงปลายปีนี้จะมี
ศึกย่อยเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ก่อนเลือกตั้งใหญ่
ทกุอย่างเคลยีร์โล่ง ถนนสูก่ารเลอืก
ตั้งตามโรดแม็พปลอดโปร่ง ไม่มี
อะไรเป็นอปุสรรคอกีแล้ว เมือ่ศาล
รฐัธรรมนูญมมีตช้ีิชดัว่าค�าส่ังหัวหน้า 
คสช. ที่ 53/2560 ที่ให้แก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการ 
เมืองไม่มีอะไรขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญตามที่พรรคการเมือง
เสนอเร่ืองผ่านผูต้รวจการแผ่นดนิ
ให้พิจารณา

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
ได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) ผล
ตีความชี้ว ่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ผลตคีวาม
ชี้ชัดว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ผล
ตีความชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

จะมีอะไรมาขวางการ
เลือกตัง้ตามโรดแมพ็ได้อกีหาก
ผูค้มุอ�านาจต้องการให้การเลือก
ตั้งเกิดขึ้นจริง

ระหว่างรอการน�า พ.ร.ป. ทัง้ 
2 ฉบับขึน้ทลูเกล้าฯ และรอการ

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ สิง่ที่
จะเกดิข้ึนต่อจากนีไ้ปตามล�าดบัคอื 
การประชุมร่วมกันระหว่างพรรค 
การเมืองกบั คสช. ทีจ่ะมขีึน้อย่าง
แน่นอนภายในเดอืนมิถนุายนนี้

หลงัการประชมุร่วมกนัแล้ว 
สิง่ทีจ่ะตามมาคอืการปลดลอ็กให้
พรรคการเมืองท�ากิจกรรมต่างๆ
ได้ตามที่กฎหมายพรรคการเมือง
ก�าหนด

แต่ดูแล้ว คสช. คงไม่ปล่อย
มอืให้พรรคการเมือง นกัการเมอืง 
มีอิสระท�าอะไรได้อย่างเต็มที่ น่า
จะยังมีพันธนาการอยู่บ้าง

ในส่วนของฝ่ายการเมอืง สิง่

ที่ประชาชนจะได้เห็นคือ พรรค 
การเมอืงทีค่นในรฐับาลซุม่ด�าเนนิ
การอยูน่ัน้จะเกดิขึน้ได้จรงิหรอืไม่ 
จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ใครเป็น
หัวหน้า ใครบ้างที่เข้ามาเป็นลูก
พรรค

ขณะทีอ่กีฝ่ายก็จะชดัเจนเช่น
เดียวกันคือ ประชาชนจะได้รู้ว่า
ใครจะมาเป็นแม่ทพัถอืธงลงสนาม
เลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทย ใคร
บ้างจะมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนา
ยกรัฐมนตรีท่ีต้องเสนอให้ประชาชน
รับทราบช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง

แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น 
พรรคการเมอืงจะได้ลงสนามเลือก

จะมีอะไรมาขวางทางเลือกต้ังได้อีก
หากผู้คุมอำานาจ

ต้องการให้การเลือกต้ังเกิดข้ึนจริง

ตั้งท้องถิ่นซ้อมมือกันก่อนในช่วง
ปลายปีนี ้ก่อนท่ีจะท�าศกึใหญ่ช่วง
ต้นปีหน้า

สนามการเมืองท้องถิน่ที่
จะช้ีวดัความนิยมได้ดีทีส่ดุคง
หนไีม่พ้นการเลอืกตัง้ผูว่้าราชการ
กรงุเทพมหานคร (กทม.)

สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
จะเป็นเครื่องช้ีวัดอย่างดีว่าพรรค
ประชาธปัิตย์ทีก่นิรวบคะแนนเสยีง
ในเมืองหลวงมานานจะยังคงได้
รับความนิยมเหมือนเดิมหรือไม่ 
หลงัแกนน�าพรรคหลายคนมสี่วน
ร่วมอย่างมนียัส�าคญักบัการชุมนมุ
ปิดกรุงเทพฯจนน�ามาซึ่งการท�า
รัฐประหารของกองทัพ

