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เดิมพันอนาคต
พอทีจ่ะช่วยดันให้ลุน้ชนะเลอืก
ตั้งได้ เช่นเดียวกับโอกำสแผ่
รำกฝังลึกเพื่อเป็นพรรคกำร 
เมอืงถำวรไม่ใช่เป็นเพยีงพรรค
เฉพำะกิจของพรรครวมพลัง
ประชำชำติไทย ถ้ำโค่นไม่ลง
พรรคประชำธปัิตย์จะยึดครอง
พื้นที่ภำคใต้ไปอีกยำวนำน

ยุคคนดีครองเมือง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ชวน“คมิ”
เยือนท�ำเนียบขำว

เศรษฐกิจ 4

บอลโลกสะพัด
6,685ล้ำน
คนดู11ล้ำน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ขำยตรงโลกเลอืกไทย
จดักจิกรรม 

ป่ีกลองเลอืกตัง้ทีเ่ชดิรวัก�ำลงั
เร่งเร้ำให้เกิดแรงกดดันใน
พรรคประชำธปัิตย์ เมือ่ผูเ้ล่น
ส�ำรองในสนำมภำคใต้ร้องขอ
ควำมชัดเจนในกำรวำงตัวผู้
สมัคร หำกไม่ได้เป็นตัวจริง
จะได้ย้ำยสังกัดไปหำโอกำส
แจ้งเกิดกับพรรคใหม่ของ 
“ก�ำนนัสเุทพ” ทีม่ฐีำนคะแนน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เดิมพันอนาคต
การเลือกต้ังที่ภาพเร่ิมชัดเจนว่ามี
ข้ึนแน่แม้ยงัไม่ลอ็กวนัแน่นอน แต่
เม่ือป่ีกลองเริม่เชดิรวั พรรคการเมอืง
กต้็องเร่งเตรยีมความพร้อมทีจ่ะลง
สนามแข่งขัน

การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกิดขึน้ สนาม
ที่น่าสนใจที่สุดหนีไม่พ้นสนาม
การเมอืงในภาคใต้ เมือ่นำยสเุทพ 
เทือกสุบรรณ อดีตแกนน�าม็อบ 
กปปส. ตั้งพรรคการเมืองลงเล่น
ตามกติกา

เป็นทีท่ราบกันว่าพืน้ทีภ่าค
ใต้เป็นพืน้ทีย่ดึครองแบบเบด็เสรจ็
ของพรรคประชาธปัิตย์มาอย่างต่อ
เนือ่งยาวนาน ถงึขนาดมีคนพูดว่า
ส่งเสาไฟฟ้าลงแข่งก็ชนะได้สบายๆ 
ไม่มีอะไรต้องลุ้น

แต่กำรเลือกตั้งท่ีจะเกิด
ข้ึนในอนำคตข้ำงหน้ำนั้น 
สถำนกำรณ์จะแตกต่ำงออกไป

จรงิอยูว่่าพรรคประชาธิปัตย์
ผ่านสถานการณ์แบบนี้มาหลาย
ครั้งหลายหน คือสถานการณ์ที่มี
พรรคการเมอืงเกดิใหม่มาแย่งฐาน
เสียง 

แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม
ท่ีไม่เหมือนเดมิเพราะคูแ่ข่ง

หมายเลขหนึ่งในการเลือกตั้งคือ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่
มีนายสเุทพซึง่เป็นอดตีเลขาธกิาร
พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน�า

แม้ในอดตีจะมีคนระดบัแกน
น�ำพรรคทีไ่ด้รับควำมนิยมสงูแยก
ตวัออกจำกพรรคมำเป็นคูแ่ข่ง อย่ำง
กรณีกลุ่ม 10 มกรำ ที่น�ำโดยนาย
วีระ หรือวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 
แต่พรรคประชำธิปัตย์ก็แข็งแกร่ง
พอทีจ่ะชนะและยดึครองพืน้ทีอ่ย่ำง
ต่อเนื่องได้

แต่คูแ่ข่งอย่ำงนำยสุเทพ
ต่ำงจำกนำยวีระ

แน่นอนว่าการสวมเส้ือพรรค
ประชาธิปัตย์ลงสมัครยังท�าให้ได้
เปรียบคู่แข่งเมื่อเทียบกับผู้สมัคร

พรรคอืน่ แต่กบัผูส้มคัรจากพรรค
รวมพลังประชาชาตไิทยถึงจะเหล่ือม
อยู่บ้างแต่คงไม่มาก

