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ทีส่ดุในสภา และต้องมากพอที่

จะก�าหนดเกมในสภาให้
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เตือนภยัไซเบอร์
ช่วงฟตุบอลโลก

ทิศทางการเมืองทีช่ดัเจนขึน้ภาย

ใต้กรอบเวลาท่ีมน้ีอย และข้อ

จ�ากดัต่างๆทีเ่ป็นอุปสรรคใน

การท�างานการเมอืง ท�าให้พรรค

ทีม่คีวามนิง่อย่างพรรคเพ่ือไทย

มคีวามได้เปรยีบพรรคอืน่อยู่

เล็กๆ เหน็ได้ว่าการแสดงออก

ของพรรคเพ่ือไทยนอกจากไม่

ลดความส�าคญัของมวลชนท่ี

สนบัสนนุกนัมาแล้ว ยงัมุง่

ขยายฐานไปสูป่ระชาชนวงกว้าง โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4853 (1378) วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น 

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันน้ีรายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

คนก�ำหนดเกม
ผลถกวงเลก็แก้ปัญหาข้อตดิขดัทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะค�าสัง่หัวหน้า 
คสช. ที ่53/2560 มทีางออกอย่างไร
บ้างยังไม่เปิดเผยเป็นการท่ัวไป 
แต่ได้ส่งรายงานตรงถึง “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
รบัทราบแล้วเพือ่ให้ตดัสนิใจว่าจะ
เดินต่ออย่างไร

ทั้งนี้ เชื่อว่าการแก้ปัญหา
อันเกิดจากค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 
53/2560 จะได้รับการแก้ไขก่อน
ที่จะมีการประชุมร่วมกันรอบแรก
ระหว่างตวัแทนพรรคการเมอืงกบั 
“บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ท่ีจะมีขึ้นช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนน้ี 
เท่ากับว่าจะแก้ปัญหาให้เฉพาะที่
กระทบกับฝ่ายปฏิบัติ ส่วนปัญหา
ของพรรคการเมอืงเอาไว้ภายหลัง

เมื่อทิศทางการเมืองเริ่มมี
ความชดัเจนมากขึน้ เรือ่งการย้าย
สังกัดย้ายค่ายของบรรดาอดตี ส.ส. 
กจ็ะเริม่มคีวามชดัเจนขึน้หลงัจาก

นี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพรรคการ
เมอืงใหญ่ๆ เช่น พรรคประชาธปัิตย์ 
มีข่าวว่าเรียกอดีต ส.ส. ที่อยู่ใน
กระแสข่าวถูกตกเขียวจากพรรค
ใหม่ให้เข้ามารายงานตัวกับนาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรค 
เพื่อเช็กชื่อกันแล้ว

ในส่วนของคูแ่ข่งส�าคญัอย่าง
พรรคเพือ่ไทยแม้จะยงัไม่เชก็ชือ่กนั
อย่างเป็นทางการแต่กพ็ดูคยุสอบถาม
กนัตลอดเวลา โดยระดับแกนน�ายัง
เชือ่ว่า “บญุเก่า” ทีส่ะสมไว้ต้ังแต่
สมยัใช้ชือ่พรรคไทยรักไทยจะท�าให้
อดตี ส.ส. ไม่กล้าย้ายไปสงักดัพรรค
อืน่ โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหม่
ทีม่แีนวทางเป็นบันไดให้ “บิก๊ตู”่ 

กลับขึ้นนั่งเก้าอี้นายกฯอีกครั้ง 
เนือ่งจากเช่ือว่าประชาชนไม่ตอบรบั

พรรคเพือ่ไทยไม่ควรคดิแต่จะ
กนิบุญเก่าโดยไม่สร้างบญุใหม่ หลัง
การเลอืกต้ังทกุคร้ังควรมผีลงานที่
จบัต้องได้ให้ประชาชนจดจ�าเพือ่ต่อ 
ยอดความนยิม ต่อยอดการยอมรบั 
ไม่ใช่ผ่านไปกีปี่กยั็งพูดถงึแต่ 30 บาท
รกัษาทกุโรค กองทนุหมูบ้่านและ
ชมุชนเมอืง สินค้าโอทอ็ป

ทัง้นี ้ ทราบว่าด้วยความนิง่
ของระดบัแกนน�าพรรคทีไ่ม่มีเรือ่ง
ถกูดดูย้ายพรรคมาเป็นอปุสรรค ได้
มกีารซุม่ท�านโยบายกนับ้างแล้วเพือ่
ให้พร้อมเปิดตวัได้ทนัททีี ่คสช. ปลด
ลอ็กทางการเมอืง โดยแนวนโยบาย