สนามเลอืกตัง้ กทม. จะสนกุ
ขึ้นเป็นทวีคูณหากพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยของนายสุเทพ 
เทอืกสบุรรณ อดตีแกนน�า กปปส. 
ส่งตวัแทนร่วมชงิเก้าอีผู้้ว่าฯ กทม. 
ด้วย เพราะผลคะแนนทีอ่อกมาจะ
เป็นตวัช้ีวดัได้อย่างดว่ีากระแสของ
มอ็บทีแ่รงอย่างมากในช่วงท่ีมีการ
ชุมนุมนั้น จะแปรเปลี่ยนมาเป็น
คะแนนเสียงในสนามเลือกตั้งได้
หรือไม่

หากเปลีย่นเป็นคะแนนเสยีง
ได้ นายสุเทพจะมีก�าลังใจเพิ่มขึ้น
อย่างมากในการท�าศึกเลือกต้ัง
สนามใหญ่

แต่หากเสียงส่วนใหญ่
ของคนทีอ่อกมาร่วมปิดกรงุเทพฯ
ยังเทให้พรรคประชาธิปัตย์
เหมอืนเดมิ หรอืเทไปให้ผูส้มคัร
จากพรรคอื่น ก็คงพอคาดเดา
ได้ว่าพรรครวมพลงัประชาชาติ
ไทยจะมอีนาคตในสนามเลือก
ตั้งใหญ่หรือไม่
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

การปกครองที่ดี

ทรรศนะ

การปกครองทีด่กีจ็ะเกดิ เพราะ

เพิม่คนดขีึน้เรือ่ยๆ ก�าจดัคน

ไม่ดีให้ลดลงเร่ือยๆ น่ันแหละ

คือการปกครองที่ดี

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ดนิพอกหางหม!ู
การจดัซือ้จดัหา “ดาวเทียมจารกรรม” 
ท่ีกองทัพไทยก�าลังด�าเนินการ เป็น
ดาวเทียม “THEIA” จากสหรัฐ มูลค่า 
91,200 ล้านบาท ซึง่กองทพับอกว่าเป็น
แค่การศึกษา

“ศรีสุวรรณ จรรยา” ถาม
กองทัพว่า ถ้าแค่ศึกษาแล้วท�าไม
ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (สทป.) จึงไปลงนาม
หนังสือแสดงการรับรู้ (Letter of 
Acknowledge-LOA) วันที่ 14-23 
ธันวาคม 2560 เดือนมีนาคม 2561 
ลงนามหนังสือแสดงความจ�านง (Letter 
of Intent-LOI) และปลายเดือนเมษายน 
2561 ผู้บริหารในรัฐบาลยังเดินทาง
ไปสหรัฐเพื่อเป็นสักขีพยานการลงนาม
หนงัสอืยืนยัน (Letter of Confirm-LOC)

ที่ส�าคัญคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 
“จสิด้า” ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) จัดท�าโครงการการพัฒนา
ดาวเทียมส�ารวจธีออส 2 งบประมาณ 
7,800 ล้านบาท และให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา
โครงการดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อความ
มั่นคงร่วมกับหน่วยงานด้านความ
ม่ันคงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง งบ
ประมาณ 1,000 ล้านบาท จะถือว่า
เป็นการซ�้าซ้อนกันหรือไม่?

ไม่มีใครปฏิเสธ “ความจ�าเป็น” 
ด้านความมั่นคง แต่ราคาเฉียดแสน
ล้านบาทที่ซื้อ “เรือด�าน�้า” ได้ถึง 3 ล�า 
ขณะที่ประเทศท�างบประมาณขาดดุล
จนหนี้ทะลุเกิน 5 ล้านล้านบาทแล้ว 
เหมาะสมหรือไม่ 

ยังไม่รวมปัญหา “ดินพอกหาง
หมู” ที่กองทัพถูกกล่าวหาการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงเกินจริงและ
ยังใช้งานไม่ได้อีก

โดยเฉพาะ “GT200 ไม้ล้าง
ป่าช้า” และ “เรือเหาะบุโรทั่ง”!

ช่วงนีไ้ม่มข่ีาวอะไรทีด่ราม่าเท่ากบั 2 ข่าวใหญ่
คือ การจับพระพรหมเมธีที่เยอรมนี อีกข่าว
คอื คณุสเุทพ เทอืกสุบรรณ แกนน�า กปปส. 
บีบน�้าตาเปิดพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
อ้างว่าเสียสละเพื่อชาติ ท�าเพื่อชาติ ค�าว่า 
“เสียบเพ่ือชาติ” หรือ “ตระบัดสัตย์เพื่อ
ชาติ” ใช้กันมาหลายยุคหลายสมัย เหมือน
นิยายปรัมปราที่ไม่มีวันจบในโลกใบนี้