เพราะคู่แข่งจากพรรครวม
พลังประชาชาติไทยไม่ใช่คู่แข่งโน 
เนมทีไ่ม่มบีารมีในพืน้ท่ี แต่จะเป็น
ตวัส�ารองท่ีอยากลงเล่น เพราะเบือ่
นั่งรอโอกาสข้างสนามจากพรรค
ประชาธิปัตย์เอง

ขณะนีแ้ม้จะยงัไม่มีการแบ่ง
เขตเลอืกตัง้จากคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ (กกต.) อย่างเป็นทางการ 
และยงัไม่สามารถท�าไพรมารโีหวต
เลือกตัวผู้สมัคร ส.ส. ได้ แต่เริ่มมี
การเรียกร้องขอความชดัเจนจากผู้
บริหารในพรรคประชาธิปัตย์ว่า
แต่ละเขตเลือกตั้งจะวางใครเป็นผู้
สมคัร เพราะสามารถคาดเดาพืน้ท่ี
เขตเลือกตั้งได้ ถึงจะมีการเปลี่ยน 
แปลงจากเดมิกค็งไม่มาก ส่วนเรือ่ง
การท�าไพรมารโีหวตไม่ต้องพดูถงึ 
เพราะเป็นเพยีงพธิกีรรมทีส่ามารถ

สถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไร
ดูได้จากข่าวท่ีจะเสนอช่ือนายชวน หลีกภัย
เป็น 1 ใน 3 รายช่ือท่ีจะโหวตให้เป็นนายกฯ

ล็อกผลโหวตได้
ที่เป็นอย่างนี้เพราะหากไม่

ได้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการ
ลงสมัครจะได้ขยับขยายย้ายไป
สงักดัพรรคการเมอืงอืน่ โดยเฉพาะ
ย้ายไปสงักดัพรรครวมพลงัประชา 
ชาติไทยของนายสุเทพ

สถานการณ์แบบนี้ไม่ต่าง
จากผู้เล่นตัวส�ารองแถว 2 แถว 3 
ของพรรคเพื่อไทยในพ้ืนท่ีภาค
เหนือ ภาคอีสาน ที่ต้องการออก
จากร่มเงาตัวจริงไปสร้างเงาของ
ตัวเองกับพรรคการเมืองอื่น

ต่างกนัตรงทีพ่รรคการเมือง
ทั้งเก่าและใหม่ท่ีจะย้ายไปสังกัด
ไม่มีแกนน�าระดับแม่เหล็กท่ีมีแม่
ยกคอยตามเชียร์เป็นจ�านวนมาก
เหมอืนกบันายสเุทพในสนามภาค
ใต้

สนามการเมืองภาคใต้จึง
เป็นโอกาสของตัวส�ารองที่จะแจ้ง
เกิด

เช่นเดียวกับโอกาสแผ่ราก
ฝังลกึเพือ่เป็นพรรคการเมืองถาวร 
ไม่ใช่เป็นเพยีงพรรคเฉพาะกิจของ
พรรครวมพลังประชาชาติไทย ถ้า
โค่นไม่ลงพรรคประชาธปัิตย์จะยดึ
ครองพื้นที่ภาคใต้ไปอีกยาวนาน

สถำนกำรณ์ในพรรค
ประชำธิปัตย์เป็นเช่นไรดูได้จำก
ข่ำวท่ีจะเสนอชือ่นำยชวน หลกีภัย 
เป็น 1 ใน 3 รำยชื่ออยู่ในบัญชีที่
จะโหวตให้เป็นนำยกรฐัมนตรขีอง
พรรค ถ้ำถึงขนำดต้องพ่ึงบำรมี
นำยชวนเพื่อตรึงคะแนนเสียง

ถ้ำเป็นภำษำปักษ์ใต้ต้อง
บอกว่ำสนำมเลือกตั้งภำคใต้
พรุ่งคลักๆ (เดือด) แน่นอน
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ล้วนมีต�ำหนิ

ทรรศนะ

ท�ำงำนกต้็องอดทน เพรำะ
คนท่ีเชยีร์ก็ม ีคนทีช่ืน่ชอบ
ก็มี ที่ยกย่องสรรเสริญก็
ไม่ใช่น้อย ไม่มีใครไม่ถูก
เหยียดหยำม ถูกต�ำหนิติ
เตียน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยุคคนดีครองเมือง

มาตามนดั “กลุม่เพือ่นสมคดิ” หรอื 
“FOS-Friends of Somkid” กับ
มหกรรมสร้างกระแสเชลยีร์จดัตัง้ “กอง
หนนุลงุตู”่ เสือ้ฟ้าประทบัตรา “เครือ
ข่ำยชำวนำประชำรัฐ” ถือโอกาส 
“วันข้ำวและชำวนำแห่งชำติ” 5 
มถินุายน พร้อมสโลแกนองิแอบเดมิๆ 
“แทนคุณแผ่นดิน” และ “ชีวิตนี้
เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์”