ไม่แสดงทัศนคติสวนทางพรรคอนาคตใหม่ 
เพ่ือไม่ให้คะแนนเสียงสายฮาร์ดคอร์
สวิงไปเป็นของพรรคอนาคตใหม่ 

อาจไม่ถกูใจคอการเมืองสายฮาร์ด
คอร์เหมอืนกบันโยบายของพรรค
อนาคตใหม่ แต่จะเน้นนโยบายทีข่บั
เคลือ่นให้เหน็ความแตกต่างอย่าง
ชดัเจนกบัการบรหิารงานของรฐับาล
ทหาร คสช. หากเกดิแลนด์สไลด์ได้ 
ส.ส. มากกว่า 200 เสยีง และได้เป็น
แกนน�าจดัตัง้รฐับาลจรงิตามทีแ่อบ
ซุม่ท�าโพลส�ารวจมาก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม จะไม่เอาใจ
ออกห่างมวลชนสายฮาร์ดคอร์เพือ่
รักษาน�้าใจที่จะปันเป็นคะแนน
เสยีงไว้ โดยพรรคยังจะแสดงบทบาท
ชัดเจนว่าไม่ยอมรับรัฐบาลทหาร 
คสช. เช่น ไม่ร่วมวงพูดคุยก่อน
ปลดลอ็กตามค�าเชญิ โดยชีใ้ห้สงัคม
เห็นว่าหน้าที่จัดเลือกตั้ง ก�าหนด
วันเลือกตั้ง แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น
ขององค์กรอสิระอย่างคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ใช่หน้าที่
ของ คสช.

ขณะเดียวกันก็จะไม่แสดง
ทัศนคติใดๆสวนทางกับแนวทาง
ของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อไม่ให้
คะแนนเสยีงสายฮาร์ดคอร์สวงิไป
เป็นของพรรคอนาคตใหม่ แต่กจ็ะ
ไม่แสดงบทบาทเห็นด้วยหรือ
สนบัสนนุอย่างสดุลิม่ทิม่ประตเูพ่ือ
รักษาทางเลือกไว้ยามจ�าเป็น

มองคร่าวๆกเ็ป็นเหมือน
การเดนิหมากของเซยีนการเมอืง
ที่กะกินรวบทุกหน้าเพื่อรักษา
ขนาดของพรรคเอาไว้ แม้หลงั
เลือกตั้งไม่ได้เป็นแกนน�าจัด
ตั้งรัฐบาล หรือไม่ได้ร่วมเป็น
รฐับาลก็ขอเป็นพรรคฝ่ายค้าน
ทีม่เีสยีงมากทีส่ดุในสภา และ
ต้องมากพอท่ีจะก�าหนดเกมใน
สภาให้รัฐบาลเล่นได้
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In Brief : ย่อความ

สร้างส�านกึใหม่

ทรรศนะ

คนไทยต้องมสี�านกึกนัใหม่ได้แล้ว 
เรามีบทเรียนทั้งในอดีตและจาก
ประเทศอื่นๆ คนที่เป็นศัตรูกัน
กลบัมาเป็นมติรกนัมากมาย นีค่น
ไทยด้วยกันเองจะฆ่าล้างกัน ขอ
ให้ทุกฝ่ายสามัคคีปรองดองกัน 
สนัตภิาพ สนัตสิขุ และประโยชน์
สุขก็จะกลับมา

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กิจของทหาร?

“ทั่นผู้น�า” บอกว่าชอบ “ค�าด่า ค�า
ว่า” ทกุวนัมากกว่า “ค�าชมทีเ่คลือบ
แฝงไปด้วยยาพิษ” แต่ไม่รู้ว่าชอบ 
“ค�าชม” จากพวกเชลียร์ท่ีโผล่ออก
มาอย่างกับดอกเห็ดขณะนี้หรือไม่

“ทัน่ผูน้�า” ย�า้ว่า คนเราพดูแล้ว
ต้องท�าและต้องรับผิดชอบ ตนไม่เคย
หยุดคิด ไม่เคยหยุดท�างาน เช่นเดียว
กับคณะรัฐมนตรีทุกคน

ฟังแล้วน�้าตาแทบทะลักที่ได้ 
“ทัน่ผูน้�า” ทีย่�า้มาตลอดว่ายอมเสีย่ง
ชีวติเพือ่กอบกูบ้้านเมือง เสยีสละเพ่ือ
บ้านเมือง แต่ยังมีคนมองว่าหลงอ�านาจ 
เสพติดอ�านาจ จึงต้องการ “สืบทอด
อ�านาจ” แต่ไม่รู้ท�าไม “ท่ันผู้น�า” 
มกัจะเป็น “ลงุฉนุ” บ่อยครัง้กบัค�าถาม
ของนักข่าว ท้ังที่เป็นเรื่องบ้านเมือง 
เรื่องของประชาชน 