เร่ืองพระพรหมเมธีหนีเพราะมีคนช่วย 
ศักดิ์ศรี “ลูกผู้ชายชาติพระ” ระหว่างหนีกับสู้
ความจริง อันไหนจะมีมากกว่ากัน ยิ่งหนีก็ยิ่ง
เปลอืงตวั ถูกจบัในประเทศไทยกบัถูกจบัทีต่่าง
ประเทศแล้วน�ากลับมา มันเสียหาย ล�าบาก
ยากเขญ็กว่ากนั เสยีเวลาต�ารวจ เสยีงบประมาณ 
แล้วความเสื่อมเสียก็ตามมาอีกเยอะแยะ ถ้า
คิดตื้นๆ ไม่ท�าเสียพระ ไม่ประพฤติตัวเสื่อม
เสีย ก็ไม่ทุกข์

ก่อนหน้านี้บอกว่าการตรวจสอบของ 
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิไม่ด ีไม่เป็น
ธรรม จบัแต่พระ ไม่จบัข้าราชการ ก็ว่ากนัไป

ส่วนเรือ่งการเมอืงก็เชือ่กนัยาก ครัง้หนึง่
สมัยคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายก
รฐัมนตร ีเคยเล่านทิานตอบโต้ในสภากบันกัการ
เมอืงว่า เรือ่งไม่น่าเชือ่ รถชนกนัและมคีนนอน
เกลือ่นกลาด ปรากฏว่าคนกรมูาจะไปกระชาก
สร้อย ลักทรัพย์คนที่ประสบอุบัติเหตุท่ีนอน
บาดเจ็บ นอนสลบอยู่  ถามว่าคุณเป็นใคร ผม
เป็นนักการเมือง คนนั้นจะกระชากสร้อยแล้ว

รถทีว่่าเป็นนกัการเมอืงทีไ่ปเทีย่วกนั คน

ก็พูดว่านี่ตายแล้วๆ พวกเราเอาเลย นักการ
เมืองบอกว่ายังไม่ตาย แต่ชาวบ้านเขามอง
นักการเมืองว่าพูดค�าไหนก็จะตรงกันข้าม ถ้า
พูดว่าจริงก็คือไม่จริง ถ้าพูดว่าเล่นก็คือไม่เล่น 
ถ้าพูดว่าไม่เล่นก็จะเล่น เหมือนทหารบอกว่า
ไม่ปฏิวัติ ยิ่งพูดว่าไม่ปฏิวัติก็จะปฏิวัติ บ้าน
เมืองเราจึงมองทหารและนักการเมืองว่าพูด
อะไรกใ็ห้คดิตรงกนัข้าม พดูอะไรมกัไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง จึงมารุมกระชากสร้อย กระชาก
ทรัพย์สินกัน

คณุอานันท์เล่านิทานเรือ่งนีไ้ว้ตอนเป็น
นายกรัฐมนตรี ถูกนักการเมืองอภิปราย แล้ว
กส็วนกลบัเป็นเรือ่งสนกุสนาน สะใจ โดนใจ ก็
หวงัว่าเราจะเรยีนรูแ้ละเข้าใจ หากทหารพดูว่า
ไม่มีปฏวิตัอีิกแล้วกค็งจะต้องเกดิอีก ถ้านกัการ
เมืองพูดว่าไม่เล่นการเมืองอีกก็มีโอกาสเล่น
อกี สรปุว่าจะเชือ่ถอือย่างไร จะเชือ่ใคร จะชอบ
ใคร ก็คิดกันให้ดีๆ  

โดยเฉพาะการเมอืงต่อไปน้ีเป็นการ
เมืองแปลกๆ การเมืองสีเหลือง สีแดง 
นกหวีด การเมืองพรางตัว แล้วยังมีเด็ก
รุ่นใหม่ ไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะไปทางไหน 
ต้องตามดูกันต่อไป ก็หวังว่าจะมีคนดีๆ
มากกว่าคนไม่ดี การเมืองไม่ว่าระบอบ
เผด็จการหรือประชาธิปไตย ถ้าคนดีหาย
ไป คนไม่ดมีากขึน้ บ้านเมอืงกย็ุง่ก็หายนะ

ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นระบอบอะไรขอให้มี
คนดมีากขึน้ สร้างคนดมีากๆเถอะ อาตมาเห็น
ป้ายทีว่ดัสวนโมกข์เขยีนว่า การปกครองไม่ว่า
จะเป็นระบอบอะไรขอให้มคีนดเีข้ามากแ็ล้วกัน 
ต้องท�าให้การเมืองสร้างคนด ีเป็นประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง ไม่ใช่เต็มไปด้วยคนไม่ดี สับปลับ 
ฉ้อฉล เหมือนเผดจ็การถ้าไม่ใช้อ�านาจเดด็ขาด
จดัการกบัคนไม่ดี ปล่อยให้คนไม่ดกี�าเรบิเสบิ
สาน เผดจ็การกไ็ม่มปีระโยชน์ ต้องท�าให้คนไม่
ดีไม่มีท่ียืน คนช่ัวไม่มีท่ียืน ยาเสพตดิไม่มทีีย่นื 

ถ้าท�าอย่างนี้เมื่อไรการปกครองที่ดี
กจ็ะเกดิ เพราะเพิม่คนดขีึน้เรือ่ยๆ ก�าจัด
คนไม่ดีให้ลดลงเรื่อยๆ นั่นแหละคือการ
ปกครองที่ดี

เจริญพร
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Developer Day : ฉตัรชัย ศริไิล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัด
งาน “ธอส. พบผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ ประจ�าปี 2561” ภายใต้แนวคดิ 
“Home for All : All for Home : We Stand for Home” โดยมผู้ีบรหิารธนาคาร
และผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์เข้าร่วมงาน 

พบนักลงทนุ : วเิชยีร มานะพงศ์พันธ์ หัวหน้าสายงานการเงนิและบัญช ีบรษิทั ทวีี 
ไดเรค็ จ�ากัด (มหาชน) และผูบ้รหิารของบรษัิท ร่วมงาน Opportunity Day ไตรมาส 
1/2561 เพ่ือให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานไตรมาสแรกท่ีผ่านมา 
และแผนการด�าเนนิงานไตรมาส 2 ของปีนี้

เศรษฐกิจ

หุ้นไทยคร่ึงปีหลังสดใสสิ้นปี1,850จุด

นายเชดิศกัด์ิ กูเ้กยีรตนินัท์ ประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษัิท ไทย
ฟูด้ส์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
TFG เปิดเผยว่า บรษัิทได้เข้าซือ้
สนิทรัพย์ บริษัท เอเชยี เวส ไฟน์ 
ฟูด้ส์ จ�ากดั (AWFF) เพ่ือการผลติ 
สตูรการผลติ แบรนด์ จ้างบคุลากร
เดมิและสทิธกิารเช่า เพือ่ผลติสินค้า
สกุรแปรรูป บกุตลาดโฮเรก้าและ
ฟูด้เซอร์วสิ พร้อมทมีขายต่างจังหวดั
ครอบคลุมเมอืงท่องเทีย่วและโรงแรม 
เป็นการต่อยอดฐานธรุกจิเดมิของ 
AWFF และสร้างธรุกิจพร้อมใช้ใหม่ 
เพือ่รองรบัสกุรช�าแหละสูส่กุรแปรรปู
ครบวงจรและไส้กรอกไก่ 

การเริม่ธุรกจิจะต่อยอดฐาน

นายวิวัฒน์ เตชะพลูผล รอง
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุน้ไทยใน
เชงิบวกว่า ช่วงครึง่ปีหลังดชันส้ิีนปี 
2561 จะอยูท่ี่ระดบั 1,850 จดุ โดย
คาดว่าดชันจีะเริม่เร่งตวัทะลรุะดบั 
1,800 จดุได้ช่วงเดอืนกนัยายน หาก
รฐับาลมคีวามชดัเจนเร่ืองการเลอืก
ตัง้ในเดอืนพฤษภาคม 2562

นอกจากนีย้งัมปัีจจยับวกที่
จะเข้ามาหนนุการลงทนุในช่วงครึง่
ปีหลงั เช่น พ.ร.บ.เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 (EEC) 
ทีม่ผีลบงัคบัใช้แล้ว ซึง่มีเป้าหมาย
การลงทุนมากถงึ 1.5 ล้านล้านบาท
ในช่วง 5 ปีแรก ประกอบกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจเร่ิมปรบัตวัดี
ขึน้เรือ่ยๆหลัง GDP ไตรมาส 1/2561 
ขยายตวั 4.8% แขง็แกร่งทีสุ่ดใน
รอบ 5 ปี และเมือ่พจิารณาปัจจยั
พืน้ฐานของหุน้ไทยเทยีบกับในอดตี 
พบว่ามลูค่าหุน้ยงัอยูใ่นระดบัท่ีค่อน
ข้างเหมาะสมและลงทนุได้