กลุ่มเชลียร์ต่างๆจะทยอยออก
มาเรือ่ยๆ นอกจากก๊วนการเมอืงกลุม่
ต่างๆเปิดหน้ากันไปแล้ว รวมถึง 
“พรรคพลงัประชำรัฐ” ทีจ่ดัตัง้โดย
เพื่อนร่วมรุ่น “เฮียกวง” 

“ลุงตู่” เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แต่
พอเจอหน้ำนักข่ำวที่เอำภำพ “สนช. 
หลับ” คำห้องประชุมขณะที่ “ลุงตู่” 
แถลงงบประมำณก็เปลี่ยนเป็น “ลุง
ฉนุ” ทนัท ีแทนทีจ่ะขอบใจสือ่กลบั ต�ำหนิ
สื่อสนใจแต่ “สนช. หลับ” ไม่สนใจ
เนื้อหำงบประมำณ 3 ล้ำนล้ำนบำท

จึงไม่แปลกท่ีสำรขัณฑ์จะ
จมปลักใน “วงจรอุบำทว์” และ
สงัคมโกหกตอแหล “หน้ำไหว้หลงั
หลอก” เสพติดอ�ำนำจและหลง
อ�ำนำจ ชอบกำรเชลียร์มำกกว่ำ 
“ควำมจริง” 

จงึไม่แปลกทีค่นระดบั “รฐัมนตร”ี 
ทีอ่งค์กรอสิระระบวุ่ำมีควำมผดิ “ขำด
คณุสมบตัเิป็นรฐัมนตรี” ยงักอดเก้ำอี้
แน่น อ้ำงไม่ใช่ “นักกีฬำ” ไม่จ�ำเป็น
ต้องแสดง “สปิรติ” พดูโดยไม่ม ี“ส�ำนกึ
ทำงกำรเมือง” ดึงตัวเองต�่ำยิ่งกว่ำ 
“นักกีฬำ” แถม “เนติก�ำมะลอ” ยัง
ช่วยตะแบง “ไม่ผิด ไม่ต้องออก”

จึงไม่แปลกที่บ้ำนเมืองยุค
คนดี “หัวก็ส่ำย หำงก็กระดิก” 
เพรำะ “คนดีท�ำอะไรก็ไม่ผิด”! 

ช่วงนี้ดูเหมือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ จะอดัอัน้ตนัใจ ระบายออกมาหลาย
ประโยค เช่น ไม่อยากให้ใครดูถูกหยาม
เกียรตินายกรัฐมนตรีไทย ไม่ว่าจะเป็น
ใครกต็าม ท�าให้มคีนถามกลับว่า ระหว่าง 
พล.อ.ประยทุธ์กับอดตีนำยกฯยิง่ลกัษณ์ 
และอดีตนำยกฯทักษิณ ชินวัตร ใคร
โดนดูถูกมากกว่ากัน 

อาตมาเหน็ว่าไม่ว่านายกฯไทยคน
ไหนกเ็คยโดนดถูกูดแูคลนทกุคน จะมาก
น้อยหนักเบาแค่ไหนและทนไหวหรอืไม่ 
ถ้าไม่ไหวก็ยุบสภาลาออกแล้วเลือกต้ัง
ใหม่ ไม่พูดไม่บ่นอะไรมากนัก อย่าง 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ สมัยเป็นนา
ยกฯกโ็ดนหนกั ท่านกย็บุสภาแล้วลาออก 

นำยกฯประยทุธ์บอกว่ำ ตนเองเป็น
มนุษย์ ไม่ได้เป็นเทพเทวดำที่จะเนรมิต
ได้ทุกอย่ำง ฝ่ำยตรงข้ำมกจ้็องจะเล่นงำน 
กำร์ดตกเมื่อไรก็สวนโครม ถ้ำทนไม่ได้
กก็ลบัไปอยูบ้่ำนสิ จะมำทนอยู่ท�ำไม ทน
ไม่ได้ก็ไม่ต้องทน

“ขันติ” คือความอดทน จะทนอยู่
หรืออยู่ทนก็ว่าไป ถ้าจะอยู่ให้ทนก็ต้อง
ทนให้ได้ เขาบอกเงินทองยิ่งใช้ยิ่งหมด 
แต่ความอดทนยิ่งใช้ยิ่งมี ถ้าใครใช้ดี ใช้
ถูกต้อง ประคับประคองจิตใจของตนให้
อยู่ในความอดทนอดกล้ัน ชีวิตก็จะพ้น