“ท่ันผูน้�า” ยงัปรีด๊แตก “พระ” 
ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
ผ่านโซเชยีลมเีดยีว่ามนัสมควรหรอืไม่ 
และถามว่า “มันเป็นกิจของสงฆ์
หรอืไม่” ทัง้ทีไ่ม่มกีฎหมายห้ามพระ
พูดเรื่องการเมือง พระก็คือประชาชน 
ท�าไมวพิากษ์วจิารณ์ ชีแ้นะ และต�าหนิ
ติเตียนเรื่องบ้านเมืองไม่ได้ 

พระบางรูปออกมาเป็นหัวหน้า
มอ็บ ปิดถนน ปิดสถานทีร่าชการ หรอื 
“คนดลีากตัง้” นอนหลบัคาที่ประชุม 
กนิเงนิเดอืนจากภาษปีระชาชน อย่าง
นี้ต�าหนิติเตียนได้หรือไม่? 

“ช�านาญ จันทร์เรือง” รอง
หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ จงึถามกลบั
ว่า “ทหารมีหน้าทีป้่องกนัประเทศ 
การทีท่หารมายุง่เก่ียวกับการเมอืง 
มันใช่กิจของทหารหรือไม่?”

โดยเฉพาะ “การรฐัประหาร” 
ยดึอ�านาจและฉกีรฐัธรรมนญู เป็น 
“กิจของทหาร” หรือเปล่า?

ความวิตกหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามโลก 
สงครามนิวเคลยีร์ระหว่างสหรัฐกบัเกาหลเีหนอื
ลดลงทันที เมื่อการพบกันครั้งประวัติศาสตร์
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับนาย
คิม จอง-อึน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่
ผ่านมา ซึง่ท่ัวโลกถอืเป็นเรือ่งทีไ่ม่คดิว่าจะเกดิ
ขึน้ บางคนบอกว่าเป็นเรือ่งเหลอืเช่ือน่าอศัจรรย์

ผู้น�าทั้ง 2 ประเทศถูกจับตาทุกฝีก้าวใน
การเจอกนัครัง้แรกในทีป่ระชุมทีส่งิคโปร์ ทัง้ที่
ก่อนหน้านีส้หรฐัถอืว่าเกาหลเีหนอืเป็นประเทศ
ที่อันตรายมากที่สุดในโลก แต่ก็พลิกผันอย่าง
น่าอัศจรรย์เมื่อผู้น�า 2 ประเทศสามารถจับมือ
กันครั้งประวัติศาสตร์และลงนามในข้อตกลง
ปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ต้อง
ดวู่าในระยะยาวจะท�าให้คาบสมุทรเกาหลปีลอด
อาวุธนิวเคลียร์แบบเบ็ดเสร็จหรือไม่ ซึ่งก็อยู่ที่
ความจริงใจของเกาหลีเหนือ

ภาพการจับมือและตบไหล่ของ 2 ผู้น�า 
แม้บางคนอาจมองว่าเป็นแค่การทูตหรือเกม
การเมืองก็ตาม แต่ก็เป็นภาพที่ถูกบันทึกใน
ประวตัศิาสตร์โลก โลกรูส้กึอุน่ใจ ปลอดภยัขึน้
มาไม่มากกน้็อย หลายประเทศทัว่โลกทีม่คีวาม
ขดัแย้งกันน่าจะมีการพดูคยุกนัเช่นนี ้โดยเฉพาะ
บรรยากาศระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
น่าจะดีมากขึ้น ท้ังการลงทุน การท่องเที่ยว 
และการเดินทางระหว่างคนเกาหลีด้วยกัน

แค่นีก้ถ็อืว่าดแีล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน 
แค่เรารูส้กึว่าโลกเราปลอดภยัจากสงครามนิวเคลยีร์ 
ได้เหน็สนัตสุิขเกดิขึน้ สันตภิาพกต้็องตามมาใน
ไม่ช้า ถ้าไม่มอีปุสรรค ไม่พลกิผนักลบัไปเป็น
ความขดัแย้งความดือ้ด้านดดุนัอย่างในอดตี ไม่มี
ใครอยากเหน็ภาพดุดนัของผูน้�าเกาหลเีหนอื หรอื
การแสดงความก้าวร้าวของผูน้�าสหรฐั

ประเทศไทยน่าจะเอามาคิดมาดูว่า
ท�าไมประเทศเรายงัมคีวามขัดแย้ง ความ
แตกแยก ไม่มองอะไรทีด่งีาม ไม่คดิถงึ