ส�าหรับหุ้นเด่นน่าลงทุนใน
ครึ่งปีหลังมี 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรก
ได้รบัประโยชน์จาก EEC คือ BTS, 
CK, STEC, AMATA, WHA และ 
ROJNA กลุ่มปัจจัยพื้นฐานดีแต่
ก่อนหน้านีร้าคาหุน้ปรบัลงมาแรง

TFGฮบุAWFFบกุไส้กรอก-แฮม-เบคอน

ทสิโก้ช้ีหุ้นไทยคร่ึงปีหลังยงัสดใส ดชันเีริม่ปรบัข้ึนเดอืนกนัยายน
หลังการเลือกตั้งชัดมากขึ้น โครงการ EEC เดินหน้า และ
เศรษฐกิจโตแรง

ธรุกจิเดมิของ AWFF และสร้างธุรกจิ
พร้อมใช้ใหม่เพือ่รองรบัสินค้าสุกร
ช�าแหละจากโรงงานช�าแหละสกุรใน
กลุม่ไทยฟูด้ส์ เป็นการขยายประเภท
สนิค้าสกุรแปรรูป และการครอบคลมุ
ตลาดให้ครบวงจรเพิ่มจากธุรกิจ
ไส้กรอกไก่ ซึง่มเีป้าหมายรายได้ 650 
ล้านบาทในปีนี ้โดยใช้ศกัยภาพของ
ทมีฟูด้เซอร์วสิ ช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
และเครอืข่ายพนัธมติรทางธรุกจิทีม่ี
อยู่เดมิ เป้าหมายการขายปีแรกของ
ธรุกจินีป้ระมาณ 250 ล้านบาท และ
ปีท่ีสอง 400 ล้านบาท ซ่ึงเป้าหมาย
การผลติเริม่ต้นอยูท่ี่ 5 ตันต่อวนั 
และตัง้เปา้หมายธรุกจิไสก้รอกที่ 
1,000 ล้านบาทในปี 2562

กลุ่มบริษัทไทยฟู้ดส์มีแผน
งานทีจ่ะสร้างโรงงานแปรรปูสนิค้า
สุกรอยู่แล้ว การเริ่มธุรกิจขนาด
เล็กนี้ก่อนจะช่วยพัฒนาการผลิต 
ความช�านาญ ตลาด ช่องทางการ
จ�าหน่าย และสร้างฐานลูกค้าให้
พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เข้าสู่ธุรกิจนี้ โดยการลงทุนที่สูง
และเดินหนา้ตามแผนสร้างมูลคา่
เพ่ิมคล้ายกับธุรกิจไก่ปรุงสุกเพื่อ
การส่งออกทีจ่ะเริม่ผลติในไตรมาส 
3 ปีนี ้เมือ่แผนงานนีป้ระสบความ
ส�าเร็จจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้สู่
ประเทศเวยีดนาม ซึง่บรษิทัมฐีาน
ธุรกิจสุกรเป็นและสุกรช�าแหละ
ขนาด 7,000 ตัวต่อเดือนอยู่แล้ว

คือ AEONTS และ JWD กลุ่ม
สุดท้ายคือกลุ่มปันผลสูง ได้แก่ 
LH, QH, TVO และ NYT

ส�าหรับการลงทุนเดือน
มิถนุายน หุ้นน่าจะปรบัขึน้ไม่มาก
นัก แนะน�าให้นักลงทนุจบัตาแนว
รับส�าคัญที่ 1,710 จุด หากดัชนี
หลุดแนวรับนี้ให้ชะลอการลงทุน
ทกุกรณ ีหากดชันยีนืเหนอื 1,720 
จดุได้ จะมแีนวต้านส�าคญัที ่1,745 

TOA และ RATCH และกลุ่มสุดท้าย
คือกลุ่มที่ราคาพักฐานลงมาแล้ว
และมีแนวโน้มก�าไรไตรมาส 2/2561 
ดต่ีอเนือ่งคอื CPN, PCSGH และ 
TVO 