ภัย พ้นค�าครหานินทา ไม่ถูกฝ่ายตรง
ข้ามสวนกลบัถ้าการ์ดตก ถ้าอดทนไม่ได้
อารมณ์ก็ปั่นป่วน 

เพรำะฉะนั้นใครคิดจะเป็นนำยกฯ
ก็อย่ำไปอ่อนไหวอะไรง่ำยนัก ถ้ำอ่อน
ไหวง่ำย แค่ค�ำพูดหลดุมำ 1-2 ค�ำ ก็โดน
ท่ิมโดนต�ำแล้ว จะมำเพ้อร�ำพันบ่นไป
ท�ำไม ถ้ำจะทนอยู่ก็ท�ำทุกวันให้ดีที่สุด 
เกดิเป็นคนไม่มีใครจะพ้นค�ำครหำนนิทำ 
ต�ำหนิติเตียน แม้แต่องค์พระปฏิมำก็ยัง
ไม่สิ้นคนนินทำ ต�ำหนิว่ำพระเนตรไม่ดี 
พระกรรณไม่ดี ต่ำงๆนำนำ 

ท�ำงำนกต้็องอดทน เพรำะคนที่
เชียร์ก็มี คนที่ชื่นชอบก็มี ที่ยกย่อง
สรรเสรญิก็ไม่ใช่น้อย ไม่มีใครไม่ถกู
เหยียดหยำม ถูกต�ำหนิติเตียน 

มีใครบ้างท่ีจะได้รบัการยกย่องตลอด
กาล ตอนแรกอาจเป็นอัศวินม้าขาว พอ
ท�างานไปไม่นานก็อาจพิกลพิการไปก็มี 
การเมอืงไทยทีผ่่านมากเ็ป็นอย่างน้ี มทีัง้
ชื่นชอบและต�าหนิติเตียน ท่านนายกฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ถูกเอาเรื่องร่างกาย
มาประณามว่าเตี้ย คุณทักษิณถูกกล่าว
หาว่าโกงเป็นบ้า คุณชวน หลีกภัย ก็ถูก
ต�าหนิว่าท�างานเชือ่งช้า ทัง้ทีต่อนไฟไหม้
วัดท่านมาก่อนเพื่อนเลย นายอ�าเภอ ผู้
ว่าฯ ยังมาไม่ทันเลย แต่คนก็ยังบอกคุณ
ชวนเชื่องช้า

เอำเถอะ ไม่มใีครไม่โดนต�ำหนิ
ตเิตยีน แต่ละคนกถ็กูตัง้ฉำยำต่ำงๆ
นำนำ อำตมำขอให้ท่ำนนำยกฯประยทุธ์
ท�ำใจเถดิเกดิเป็นนำยกฯไทย

เจริญพร
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ประเดิมโรดโชว์ : ดร.ประเสรฐิ ภทัรมยั ประธำนกรรมกำร บรษัิท ทีม คอนซัลติง้ 
เอนจเินียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกดั (มหำชน) หรือ TEAMG น�ำเสนอข้อมลูต่อ
นกัลงทนุเพ่ือเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้กบัประชำชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จ�ำนวน 
180 ล้ำนหุน้ โดยมนีกัลงทุนร่วมฟังข้อมลูคกึคัก ท่ีโรงแรมชลอินเตอร์ จงัหวดัชลบุรี 

แคมเปญพเิศษ : อคัรนนัท์ ฐติสริวิิทย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำรกสกิรไทย 
ร่วมกบัธรีสันต์ นรนิทร์สขุสนัติ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ท.ีเอม็.ที. แลนด์ จ�ำกดั 
เปิดตวัแคมเปญพิเศษ “เปิดบ้ำน..รบัสขุ จำกสนิเช่ือบ้ำนกสกิรไทย” ส�ำหรบัลกูค้ำ
สนิเชือ่บ้ำนกสกิรไทยทีซ่ือ้บ้ำนในโครงกำรธญัดำ พลสั รบัอัตรำดอกเบ้ียพเิศษ 

