
ช

 3

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4863 (1388) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วัฏสงสาร 
เวียนว่ายตายเกดิ มเีกดิกม็ี
ดับ ตัง้อยู ่และดบัไป 

editor59lokwannee@gmail.com

4863 (1388) JU
N
. 29, 2018

พลังดูด‘สุริยะ’?
แนวทางและเป้าหมายเป็นไป
ได้ว่าหลงั พ.ร.ป.เลอืกต้ัง ส.ส. 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ทีค่าดว่าประมาณเดอืนกนัยายน 
อาจได้เห็น “บิ๊กตู่” เปิดตัวลง
เล่นการเมืองในฐานะสมาชิก
หรือที่ปรึกษา เพราะถ้าไม่มี
การพดูคยุกนัมาก่อนคงไม่กล้า
เอาชื่อ “บิ๊กตู่” มาพูดกลางวง
พูดคุยอดีต ส.ส.

ไปต่อเพื่อชาติ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ปูติน”เตรียม
เจรจา“ทรัมป์” 

เศรษฐกิจ 4

SCBSฟรี
ค่าธรรมเนียม
ตราสารหนี้

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

TFGส่งออก
ยุโรป-ญี่ปุ่น
เพิ่มรายได้

เปิดตัวให้ส่ันสะเทือนวงการ
การเมืองอย่างเป็นทางการแล้ว
ส�าหรับอดีต ส.ส. กว่า 50 คน 
ที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมชายคา
พรรคพลงัประชารฐัทีม่ ี“สรุยิะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ-สมศักดิ์ เทพสุ
ทิน” เป็นโต้โผใหญ่ พร้อม
ประกาศให้ลกูทมีม่ันใจว่าหลัง
เลอืกตัง้เป็นรฐับาล 100% ส่วน
เป้าหมายถูกประกาศชัดเจน
อย่างเป็นทางการว่าต้องการ
ท�าภารกจิต่อวซ่ีาเก้าอ้ีนายกฯ
ให้ “บิ๊กตู่” เมื่อพิจารณา

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4863 (1388) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อชิยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวนัน้ี จ�ากดั / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กลุวฒันวรพงศ์ / ส�านักงานบรษัิท โลกวนันี ้จ�ากัด : เลขที ่71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การแข่งขนัทางการเมอืงจะว่าไปแล้ว
ไม่ต่างอะไรกับการแข่งขนัฟตุบอล 
ทมีใหญ่ทีเ่คยเป็นแชมป์กอ็ยากรกัษา
แชมป์ ทมีเลก็ทีเ่ป็นผูท้้าชงิกต้็องการ
โค่นแชมป์ให้ได้ แนวทางการเล่น
เพือ่ล้มแชมป์ก็มหีลายแนวทาง ต้อง
ใช้แทคตกิต่อสู้ทัง้ในและนอกสนาม
ร่วมกัน

พรรคเพือ่ไทยในฐานะแชมป์
เก่าดเูหมือนว่าเป็นเป้าทีจ่ะต้องถกู
โค่นล้มมากที่สุด อย่างที่ภาษาวัย
รุ่นเรียกว่างานเข้า ภาษาทางการ
ทหารเรียกต�าบลกระสุนตก

แทคตกิโค่นล้มพรรคเพือ่ไทย
ที่คู ่แข่งงัดออกมาในตอนน้ีคือ 
ท�าลายความเข้มแขง็ของพรรคด้วย
การซื้อตัวผู้เล่นให้ย้ายทีม

คู่แข่งที่มาแรงในตอนน้ีไม่ใช่
ฝ่ายตรงข้ามทีเ่ป็นไม้เบ่ือไม้เมากนั
มาตลอดอย่างพรรคประชาธิปัตย์ 
หรอืพรรครวมพลังประชาชาตไิทย
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตแกนน�า กปปส. แต่เป็นคน
กันเองท่ีเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่
สมัยพรรคไทยรักไทยอย่างนาย
สุรยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ อดตีเลขาธกิาร
พรรคไทยรักไทย และนายสม
ศักดิ์ เทพสุทิน แกนน�ากลุ่ม
มชัฌมิา ในนาม “กลุม่สามมติร” 
ที่เดินสายดูดอดีต ส.ส. เข้าสังกัด