จุด โดยหุ้นเด่นมี 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ที่ได้ประโยชน์จาก EEC และการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งตัวขึ้น
คือ CK และ ROJNA กลุ่มที่คาด
ว่าจะมีรายชื่อเข้า SET 50 คือ 
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เชญิ‘คมิ’เยอืนรสัเซยี 
ส�านกัข่าวรสัเซียรายงานอ้างค�า
กล่าวของนายอวิาน เมลนคิอฟ 
รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
รัสเซีย ว่า นายเซอร์เก ลาฟ
รอฟ รฐัมนตรต่ีางประเทศรสัเซยี 
ซึ่งเดินทางเยือนกรุงเปียงยาง
เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว ได้ส่งค�าเชญิ
จากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปูติน ไปยังนาย คิม จอง-อึน 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ เพื่อให้มา
เยอืนประเทศรสัเซยีระหว่างการ
ประชมุเขตเศรษฐกจิตะวันออก 
ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองวลาดิวอสต็อก
ประมาณเดือนกันยายนเป็น
ประจ�าทุกปี

เข้มข่าวออนไลน์ 
รัฐบาลกัมพูชาประกาศว่า เจ้า
หน้าท่ีจะติดตามตรวจสอบ
เนือ้หาข่าว ข้อความเสยีง วิดีโอ 
และข่าวในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมี
เจตนาสร้างความไร้เสถยีรภาพ 
นอกจากนั้นยังก�าหนดให้ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตต้องมี
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ในการ
คดักรองหรอืปิดกัน้เวบ็ไซต์บญัชี
ผูใ้ช้หรอืหน้าของสือ่สงัคมออน 
ไลน์ที่เผยแพร่สิ่งที่ละเมิด
กฎหมายทีท่�าให้เกดิผลกระทบ
ต่อการป้องกันประเทศ

ภูเขาไฟคร่า 65 ชีวิต 
นางมีร์นา เซลดอน โฆษก
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาตกิวัเตมาลา แถลงว่า จ�านวน
ผูเ้สยีชวีติล่าสดุจากภูเขาไฟปะทุ
ครัง้ใหญ่ในกวัเตมาลาเพิม่เป็น 
65 คน แต่สามารถระบช่ืุอผูเ้สยี
ชวีติได้เพยีง 13 คน นบัเป็นการ
ระเบดิคร้ังใหญ่ท่ีสดุในรอบกว่า 
4 ทศวรรษ ท�าให้ต้องปิดท่า
อากาศยานหลักในกัวเตมาลา 
หน่วยกู้ภัยเร่งน�าศพออกจาก
ซากหักพัง คาดว่าประชาชน
กว่า 1.7 ล้านคน ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัติล่าสุด

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

เดโมแครตเตือน‘ทรัมป์’อย่าพลาด

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้น�า
หญิงของไต้หวนั กล่าวในวาระครบ
รอบ 29 ปีเหตุการณ์ประท้วงเรยีก
ร้องประชาธิปไตยท่ีจัตรุสัเทยีนอนั
เหมนิในกรงุปักกิง่ เรยีกร้องให้จนี
ยอมรับความจริงในเหตุรุนแรงที่
เกดิข้ึน โดยกล่าวว่าไต้หวนัสามารถ
เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย
ได้

ประธานาธิบดีไช่เรียกร้อง
ด้วยการโพสต์ข้อความไว้ในเฟซบุค๊ 
ทางการของเธอ ซึ่งเชื่อว่าความ
เหน็ดงักล่าวจะสร้างความไม่พอใจ

ให้กับจีนอย่างแน่นอน โดยโพสต์
ว่า หากรฐับาลจนียอมรบัเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นและความรุนแรงในครั้ง
นั้น เธอเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่ 
4 มถินุายนทีจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 
จะเป็นเหมือนหมุดหมายส�าคัญ

ไต้หวันเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน
ของจนีในการเดนิทางไปสูเ่ส้นทาง
ของประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ แม้เวลาจะล่วงเลยมา
นาน 29 ปีแล้ว แต่ทางการจีน
ยังคงห้ามการพูดถึงเหตุการณ์ที่
จัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างเปิด
เผย และยังห้ามใช้ถ ้อยค�าท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ด้วย โดยในครั้งนั้นประชาชน
จ�านวนหน่ึงซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่า
เป็นจ�านวนเท่าไรเสียชีวิตจาก
การท่ีทางการจีนใช้ก�าลังเข ้า
กวาดล้างการประท้วงอย่างสงบ
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

สมาชิกสภาพรรคเดโมแครต
เรียกร้อง “ทรัมป์” ใช้โอกาส
ในการพบผูน้�าเกาหลเีหนอืให้
เป็นประโยชน์ ขณะทีเ่กาหลีเหนือ
ขยบัปลดนายทหารระดบัสงูปู
ทางสูป่ระชาคมโลก ด้านสงิคโปร์
ประกาศพื้นที่พิเศษ 10-14 
มิ.ย. นี้ 