อนาคต ท�าไมเขาขดัแย้งกนัรนุแรงกว่าเรา
มากมายจงึสามารถมาถงึจดุนีไ้ด้ ไม่ใช่แบ่ง
ฝ่ายเแบ่งพวก ต้องเอาให้ตายไปข้างหนึง่ 
เหลือง แดง คนด ีคนช่ัว พรรคใหญ่ พรรค
เล็ก พรรคเก่า พรรคใหม่ คดิแต่จะพุง่หอก
เข้าใส่กนั เอาความเท็จมาพดู ตีหน้าเศร้า
เล่าความเทจ็ เอาเรือ่งเทจ็มาดสิเครดติกนั 
ร้องห่มร้องไห้ย่ิงกว่าละครน�า้เน่า 

ลองปรับเปลี่ยนความคิดกันใหมไ่ดม้ั้ย 
ร่วมไม้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ เพือ่ให้ประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้มัย้ ขนาดเขาขดัแย้งกนั
ยิง่กว่าเราเขายงัท�าได้และยงัมาเจรจาใกล้เราด้วย 
แค่สงิคโปร์ เหน็ข่าวแล้วกค็ดิถงึเราเองบ้าง แกน
น�าเหลอืง แกนน�าแดง แกนน�าพรรคใหญ่พรรค
เลก็ คนมอี�านาจ นายทนุ ขนุศกึ เลกิใส่ร้าย
ป้ายสกีนั เอาความจรงิใจ ความด ีความสามัคคี
มาร่วมกนั สร้างความปรองดองจรงิๆ ไม่ใช่พูด
แต่ปาก พดูอย่างท�าอย่าง คิดปองร้ายกันอยู่
ร�า่ไป อย่างนีม้นัไม่ไหว ไม่ปรองดองแต่ปองร้าย 
แล้วเมือ่ไรประเทศไทยจะเชิดหน้าชตูา คนไทย
จะมคีวามสขุเมือ่ไร 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สันติวิธี อยู่กัน
ด้วยดีไม่ได้หรือ ร่วมมือกันแก้ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ไม่ต้องโง่ให้ใครมายดึมาท�าลาย ระบอบ
การปกครองต้องให้โลกเขายอมรับด้วย ไม่ใช่
ไปผลักไปสร้างเงื่อนไขให้ทหารเข้ามา ไปเชิญ
ไปเรียกร้องเขา เขาก็เลยเอารถถังมายึด บ้าน
เมืองก็ย�่าแย่ เศรษฐกิจก็แย่ อดอยากปากแห้ง
ท้องหิวกันไป

คนไทยต้องมีส�านึกกันใหม่ได้แล้ว 
เรามบีทเรยีนทัง้ในอดตีและจากประเทศ 
อื่นๆ คนท่ีเป็นศัตรูกันกลับมาเป็นมิตร
กันมากมาย นี่คนไทยด้วยกันเองจะฆ่า
ล้างกัน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะสี
อะไรกเ็ป็นคนไทย ถ้าเราสามคัคปีรองดอง
กันได้ก็รีบท�ากันเถิด สันติภาพ สันติสุข 
และประโยชน์สุขก็จะกลับมา

เจริญพร
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เปิดตวั : เนตรนภา ศรสีมยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ฉลองครบรอบ 20 ปี เปิดตัวสตาร์บคัส์ รเีสิร์ฟ บาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
ผสานนวัตกรรมการด่ืมกาแฟกบัวฒันธรรมไทย ทีช้ั่น 1 ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 
พร้อมเปิดตวัสตาร์บคัส์ ดราฟ เป็นครัง้แรกในเอเชีย 

เข้า mai : ธรีะชัย ธีระรจุนินท์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994) จ�ากดั (มหาชน) ประกาศเดนิหน้าตามแผนการเสนอหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชน
ทัว่ไปครัง้แรก จ�านวน 70 ล้านหุน้ เพ่ือน�าเงนิไปขยายโรงงานและซือ้เครือ่งจกัรใหม่ 
เบือ้งต้นคาดว่าบรษัิทจะสามารถเข้าเทรด mai ได้ภายในปีนี้ 

เศรษฐกิจ

ปรับกลยุทธ์อสังหำฯเจำะผู้บริโภค

นายกาวนิ ชาว นกัวเิคราะห์กลยทุธ์
ด้านเครือข่ายและความมั่นคง 
Fortinet ผูป้ระกอบการด้านโซลช่ัูน
ระบบรักษาความปลอดภัย เตือน
แฟนฟุตบอลรับมือกับการโจมตี
ในโลกไซเบอรร์ะหว่างการแข่งขนั
ฟตุบอลโลก เพราะแฮคเกอร์รูด้ว่ีา
แฟนฟุตบอลจะตื่นเต้นทีมโปรด
จนมกัละเลยการใช้คอมพวิเตอร์ที่
ปลอดภัย ท�าให้มีการหลอกลวง
ทางออนไลน์และการโจมตีแบบ