เศรษฐกิจ

บอลโลกสะพัด6,685ล้านคนดู11ล้าน

นายสก็อต เอ. ลิวอิส ประธาน
บริหารด้านวิสัยทัศน์ บริษัท เจอ
เนสส์ โกลบอล จ�ากัด ธุรกิจเครือ
ข่ายขายตรงจากอเมริกา กล่าวว่า 
การจดังาน Jeunesse Expo World 
Tour 2018 - Bangkok ระหว่าง
วนัที ่21-23 กนัยายน ทีเ่มอืงทอง
ธานี จะเป็นการรวมตัวครั้งส�าคัญ
ของผู้แทนขายตรงท่ัวภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา และ
อนิเดีย กว่า 12,000 คน โดยเฉพาะ
ไทยถอืเป็นประเทศท่ีมีการเตบิโต
สงูทีส่ดุในภมิูภาค และเป็นประเทศ
แรกท่ีเจอเนสส์ฯท�าตลาดอย่าง
จรงิจงั จงึเลอืกไทยเป็นศนูย์กลาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยส�ารวจ
พฤติกรรมการรับชมและการใช้
จ่ายช่วงฟุตบอลโลกที่รัสเซียวันที่ 
14 มิถุนายน-15 กรกฎาคมผ่าน
ฟรีทีวีดิจิทัล จะมีผู ้ชมในไทย
ประมาณ 10.96 ล้านคน ซึ่งช่วง
การแข่งขันเอื้อต่อการรับชม โดย
คู ่แรกจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา
ประมาณ 19.00 น. และคู่สุดท้าย
ประมาณ 01.00 น. หลายทีมมี
ฐานแฟนบอลไทยจ�านวนมาก เช่น 
อังกฤษ เยอรมนี บราซิล และ
อาร์เจนตินา เป็นต้น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ชมทุกคู่ประมาณ
ร้อยละ 38.9 ชมบางคูร้่อยละ 61.1 

ช่วงระยะเวลาการแข่งขนัเป็น
ช่วงทีม่กีารใช้จ่ายหมนุเวยีนมากกว่า
ช่วงปรกต ิจากการส�ารวจพบว่ากลุม่
ตัวอย่างมีแผนจะใช้จ่ายคิดเป็น
สดัส่วนสงูถงึร้อยละ 96.0 กลุ่มที่
ไม่มแีผนจะใช้จ่ายร้อยละ 4.0 โดย
คาดว่ากลุม่อาหารและเครือ่งดืม่จะ
มยีอดขายเพิม่ขึน้ประมาณ 5,265 
ล้านบาท ซ่ึงกลุ่มน้ีจะท�าการตลาด
ส่งเสรมิการขายร่วมกบัพนัธมติร
ร้านค้าต่างๆทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกบั
ฟตุบอลเพ่ือกระตุน้ยอดขาย เช่น 
อาหารส�าเร็จรูป อาหารในร้าน
อาหาร ขนมขบเค้ียวและฟาสต์ฟูด้ 

ขำยตรงโลกเลอืกไทยจดักจิกรรม 

ศนูย์วจิยักสกิรไทยประเมนิฟตุบอลโลกทีร่สัเซยีจะมผีูช้มในไทย
ประมำณ 10.96 ล้ำนคนผ่ำนฟรีทีวีดิจิทัล เม็ดเงินอำหำรและ
เครื่องดื่ม เสื้อผ้ำและอุปกรณ์กีฬำ ของที่ระลึก และกำรชิงโชค 
ประมำณ 6,685 ล้ำนบำท 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจัดประชุม
ใหญ่ประจ�าปีเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ 
อยุธยา ผูอ้�านวยการส�านกังานส่ง
เสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ 
(องค์การมหาชน) กล่าวว่า คาด
ว่าจะมีผูอ้ยูใ่นธรุกจิขายตรงท่ัวโลก
เข้าร่วมประชุมสัมมนาปีนี้ไม่ต�่า
กว่า 40,000 คน ผู้เข้าร่วมประชุม

ล้วนเป็นแชมเป้ียนของบรษิทั การ
มาอบรมและวางแผนธรุกจิจะช่วย
พัฒนาสมาชิกชาวไทย เพิ่มความ
เข้มแข็งด้านภาพลักษณ์อุตสาห
กรรมไมซ์ของไทยได้อย่างดี โดย
ปี 2560 ไทยต้อนรับนักเดินทาง 
กลุ่มไมซ์ทั้งสิ้น 1,276,411 คน 
สร้างรายได้ 104,641 ล้านบาท 
กลุม่ทีป่ระชมุสมัมนา 259,901 คน 
สร้างรายได้ 24,478 ล้านบาท และ
กลุม่อนิเซน็ทฟี 271,793 คน สร้าง
รายได้ 16,696 ล้านบาท โดย 5 
อนัดบัประเทศทีม่จี�านวนนกัเดนิทาง
กลุม่อนิเซน็ทฟีสงูสดุคอื จนี อนิเดยี 
มาเลเซยี สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

เป็นต้น และกลุม่ท่ีรบัอานสิงส์ตาม
มา อาท ิร้านอาหารทีจั่ดส่งอาหาร 
ส่วนกลุม่อาหารอืน่ๆคอื อาหารกึง่
ส�าเรจ็รปูท่ีซือ้ตามร้านอาหารใกล้
บ้านหรือร้านสะดวกซือ้ 