พลังดูด‘สุริยะ’?
ข่าวล่าสดุแจ้งว่า ขณะนีม้อีดตี 

ส.ส. รายงานตวัเข้าสังกดั “กลุม่สาม
มติร” ไม่น้อยกว่า 50 คน เช่น นาย
อนุชา นาคาศัย อดีต ส.ส.ชัยนาท, 
นายจ�าลอง ครุฑขนุทด อดตี 
ส.ส.นครราชสมีา, นายสภุรณ์ อัต
ถาวงศ์ อดตี ส.ส.นครราชสมีา, นาย
สมคดิ บาลไธสง อดตี ส.ส.หนองคาย, 
นายภิรมย์ พลวิเศษ อดีต 
ส.ส.นครราชสมีา, นายเวียง วร
เชษฐ์ อดตี ส.ส.ร้อยเอด็, ว่าที่ 
พ.ต.สรชาต ิสวุรรณพรหม อดตี 
ส.ส.หนองบัวล�าภ,ู นพ.เปรมศกัดิ์ 
เพยียรุะ อดตี ส.ส.ขอนแก่น 

เป้าหมายของ “กลุม่สามมิตร” 
ถกูประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า
ต้องการอุม้ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีให้ได้
นัง่เก้าอีน้ายกฯอกีสมยัหลงัการเลอืก
ตัง้ โดยให้เหตผุลว่าได้รบัรูเ้รือ่งราว
ลึกๆในส่ิงที ่ “บิก๊ตู่” มคีวามตัง้ใจ
ท�าเพือ่ประเทศชาตต่ิอไปหลายเร่ือง 
ซึง่เหน็ว่ามคีวามตัง้ใจดท่ีีจะท�าเพ่ือ
ประเทศจงึต้องการให้การสนบัสนนุ 

นอกจากนีแ้กนน�าของ “กลุม่
สามมติร” ยงัให้ความมัน่ใจกบั
อดีต ส.ส. ท่ีย้ายมาเข้าสังกัด
ด้วยว่าได้เป็นรัฐบาลหลังการ
เลือกต้ังอย่างแน่นอน เพราะ
ทุกครัง้ที ่“สริุยะ-สมศักดิ”์ ได้
เป็น ส.ส. ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน 
ครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้เสียง ส.ส. 
มากพอที่จะเป็นรัฐบาลได้

ความคบืหน้าในการเคลือ่นไหว
นี้ต้องมองแยกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกคอื บรรดาอดตี ส.ส. 
ที่ย้ายมาอยู่ในสังกัด “กลุ่มสาม
มติร” ซึง่จะตัง้พรรคการเมอืงในชือ่ 
“พลังประชารฐั” หากดจูากราย
ชือ่ทีเ่ปิดเผยออกมา แม้จะมมีากกว่า 
50 คน แต่ต้องบอกว่าเป็นนกัการ
เมอืงเกรดเอไม่กีค่น ทีเ่หลือเป็น
พวกเกรดบบีวก สอบได้บ้างสอบ
ตกบ้าง ไม่การนัตีเก้าอีใ้นสภา

ที่ส�าคัญรายช่ือนักการเมือง
ระดับเกรดเอหลายคนเป็นพวก
บัน้ปลายอาชพีนักการเมอืง เหมอืน
ที ่ดร.ทกัษณิ ชนิวัตร พดูว่าย้าย

สังกัดเพื่อสะสมทุนก่อนเกษียณ
การเคล่ือนไหวทีด่เูหมือนย่ิง

ใหญ่นี ้หากกะเทาะเปลอืกจรงิๆยงั
ไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไรในสนาม
เลอืกต้ัง เว้นแต่ว่าจะมเีซอร์ไพรส์ได้
นกัการเมอืงเกรดเอเข้าสงักดัเพิม่
ในช่วงเวลาทีเ่หลืออยู่

แน่นอนว่าเมือ่ดตูามเป้าหมาย
ท่ีแกนน�า “กลุม่สามมิตร” ประกาศ
ออกมา แม้จะตั้งเป้าท่ีการเป็น
รัฐบาลหลังเลือกตั้ง แต่คงไม่ใช่
พรรคที่ชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็น
อันดับหนึ่ง แต่หวังที่จะใช้ความ
เป็นพรรคขนาดกลางร่วมมือกับ
พรรคขนาดกลางอืน่และพรรคเล็ก
รวบรวม ส.ส. ให้ได้เกินครึ่งเพื่อ
ได้สิทธิ์เสนอชื่อนายกฯในสภา