Economic Intelligence 
Center (EIC) ธนาคารไทยพาณชิย์ 
ประเมนิว่าตลาดทีอ่ยู่อาศยัมีแนว
โน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากชะลอตัว
ช่วงหลงัมาตรการกระตุ้นของภาค
รัฐหมดลง โดยมูลค่ายอดโอนจะ
ฟื้นตัวประมาณ 7% ในปี 2561 
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขนาดครอบครวัทีเ่ล็กลงและความ
ต้องการในท�าเลที่มีศักยภาพสูง 
จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครง
การใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและการ
แข่งขันรุนแรงขึ้น

นอกจากน้ีภาวะตลาดปัจจุบนั
ทีเ่ป็นตลาดของผูซ้ือ้กลายเป็นโจทย์
ทีย่ากขึน้ในการพฒันาโครงการ ผู้
ประกอบการจงึต้องระมัดระวงัใน
การเปิดโครงการใหม่มากขึน้ สร้าง
ความแตกต่างและเข้าใจผูบ้รโิภคให้
ลกึข้ึน โดย 3 กลยทุธ์ส�าคญัในการ
เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน
คอื 1.ออกแบบโดยให้ความส�าคญั
ต่อความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้า
หมายมากย่ิงขึน้ 2.จบัมอืพนัธมิตร
ทางธรุกจิเพือ่พฒันาสนิค้า ถ่ายทอด
ความรู ้เข้าถงึผูบ้ริโภคกลุม่ใหม่ และ
สร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และ 

เตอืนภยัไซเบอร์ช่วงฟุตบอลโลก

ตลาดอสังหาฯฟื้นตัว การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการ
ต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียน
ไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วัยท�างานที่ต้องการความ
แตกต่าง เทคโนโลยี ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

ฟิชชิ่ง (Phishing) คืออีเมล์ปลอม
หรือข้อความปลอมว่ามาจากองค์กร
หรือธนาคารที่น่าเชื่อถือเพื่อขอ
ข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น รหัสผ่าน หรือ
หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

เคลด็ลบัด้านความปลอดภยั 
5 ข้อเพือ่ดูฟตุบอลโลกอย่างปลอดภยั
คอื 1.ระวงัเวลาจะดขู้อมลูทางออนไลน์ 
ต้องตรวจสอบสถติเิหรยีญออนไลน์
และเข้าชมเฉพาะเวบ็ไซต์ทีเ่ชือ่ถอื
ได้เท่านัน้ 2.ระวงัการโจมตแีบบฟิช

ชิง่ อาจได้รบัอีเมล์ขยะแจ้งว่าเป็นผู้
โชคดจีากการจบัฉลากให้เข้าร่วมชม
ฟตุบอลโลกรอบชิงชนะเลศิ 3.ร้าน
ค้าปลกีออนไลน์ท่ีเสนอต๋ัวลดราคา
หรอืสนิค้าราคาถูกอย่างไม่น่าเชือ่ 
4.ซอฟต์แวร์รกัษาความปลอดภยั
ให้กบัแอพพลเิคช่ันและเวบ็บราวเซอร์
เป็นระบบที่ดีที่สุดในการป้องกัน 
มลัแวร์ไวรสัและภยัคกุคามออนไลน์
อืน่ๆ และ 5.หลกีเลีย่งการใช้ระบบ
ไว-ไฟสาธารณะ

3.พฒันาแพลตฟอร์มบรกิารหลัง
การขายใหม่ๆ เพือ่เพิม่โอกาสใน
การขายและต่อยอดน�า Big data 
มาพฒันาสนิค้าและบรกิาร

ขณะที่ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
ของผูบ้รโิภคแต่ละช่วงอาย ุรวมถงึ
นวตักรรมเทคโนโลย ีล้วนมอีทิธพิล
ต่อการพฒันาและการขายโครงการ
ที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยคอนโด 
มเินยีมยงัได้รับความส�าคัญในพืน้ที่
ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้แหล่งชุมชน ซึ่ง
เทคโนโลยีอย่าง smart home จะ

กลายเป็น new normal ในอนาคต 
โดยเฉพาะความปลอดภยัและการ
จดัการพลังงาน การหาข้อมูลผ่าน
ดิจิทัลจะกลายเป็นแหล่งข้อมูล

ขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้ธุรกิจอสัง
หาฯเข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยาก
ได้ที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยเฉพาะ
บ้านเดี่ยว แต่คอนโดมิเนียมยัง
เป็นตลาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่คน
รุน่ใหม่ทีเ่ข้าสูว่ยัท�างาน การพัฒนา
ทีอ่ยูอ่าศยัต้องตอบโจทย์พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป การให้
ความส�าคัญกับพืน้ทีส่่วนกลางและ
ท�าเลทีใ่กล้สิง่อ�านวยความสะดวก 
การออกแบบการใช้งานที่หลาก
หลาย เช่น co-working space 
และ co-recreation ในทีอ่ยูอ่าศยั 
ศนูย์บรกิารสุขภาพ และเทคโนโลยี 
จะมีบทบาทในการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น
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ต่างประเทศ

แรมโบ้ละเมิดทางเพศ 
อัยการสหรัฐเร่ิมการสอบสวน
ว่า ซลิเวสเตอร์ สตอลโลน ต้อง
ข้อหาพวัพนัล่วงละเมดิทางเพศ
ตามทีม่รีายงานเมือ่ปีทีแ่ล้วหรอื
ไม่ คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้
หญิงคนหนึ่งซึ่งมีรายงานเมื่อ
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า 
สตอลโลนวัย 71 ปี ซึ่งเป็นที่
รูจ้กักนัดีในบทฮโีร่จากภาพยนตร์
เรือ่ง Rocky และ Rambo ล่วง
ละเมดิทางเพศเธอเมือ่ปี 2533 
แต่อัยการไม่ได้เปิดเผยราย
ละเอียดเพิ่มเติม ส่วนต�ารวจ
แซนตาโมนกิาและทนายความ
ของนกัแสดงรุน่ใหญ่ไม่ได้แถลง
ข่าวเช่นกัน 

ลูกเห็บตกหนักที่จีน 
หลายพืน้ทีท่ัว่ทัง้ประเทศจนีเผชิญ
กบัฝนและลกูเห็บทีต่กลงมาอย่าง
หนกั ส่งผลต่อการสญัจรและสร้าง
ความเสยีหายใหก้บัทรพัยส์นิ 
โดยทีม่ณฑลกวางตุง้ทางตอนใต้
ของจนีฝนเริม่ตกหนกัตัง้แต่ช่วง
คนืวนัองัคารท่ีผ่านมา และคาด
ว่าจะตกต่อเน่ืองถงึ 3 วัน ส่วนที่
มณฑลชานตงทางตะวนัออกของ
จนีและมณฑลเหอหนานทางตอน
กลางมลีกูเหบ็ขนาดใหญ่ตกลง
มา รวมทัง้มกีระแสลมแรง

‘คิม’เตรียมพบ‘อาเบะ’
หนังสือพิมพ์โยมิอูริของญี่ปุ่น
รายงานว่า ญีปุ่น่ก�าลงัประสาน
เพือ่จดัการประชุมสุดยอดระหว่าง
นายกรฐัมนตรีชนิโซ อาเบะ กบั
นายคมิ จอง-อึน ผู้น�าเกาหลเีหนอื 
ซึง่แนวทางท่ีเป็นไปได้คอื นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ ่นไปเยือนกรุง
เปียงยางราวเดอืนสงิหาคม หรอื
อาจมีแนวโน้มที่นายอาเบะจะ
ได้พบกับนายคิมนอกรอบใน
การประชมุเศรษฐกจิตะวันออก
ที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศ
รัสเซีย เดือนกันยายนนี้ หาก
ผู้น�าเกาหลีเหนือมาร่วมด้วย

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

สหรัฐยังคว�่ำบำตรโสมแดง 

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประ 
ชาชาติมีมติด้วยคะแนน 120 ต่อ 
8 เสียง และงดออกเสียง 45 เสียง 
เห็นชอบข้อเสนอของปาเลสไตน์
ในการประณามอิสราเอลท่ีใช้ก�าลัง
ปราบปรามผูป้ระท้วงชาวปาเลสไตน์
รุนแรงเกินกว่าเหตุ ท�าให้มีชาว
ปาเลสไตน์เสยีชวีติไปแล้วกว่า 120 
คน และบาดเจบ็อกีกว่า 3,800 คน 
นบัตัง้แต่การประท้วงอสิราเอลปะทุ
ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา 
อย่างไรกด็ ีแม้ข้อเสนอของปาเลสไตน์
ได้รบัการโหวต แต่ทีป่ระชมุกต็�าหนิ

การยงิจรวดจากฉนวนกาซาโจมตี
พืน้ทีพ่ลเรอืนของอสิราเอลเช่นกนั 
แต่ไม่มกีารระบวุ่าใครเป็นผู้กระท�า 