ขณะทีช่่วงการถ่ายทอดการ
แข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. 
ท�าให้มีบางส่วนจะไปเชียร์นอก
ที่พักอาศัย ส่งผลให้เกิดเม็ดเงิน

มายังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ประมาณ 3,015 ล้านบาท รวมถึง
ตลาดเครือ่งดืม่ทัง้ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์
และมแีอลกอฮอล์จะเพิม่ขึน้ประมาณ 
2,250 ล้านบาทจากช่วงเวลาปรกติ

ส่วนเสื้อฟุตบอลทีมโปรด 
อปุกรณ์กฬีาและสนิค้าทีร่ะลกึ คาด
ว่ามียอดจ�าหน่ายประมาณ 910 
ล้านบาท การส่งชิงโชคทายผล
ฟุตบอลโลกคาดว่าจะมีมูลค่า
ประมาณ 510 ล้านบาท ซึ่งมีผู้
สนใจร่วมกจิกรรมทายผลฟตุบอล
โลกสูงถึงร้อยละ 91.5 

กระจายสูร้่านอาหาร สถานบนัเทงิ 
และลานกจิกรรมทีจั่ดงานฟุตบอล
โลก โดยคาดว่าจะมเีมด็เงินกระจาย
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ต่างประเทศ

เศรษฐกจิญีปุ่น่หดตัว 
ส�านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
รายงานว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่ง
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลก หดตัวลงร้อยละ 0.2 ใน
ไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสทีแ่ล้ว เป็นการหยดุ
สถิตเิศรษฐกจิทีข่ยายตวัตดิต่อ
กันเป็นระยะเวลา 8 ไตรมาส
ติดต่อกัน โดยตัวเลขดังกล่าว
ถอืเป็นความถดถอยของนโยบาย
เศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
ชินโซ อาเบะ 

พักค้นหำผู้รอดชีวิต 
ปฏบิตักิารค้นหาผูร้อดชวีติจาก
การปะทุของภเูขาไฟในกวัเตมาลา
ต้องระงับเป็นการช่ัวคราว เนือ่ง 
จากมีสภาพไม่ปลอดภยัส�าหรบั
เจ้าหน้าทีกู่ภ้ยั โฆษกส�านกังาน
จดัการภยัพิบตัแิห่งชาติกวัเตมาลา
กล่าวเตือนประชาชนให้ออก
จากพ้ืนที่อันตราย ยอดผู้เสีย
ชีวิตจากการปะทุของภูเขาไฟ
ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี 
มจี�านวนเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ ปัญหา
หนึง่ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏบิตัิ
งานของเจ้าหน้าที่คือเรื่องการ
ตดิต่อสือ่สารระหว่างหน่วยงาน 

ออกหมำยจับ‘โจ’
คณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (เอ็มเอซีซี) ได้
ออกหมายจบันายโจ โลว์ นกัการ
เงินที่สนิทสนมกับอดีตนายก
รัฐมนตรีนาจิบ ราซคั วัย 36 ปี 
ท่ีเคยให้ค�าแนะน�าเรื่องการ
ลงทุนและการเจรจาข้อตกลง
ให้แก่ 1MDB โดยเอ็มเอซีซี
ก�าลงัติดต่อทนายความให้แจ้ง
นายโจกลับมาให้ปากค�า และ
ก�าลังประสานงานกับทางการ
หลายประเทศที่เช่ือว่าเขาอาจ
อยู่ในประเทศเหล่านั้น ล่าสุด
นายโจแจ้งผ่านทนายความแล้ว
ว่าพร้อมให้ความร่วมมือ

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

ชวน‘คิม’เยือนท�าเนียบขาว

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 
ของรัสเซีย ตอบค�าถามประชาชน
ประจ�าปีท่ีมีการถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์ไปทั่วประเทศ โดยให้
ค�ามั่นกับชาวรัสเซียว่า ประเทศ
ก�าลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูก
ต้องแล้ว

การตอบค�าถามของประธานา 
ธบิดปีระจ�าปีทีจ่ดัขึน้นีเ้ปิดโอกาส
ให้ชาวรัสเซียได้ส่งค�าถามเข้ามา
ทางโทรศพัท์ ทางบรกิารส่งข้อความ 
และทางออนไลน์ เพือ่ถามประธานา 
ธบิดเีกีย่วกบัข้อข้องใจในด้านต่างๆ 
ซึง่การตอบค�าถามแบบสายตรงนี้
ถือเป็นคร้ังแรกหลังจากที่นายปู

ตนิเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นสมยัที ่4 
โดยผูน้�ารสัเซยีได้กล่าวเปิด