สมาชิกสภาผู้ทรงอิทธิพล
ของพรรคเดโมแครต 7 คน รวม
ถึงนายชัค ชูเมอร์ ผู้น�าเสียงข้าง
มากในวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวเตือน
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ จาก
พรรครพีบัลกินั อย่าเพิง่ลงนามใน
ข้อตกลงใดๆจนกว่าจะได้บรรลุ
ตามเงื่อนไข รวมทั้งสนับสนุนให้
ประธานาธิบดีทรัมป์คงก�าหนดการ
พบกับนายคิม จอง-อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ ในสิงคโปร์วันที่ 12 
มิถุนายนนี้ และอย่าปล่อยให้เสีย
โอกาสไป 

นายโรเบิร์ต เมเนนเดซ 
ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง
ประเทศวฒุสิภา พรรคเดโมแครต 
กล่าวว่า กงัวลว่าประธานาธิบดขีาด
กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการรับมือกับ
เกาหลเีหนอื และเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาส
ในการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ 

ท�าให้ความมั่นคงของชาติและ
ประเทศพันธมิตรตกอยู่ในความ
เสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม หวังว่า
ประธานาธบิดจีะประสบความส�าเรจ็
เพือ่น�าไปสู่สันตภิาพอย่างแท้จริง 
โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผูน้�าสหรฐั
จะสามารถบรรลจุดุมุง่หมายทีย่ัง่ยนื
และข้อตกลงทีเ่ช่ือถอืได้

ทางด้านเกาหลีเหนอืมกีาร
ปลดนายทหารระดบัสงู 3 นาย ซึง่
นักวเิคราะห์มองว่าเป็นการเปิดทาง
ให้นายทหารรุน่ใหม่ทีม่คีวามใกล้
ชิดกบัผู้น�าเกาหลีเหนอืเข้ามาแทน
เพือ่เดนิหน้านโยบายเรือ่งพฒันา
เศรษฐกจิและเปิดสูป่ระชาคมโลก

ขณะที่สิงคโปร์ เจ้าภาพ
จัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ได้
ก�าหนดพ้ืนทีส่่วนกลางของประเทศ

ให้เป็นเขตพื้นที่พิเศษระหว่างวัน
ที่ 10-14 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดย
ระบุว่าเขตพืน้ทีพ่เิศษดงักล่าวได้แก่ 
เขตตงัลนิ นวิตนั ออร์ชาร์ด ซึง่เป็น
สถานทีต่ัง้ของกระทรวงต่างประเทศ 
สถานทตูสหรัฐ และโรงแรมหลาย
แห่ง รวมถึงโรงแรมแชงกรี-ลาที่
ถูกระบุว่าจะเป็นสถานที่ส�าหรับ
การประชุมสุดยอด และในช่วงเวลา 
5 วนัระหว่างวนัที ่10-14 มิถนุายน
นั้น จะมีการประชุมระหว่างสหรัฐ
กับเกาหลีเหนือหลายครั้ง รวมถึง
กิจกรรมก่อนหน้าการประชุมสดุยอด
และงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประชมุ โดยต�ารวจสงิคโปร์จะเพิม่
การตรวจตราอย่างเข้มงวดกบับุคคล 
ทรัพย์สินของบุคคล และสิ่งของ
ต่างๆ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4846 (1371) วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-P-150518

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

  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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4846 (1371) วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

่

่

่

่

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



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4846 (1371) วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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
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www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
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‘ไพเพอร์ไฮด์ซีค’พาท่องไวน์เนอรี่ 

สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจ�าประเทศไทย จัดงาน Italian Week 2018 @ 
Central World โดยมีเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, โดม-ปกรณ์ ลัม และเน๋ง-ศรัณย์ นรา
ประเสริฐกุล ร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
เปิดงาน “The Mall Group Get Lucky Midyear Sale” สร้างปรากฏการณ์ลด
ราคาครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย�้าความเป็นที่สุดของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าระดับ
เอเชีย โดยมีณัฐกานต์ จันทร์ไทย, ภาคี ประจักษ์ธรรม ร่วมงาน