อีกด้านหน่ึงกองก�าลังปา 
เลสไตน์ใช้กระบองและแก๊สน�า้ตา

ยูเอ็นลงมติประณามอิสราเอล 
สลายกลุม่ผูป้ระท้วงชาวปาเลสไตน์
ทีอ่อกมาเรยีกร้องให้ประธานาธิบดี
มาห์มดู อบับาส ยตุกิารคว�า่บาตร
ทางการเงินต่อชาวปาเลสไตน์ใน
ฉนวนกาซา เพราะเวลานี้ผู้คนใน
กาซามีความเป็นอยู่ยากล�าบาก 
และมีอัตราการว่างงานสูงถึงร้อย
ละ 49.9 ทัง้นี ้เป็นผลจากมาตรการ
ของประธานาธิบดีอับบาสทีส่ัง่ลด
เงินเดือนคนงานภาครัฐในกาซา
ลงร้อยละ 30 เพือ่หวงัจะโดดเดีย่ว
ผู้น�ากลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวน
กาซาเอาไว้

รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐัระบุ
มาตรการกดดนัเกาหลเีหนอืยงั
คงมีอยู่จนกว่ากระบวนการปลด
นิวเคลียร์จะเสร็จส้ิน ขณะที่
ทหารระดบัสงูของ 2 เกาหลพีบ
หารือกันเป็นครั้งแรกในรอบ
เกอืบ 11 ปี 

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน 
ของเกาหลีใต้ กล่าวระหว่างการ
ต้อนรบันายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั ทีท่�าเนยีบชาน
กรงุโซล ว่าแม้มกีารวเิคราะห์ต่างๆ
นานาเกี่ยวกับผลการพบปะหารือ
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ กับนายคิม 
จอง-อนึ ผูน้�าสงูสดุของเกาหลเีหนอื 
ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
ที่ผ่านมา แต่เกาหลีใต้มองว่าการ
ประชุมครั้งนี้สามารถช่วยให้โลก
รอดพ้นจากภยัคกุคามของสงคราม
นิวเคลียร์และขีปนาวุธ 

ด้านนายปอมเปโอซ่ึงใช้โอกาส
เยอืนกรงุโซลพบปะหารือกบันางคัง 
คยอง-ฮวา รฐัมนตรต่ีางประเทศ
เกาหลีใต้ และนายทาโร โคโนะ 
รฐัมนตรต่ีางประเทศญ่ีปุน่ด้วย กล่าว
ว่า ความร่วมมอืด้านความม่ันคง
ระหว่างสหรฐักบัท้ังสองประเทศยัง
เหนียวแน่น ส่วนกระบวนการ

ปลดอาวุธนิวเคลียร์น้ันผู ้น�า
เกาหลีเหนอืทราบดว่ีาเป็นวาระเร่ง
ด่วน ซึง่ในเบือ้งต้นคาดการณ์ว่า
ต้องเสรจ็สิน้ภายในปี 2563 นอกจาก
นีร้ฐับาลวอชงิตนัย�า้ถงึแนวทางการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาล
เปียงยางทีต้่องสมบรูณ์ ตรวจสอบ
ได้ และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
และมาตรการกดดนัทางเศรษฐกจิ
จะยงัคงด�าเนินอยูจ่นกว่ากระบวนการ
นัน้จะส�าเรจ็ลลุ่วง

ท้ังนี ้ ส�านกัข่าวกลางเกาหลี 
(เคซเีอน็เอ) รายงานว่า ประธานาธบิดี
ทรมัป์เห็นพ้องกบัข้อเสนอแนะของ
นายคมิในการยกเลกิมาตรการคว�า่
บาตรต่อรัฐบาลเปียงยาง และการ
ยตุภิารกจิซ้อมรบร่วมกบัเกาหลใีต้ 
ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กาหลเีหนือมองมาตลอด
ว่าเป็นภยัคกุคาม โดยผูน้�าสหรฐั

กล่าวถงึประเดน็การยตุซ้ิอมรบกบั
เกาหลีใต้เองด้วย ก่อให้เกดิความ
สบัสนอย่างหนกัภายในหมูเ่จ้าหน้าที่
ระดบัสงูของเพนตากอน ในขณะที่ 
พล.อ.เจมส์ แมตทสิ รฐัมนตรกีลาโหม
สหรฐั ยงัคงสงวนท่าทใีนเรือ่งนี้

ในอีกด้านหนึ่ง พล.ต.คิม 
โด-คยอน น�าคณะเจ้าหน้าท่ีระดับ
สูงของกองทัพเกาหลีใต้หารือกับ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ
ประชาชนเกาหลีที่หมู่บ้านปันมุน
จอมบนเขตปลอดทหาร ซึ่งถือ
เป็นการพบปะหารอืระหว่างทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ของสองเกาหลีเป็นคร้ัง
แรกนบัตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2550 
หลายฝ่ายเชือ่ว่าเกาหลีเหนือน่าจะ
ขอความชัดเจนจากเกาหลีใต้ใน
ประเด็นค�ากล่าวเรื่องการยุติซ้อม
รบของนายทรัมป์ด้วย 
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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
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318
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สังคม