รายการ ซึ่งมีผู้ด�าเนินรายการ 2 
คน คอยถามค�าถามจากประชาชน
ว่า โดยรวมแล้วรสัเซยีก�าลงัก้าวไป
ในทิศทางท่ีถูกต้องท่ีสุด รัสเซีย

‘ปูติน’ยืนยันเดินมำถูกทำงแล้ว 
ก�าลังมุ่งหน้าไปในเส้นทางที่จะ
ท�าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตอย่างยั่งยนื 
นอกจากนีน้ายปตูนิยงัตอบค�าถาม
หลากหลายมากมาย ทัง้เรือ่งเศรษฐ 
กจิ การเมอืง รวมถงึกฬีา ซ่ึงรัสเซีย
ก�าลังจะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั
ฟตุบอลโลกรอบสุดท้ายในวันที ่14 
มิถุนายนนี้ โดยนายปูตินกล่าว 
แสดงความพร้อมของสนามแข่งขัน
ทั้ง 11 แห่ง และยอมรับว่าทีมชาติ
รัสเซียมีผลงานไม่ดีนักในช่วงที่
ผ่านมา แต่ก็เชื่อว่าทีมรัสเซียจะ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพท่ีดีท่ีสุด
ในการแข่งขนั โดยแฟนบอลรัสเซีย
จ�านวนมากจะคอยเป็นก�าลังใจ

ประธำนำธิบดีสหรัฐเผยอำจ
เชิญผู้น�ำเกำหลีเหนือมำเยือน
ท�ำเนียบขำวหำกกำรประชุม 
สุดยอดประสบควำมส�ำเร็จ

ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ แถลงร่วมกับนายก
รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น 
ที่อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐ โดย
กล่าวย�้าส่ิงท่ีเขากล่าวเม่ือสัปดาห์
ทีแ่ล้วว่ามคีวามเป็นไปได้ทีเ่ขาและ
นายคมิ จอง-อึน ผูน้�าเกาหลีเหนอื 
จะลงนามในข้อตกลงเพือ่ยตุสิงคราม
เกาหลีที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1950-
1953 ซึ่งปิดฉากลงด้วยข้อตกลง
หยุดยิงมิใช่สนธิสัญญาสันติภาพ 
และหวงัว่าสกัวนัหนึง่ความสมัพนัธ์
ระหว่างสหรฐักบัรฐับาลเกาหลเีหนอื
จะเข้าสู่ภาวะปรกติ 

ส�าหรับการประชุมสุดยอด
ครัง้ประวตัศิาสตร์ทีป่ระเทศสงิคโปร์
ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ สหรัฐจะ
เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยกเลิก
โครงการพฒันาอาวธุนวิเคลยีร์ ซึง่
เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐ โดย
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเตือน
ว่าพร้อมจะยกเลิกการเจรจาทันที
หากรูส้กึว่าจะต้องยุตกิารพดูคยุกนั 

และจะเดนิหน้ากดดนัเกาหลเีหนอื
ต่อไปหากการเจรจาไม่ประสบผล 
แต่หากการเจรจาเป็นไปด้วยด ีเขา
อาจจะเชิญผู้น�าเกาหลีเหนือไป
เยือนท�าเนียบขาว 

ด้านนายไมค์ ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งได้
พบนายคิมที่กรุงเปียงยางมาแล้ว 
2 ครั้ง กล่าวว่า เชื่อว่าผู้น�าเกาหลี 
เหนือพร้อมที่จะตัดสินใจด�าเนิน
การอย่างกล้าหาญในการยกเลิก
อาวุธนวิเคลียร์ หลังการประชุมสุด 
ยอดที่สิงคโปร์นายปอมเปโอจะ
เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ รวมทั้งเดินทางไป
ยังประเทศจีน ซึ่งเป็นพันธมิตร
ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือ เพื่อหารือ
เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปท่ีเกี่ยวข้อง

กับเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า นาย

ฮาวเวิร์ด เอ็กซ์ ชาวฮ่องกงซึ่งเป็น
นกัแสดงหน้าเหมอืนและแต่งกาย
เลียนแบบนายคิม เดินทางมา
สิงคโปร์เพื่อโปรโมทการประชุม 
สดุยอดส�าหรบัภาคธุรกจิ โดยนาย
เอก็ซ์เปิดเผยว่า ถกูต�ารวจสกดัและ
สอบสวนท่ีท่าอากาศยานชางง ีซึง่
เจ้าหน้าทีบ่อกกบัเขาว่าอย่าเข้าไป
ในเขตพื้นที่เกาะเซนโตซาและ
โรงแรมแชงกรี-ลา อนึ่ง นายคิม
และนายทรมัป์ก�าหนดหารอืกนัที่
โรงแรมคาเปลลาบนเกาะเซนโต
ซา และคาดว่านายทรมัป์จะพ�านกั
ทีโ่รงแรมแชงกร-ีลาระหว่างเยอืน
สิงคโปร์ ขณะที่ต�ารวจสิงคโปร์ไม่
ได้แถลงถึงเรื่องดังกล่าว
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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
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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
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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
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สังคม