จฬุาลักษณ์ ผลภภิม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไวน์ ไดเร็ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ผูน้�าเข้า
และจดัจ�าหน่ายแชมเปญไพเพอร์ไฮด์
ซคี (Piper-Heidsieck) ในประเทศไทย 
ลาว เมยีนมา และกมัพชูาอย่างเป็น
ทางการ จดัทริปสดุลกัชวัรีน่�าทีม
แบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังจาก
ประเทศไทยบนิลดัฟ้าไปร่วมสมัผสั
ความหรหูราแห่งประสบการณ์พรม
แดงในแบบ #PiperExperience ณ 
ประเทศฝรัง่เศส 

โดยมเีจนี ่ เทยีนโพธิส์วุรรณ์, 
วุน้เส้น-วิรฒิิพา ภกัดปีระสงค์ และ
โยเกร์ิต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม แบรนด์
แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ไพเพอร์ไฮด์
ซคีจากปีก่อน ร่วมสมัผสัประสบการณ์
แห่งความหรหูราเดนิพรมแดงไปกบั 
Piper-Heidsieck แบรนด์แชมเปญ
ช่ือดงัทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุหลกัอย่างเป็น
ทางการ และเป็นออฟฟิเชยีลแชมเปญ
เพียงแบรนด์เดยีวทีเ่สร์ิฟในงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาตเิมอืงคานส์มา
ตลอด 25 ปี 

นอกจากนีย้งัได้พา 3 ดารา
สาวท่องไวน์เนอรี ่ณ เมอืง Reims 
สมัผสัทกุขัน้ตอนในการท�าแชมเปญ 
พร้อมชมวธิกีารผลติทีสุ่ดของแชมเปญ
ของโลก ได้เหน็ถงับ่มไวน์เป็นร้อยๆ
ถงัตัง้เรยีงรายอยูใ่นโรงบ่ม โดยมช่ืีอ
แยกตามองุน่แต่ละสายพนัธุพ์ร้อม

ตลอดทั้งปี เหมาะส�าหรับการบ่ม
แชมเปญเป็นทีส่ดุ แชมเปญทีผ่่าน
การบ่มจะมีกลิ่นและรสชาติที่ซับ
ซ้อนยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นโรงบ่ม
ธรรมชาตท่ีิสร้างสรรค์แชมเปญชัน้
เลิศอย่างแท้จริง 

วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดี
ประสงค์ เผยว่า “ตื่นเต้นมากๆ 
พวกเราได้เหน็ขวดแชมเปญทีก่�าลงั
บ่มอยูท่ีน่ีเ่พือ่จะกลายเป็นแชมเปญ
ทีส่มบรูณ์แบบตัง้เรยีงรายอยูภ่าย
ในคราแยรส์เป็นล้านๆขวด นับ
เป็นประสบการณ์ทีย่ากจะลมืเลอืน
กบัการได้มาสมัผสับรรยากาศพรม
แดงอย่างใกล้ชิด รวมถึงการมา
เยีย่มชมถิน่ก�าเนดิของแชมเปญดงั
ระดับโลก หากมโีอกาสได้กลบัมา
เยือนเมืองคานส์เราคงไม่พลาดที่
จะมาสมัผสัประสบการณ์แสนพเิศษ
นี้อีกสักครั้งอย่างแน่นอน”

ขวดพิเศษเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้น
ยงัพาไปชม “คราแยรส์” (Crayères) 
เซลลาร์ถ�า้หนิชอล์กเก่าแก่อายกุว่า 
2,000 ปี ทีส่ร้างขึน้ในยคุโกล-โรมนั 
(Gallo-roman) นับเป็นเซลลาร์
แห่งเดยีวทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นมรดก
โลก โดยคราแยรส์แห่งนี้อยู่ลึกลง
ไปใต้ดินถึง 30 เมตร เพื่อให้มี
อุณหภูมิคงที่ 10 องศาเซลเซียส

กบัปีทีผ่ลติ แต่ละถงัได้รบัการดแูล
เป็นอย่างดเีพ่ือรกัษาคณุภาพของ
องุน่ให้ดทีีส่ดุ เพือ่น�ามาเป็นวตัถดุบิ
ในการผลิตแชมเปญชัน้เลิศต่อไป 

อกีหนึง่ไฮไลท์คือการพาทัวร์
ชมถังบ่มรีเสิร์ฟไวน์ที่ได้จากองุ่น
ในปีการผลติทีดี่ทีส่ดุซึง่มอียูเ่พยีง 
15 ถังเท่านั้น ซึ่งทางไพเพอร์ไฮด์
ซคีได้เกบ็รกัษาไว้ส�าหรับผลติไวน์