ประเพณีบุญหลวงและกำรละเล่นผีตำโขน

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “แบงค็อก 
ฟรุต๊ เฟส คร้ังท่ี 18” เทศกาลผลไม้ไทยระดบัพรเีมยีม ตลาดผลไม้ย้อนยคุสดุคลาส
สิก โดยมีสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน, ชัยรัตน์ เพชรดากูล และบุญชัย ปลื้มสืบกุล 
ต้อนรับ ซึ่งมีวิศรุต หิมรัตน์ รมิดา ประภาสโนบล ร่วมงาน 

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จ�ากัด โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ จัดกิจกรรมวัน
แพนเค้กแห่งชาติ “IHOP National Pancake Day” น�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการจ�าหน่ายแพนเค้กมอบให้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรง
พยาบาลเด็ก เพื่อน�าไปใช้ในกิจการของมูลนิธิ 

กระทรวงวัฒนธรรม ผนึกก�าลัง
จังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือ
ข่ายด้านวฒันธรรม เตรยีมจดังาน 
“ประเพณบีญุหลวงและการละเล่น
ผตีาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ 
ประจ�าปี 2561” 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 
กล่าวว่า กระทรวงวฒันธรรม ร่วม
กับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และเครอืข่ายด้านวัฒนธรรม 
จดังาน “ประเพณบีญุหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน มหกรรม
หน้ากากนานาชาติ ประจ�าปี 
2561” เพือ่สืบทอดและสร้างความ
ตระหนกัในคณุค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับ
นานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 16-18 
มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่
ว่าการอ�าเภอด่านซ้าย จ.เลย

ส�าหรบักิจกรรมภายในงาน
ครัง้นี ้ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตา
โขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่
นางเทียมและคณะพ่อแสน พิธจีดุ
บัง้ไฟบชูาพญาแถน การจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวด
หน้ากากผีตาโขน รวมทัง้การแสดง
หน้ากากนานาชาต ิทัง้นี ้ในปีนีม้ี

วฒันธรรมรามายณะแห่งเมยีนมา 
เป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่มีชื่อ
เสียงของกรมศิลปากรภายใต้
กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม 
แสดงรามายณะ ตอนพระรามตาม
กวาง 4.เวียดนาม น�าศิลปะการ
แสดง “Tuong” มาจดัแสดง 2 ชดุ 
ได้แก่ การแสดงชุดระบ�า Tu Tru 
น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัสญัลกัษณ์
หยิน-หยาง ความสมดุลของพลัง
จักรวาล และทิศต่างๆ ตามความ
เชือ่ของประเทศฝ่ังตะวนัออก และ
การแสดงชุดออนดินห์สังหารทา 
ซึง่มลัีกษณะคล้ายการแสดงงิว้ เป็น
เรือ่งราวของ Khuong Lin Ta และ 
Dong Kim Lan สองเพ่ือนรักที่
ต้องการปกป้องกษัตริย์ ปกป้อง
เมือง ด้วยการพิทักษ์เจ้าชายและ
พระสนมที่ถูกศัตรูจับตัวไป 

5.เกาหลีใต้ จัดการแสดง
ในชุดละครฮาโฮ เบยีวซนิกตุ ทัลลอ 
ร ีเป็นละครร�าหน้ากากพื้นบ้านที่
มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประจ�า
ปีของหมู่บ้านฮาโฮ แห่งเมืองอัน
ดง เพ่ือบูชาพระเจ้าความเจริญ
รุง่เรอืงและความอุดมสมบูรณ์ด้าน
เกษตรกรรม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ถงึช่วงฤดกูารเพาะปลกู โดยชาวนา
ชาวไร่มกัจะท�าหุน่ไล่กาเพือ่ปกป้อง
พชืผลในท้องไร่ท้องนา 2.ลาว โดย
คณะหุน่กะบองลาวจดัการแสดงชุด 
ระบ�าหน้ากากผเีซ้ือ เป็นการแสดง
ระบ�าหน้ากากพ้ืนบ้านแบบดัง้เดมิ
ของเมอืงปากลายเพือ่บชูาผีเซือ้ 

3.เมียนมา คณะนักแสดง

คณะนกัแสดงจากประเทศสมาชกิ
อาเซยีนและประเทศคูเ่จรจาตอบ
รับเข้าร่วมงาน 5 ประเทศคือ 
1.กมัพูชา โดยคณะนกัแสดงจาก
กรมศิลปะการแสดง กระทรวง
วัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราช
อาณาจกัรกัมพชูา จดัแสดงหน้ากาก
พืน้บ้าน ชุดระบ�าชาวนา ซึง่แสดง