‘เรียนรู้-อนุรักษ์-จัดการ’ทรัพยากร

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ เป็นประธำนมอบรำงวัล 
MARKETEER No.1 Brand Thailand 2018 ให้แก่ ดร.อรรณพ พรประภำ ประธำน 
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ฮอนด้ำในประเทศไทย 
ในฐำนะแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ประจ�ำปี 2561 

ไพลิน อัมพุช ร่วมกับมิสโชซุงอำ จัดงำนเปิดแฟล็กชิพสโตร์แบรนด์เครื่องส�ำอำง
เกำหลี “โชซุงอำ บิวตี้ 1989” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเจนนิเฟอร์ ฟอล, สุ
วรรณำ สุขุมธนำกุล และนภัสสร บุรณศิริ ร่วมในงำน ที่ร้ำนโชซุงอำ บริเวณชั้น 1 
พำรำกอน ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมกบัคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�า
เยาวชนดเีด่น 3 คน จากโครงการ 
“ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 12 เดิน
ทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียน
รู้แนวทางการด�าเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมจากประเทศที่มีความ
พร้อมและเป็นต้นแบบการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ในทรปินีเ้ยาวชนได้มโีอกาส
เข้าร่วมกจิกรรมมากมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชวีภาพทีส่�าคญั 
อาท ิศกึษาเขตสงวนชีวมณฑล ณ 
เมืองมนิาคาม ิ จงัหวัดกนุมะ, เข้า
ชมศนูย์หตัถกรรมทาคมุ ิ โนะ ซา
โต้, ศกึษาวิธกีารเกบ็สาเกใน “ห้อง
เยน็ธรรมชาติ”, ศกึษากระบวนการ
ท�างานของโรงเผาขยะ Shin-Koto 
Incineration Plant 

นำงอุดมลักษณ์ โอฬำร 
ผูอ้�ำนวยกำรสำยอำวุโส-องค์กร
สัมพันธ์ บริษัท บ้ำนปู จ�ำกัด 
(มหำชน) เปิดเผยว่า “ด้วย
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืและ
นโยบายความหลากหลายทาง
ชวีภาพทีบ่รษิทัใช้เป็นแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 

อนุรักษ์ความอดุมสมบรูณ์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่ง
แวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

การเดินทางในคร้ังนีน้อกจาก
จะช่วยเปิดโลกทัศน์แล้ว ยังเป็น
แรงผลักดนัส�าคญัท่ีจะช่วยส่งเสรมิ
ให้เยาวชนน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อ 
ยอด หวังว่าเด็กๆกลุ่มนี้จะมีส่วน
ส�าคญัทีช่่วยสร้างการเปลีย่นแปลง
ทีด่ ีโดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อมให้
กับประเทศในอนาคต สอดคล้อง
กับแนวคิดของบริษัทที่ว่า “พลัง
ความรูคื้อพลงัแห่งการเปล่ียนแปลง
และพัฒนา”

เยาวชนทั้ง 3 คนที่ได้รับ
โอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาใน
ครั้งนี้ได้แก่ นำยอัครพันธ์ ทวี
ศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดปทุมธานี, นำงสำวฐำนิ
ญำ เมธำสมทิธ์กลุ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
และนำงสำวภัทรลดำ สิทธิพล 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรยีน
สารคามพิทยาคม น้องๆทุกคน
รู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ 5 
วนัเตม็ ทีพ่วกเขาได้เรยีนรูแ้ละเปิด
โลกทัศน์จากการทัศนศึกษาครั้ง
นี้ และต่างเก็บเกี่ยวความรู้ในแง่
มุมที่พวกเขาสนใจต่อเนื่องตลอด
ทริป

ธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้น เป็นประเทศที่มี
ศกัยภาพสงูในด้านการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ อตุสาห 
กรรม ขณะเดยีวกนักส็ามารถรกัษา
ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนควบคู่กับการ

ทีบ่รษิทัผลกัดนัเยาวชนให้มีโอกาส
เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติมด้านความหลากหลายทาง
ชวีภาพในต่างประเทศ โดยบรษัิท
เชือ่ว่าญีปุ่น่ หนึง่ในประเทศทีบ่ริษทั 
บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ซึง่เป็นบรษิทัลกูของบ้านป ูด�าเนิน