เมื่อพิจารณาตามแนวทางนี้
และเป้าหมายที่ประกาศไว้ จึงพอ
มองเหน็ความเป็นไปได้ว่าหลงัพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาทีค่าดว่าประมาณ
เดือนกันยายน อาจได้เห็น “บิ๊ก
ตู่” ประกาศตัวลงเล่นการเมอืงใน
ฐานะสมาชิกหรือที่ปรึกษาพรรค
พลังประชารัฐ เพราะถ้าไม่มีการ
พูดคุยกันมาก่อน แกนน�า “กลุ่ม
สามมิตร” คงไม่กล้าเอาชื่อ “บิ๊ก
ตู”่ มาพดูกลางวงพดูคยุอดตี ส.ส.

ทัง้นี ้เพ่ือเอาชือ่ใส่ในบญัชี
ทีจ่ะเสนอเป็นนายกฯของพรรค
หลังเลือกตั้ง ถ้าแผนแรกไม่
เข้าเป้า ยงัมแีผนสองให้สมาชกิ
วุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมสนับสนุน
รองรับ
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In Brief : ย่อความ

วัฏสงสาร

ทรรศนะ

ใครอยากจะเป็นอะไรกเ็ป็นเถอะ 

ขอให้เป็นแล้วเป็นคนด ีรวบรวม

คนดีๆ มาพฒันาบ้านเมือง พรรค

อะไร ระบอบอะไร ก็ไม่ส�าคัญ

เท่ากบัได้คนดมีาช่วยบ้านเมอืง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไปต่อเพื่อชาติ!

“ลกูผูช้ายชาตทิหาร” ไม่ต้องกระ
มิดกระเมี้ยน “พี่ใหญ่” พูดชัดๆ
สนบัสนนุ “ลงุตู”่ ให้ “ต่อท่ออ�านาจ” 
เป็นผู้น�าต่อ และเห็นดีเห็นชอบที่ 
“กลุ่มสามมิตร” ใช้ “พลังดดู” อดตี 
ส.ส. และ ส.ว. เข้า “พรรคพลัง
ประชารฐั” เพือ่ “ลงุตู”่ จะได้ท�างาน
ให้ประเทศชาตเิข้มแข็งและแข็งแกร่ง

ผลการ “ซื้อยกเข่ง เซ้งยก 
ก๊วน” ของ “กลุม่สามมติร” ภาย
ใต้การดดูของ “สรุยิะ จงึรุง่เรอืง
กจิ-สมศกัดิ ์เทพสุทิน” ท�าให้ได้
อดีต ส.ส. และ ส.ว. ท้ังภาคเหนอื 
กลาง และอสีานแล้วกว่า 50 คน 

“สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ” ตะแบง
ว่าไม่ใช่การดูด แต่เป็นการระดม
สมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
หาบุคคลท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ์
เดียวกันมาร่วมกันท�างานเพ่ือบ้าน
เพื่อเมือง เพราะสมัย “พรรคไทย 
รักไทย” ก็เคยท�ามาแล้ว “กลุ่ม
สามมติร” จงึไม่หวัน่ไหวและจะท�า
หน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป

ปรากฏการณ์ “ดดู-ดงึ” ไม่ใช่
เรื่องใหม่ส�าหรับการเมืองแบบ
ไทยๆ เหมอืน “วงจรอบุาทว์” ทุก
ครัง้กอ้็างท�าเพือ่ประเทศชาติ เสีย
สละเพ่ือชาติ ตระบดัสัตย์เพือ่ชาติ

วาทกรรม “คนดี” จงึไม่ต่างกบั
วาทกรรมโกหกตอแหลทีจ่มปลักอยู่
ภายใต้ทนุท้องถ่ิน ทนุระดับชาติ และ
กองก�าลังคนมีสี ซึ่งไม่มีอะไรรับ
ประกันว่าจะไม่มีการรฐัประหาร ฉีก
และร่างรัฐธรรมนูญอีก 

“ไปต่อเพื่อชาติ” หรือไปต่อ
เพราะ..หลงตวัเองและ “เสพตดิ
อ�านาจ”?

การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน บางคน
บอกว่าหากนักการเมืองพูดว่าขาวก็
ต้องเป็นด�า ถ้าด�าก็เป็นขาว ถ้าพูดว่า
ตายก็ไม่ตาย อย่างที่มีเรื่องเล่าว่ารถ
นกัการเมอืงคว�า่และชาวบ้านแห่กนัไป
ดู พอรู้ว่าเป็นนักการเมืองพรรคอะไร 
ชาวบ้านก็กรูเข้าไปชิงทรัพย์ กระชาก
สร้อย นาฬิกา จนนักการเมืองคนนั้น
ต้องร้องตะโกนดังลั่นว่ายังไม่ตาย 
เหมือนการยืนยันว่าไม่ทิ้งพรรคแต่
กลับทิ้งพรรค 

อาตมาจ�าได้ คณุปราโมทย์ สขุมุ 
ที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ตอนนั้น
เกิดกรณี 10 มกราคม พรรคแตก 
สมาชิกพรรคส่วนหนึ่งไปอยู่พรรคอื่น
หรือตั้งพรรคใหม่ คุณปราโมทย์พูด
ออกมาค�าหนึง่ว่า เรอืรัว่กต้็องพยายาม
อุด อย่ากระโดดหนีขึ้นฝั่งแล้วปล่อย
ให้เรอืจม แกก็อยู่สู ้อาตมาเทศน์กล่าว
ชื่นชมว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ ไม่ทิ้ง
พรรค เป็นนักการเมอืงทีน่่าเชือ่ถอื แก
ก็เอาเทปที่อาตมาพูดไปหาเสียง ได้
คะแนนชนะสบายเลย 

นั่นเป็นเรื่องยุคนั้น ยุคนี้ใกล้จะ
เลือกตั้งก็มีการรวมตัวกันต่างๆนานา 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรฐัมนตรี ทีเ่คยมท่ีาทสีงบเสง่ียม

ยังหลุดปากว่าจะสนับสนุน พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายก
รัฐมนตรีต่ออีก 4 ปี เพื่อท�าให้บ้าน
เมืองเจรญิ แขง็แกร่ง แต่มหีลกัประกนั
อะไร หรือเพราะเสพติดอ�านาจ เสพ
ติดผลประโยชน์ จะรักษาค�าพูดและ
ท�าได้จริงตามที่พูดหรือไม่ เพราะใน
อดีตก็พูดแบบนี้ 

อย่างครัง้พรรคสามคัคธีรรมท่ีรวม
กันจนตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจได้ แต่ก็หนี
ไม่พ้นวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตาย
เกดิ มเีกดิก็มดีบั ตัง้อยู ่และดบัไป ดบั
ไปอย่างไม่ท้ิงร่องรอยอะไรท่ีเป็นความ
เจริญให้กับบ้านเมืองเลย มีแต่ความ
บอบช�้า 

ดังน้ัน ตราบใดท่ีนักการเมืองยัง
อยู่ในวังวนนี้ ชาติบ้านเมืองก็ยากจะ
เจริญอย่างแท้จริงได้ คนหน้าเดิมๆก็
คดิและท�าอะไรอย่างเดมิๆ พฤตกิรรม
เดมิๆ เราต้องดใูห้ดีๆ ว่าจะเลอืกนกัการ
เมืองคนไหน อย่าให้ซ�้าเติมปัญหา
เดิมๆ ถ้าจะให้โอกาสใครก็ดูว่าท�าได้
จริงอย่างที่พูดหรือไม่  

เขาบอกว่า “น�้าเชี่ยวอย่าเอา
เรือไปขวาง” เรือจะล่มเปล่าๆ ที่
พูดไม่ได้ขัดขวางนะ ใครอยากจะ
เป็นอะไรกเ็ป็นเถอะ ขอให้เป็นแล้ว
เป็นคนดี รวบรวมคนดีๆมาพฒันา
บ้านเมอืง พรรคอะไร ระบอบอะไร 
ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับได้คนดีมาช่วย
บ้านเมืองกัน

เจริญพร
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โรดโชว์ : ศริริตัน์ ยิม้ถนอม รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาสังคมและสิง่แวดล้อม ธนาคาร
ออมสนิ น�าทมีเข้าประชาสมัพนัธ์โครงการ GSB สดุยอด SMEs Startup ตวัจรงิ ปี 6 
แก่สถาบันการศกึษาในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล เพือ่เชญิชวนนสิตินกัศกึษาและคน
รุน่ใหม่น�าเสนอผลงานเข้าประกวดชงิเงนิรางวลั

Smart SME Expo : ณรนิณ์ทพิ วริยิะบัณฑติกลุ ประธานกรรมการ บรษัิท พเีอม็จี 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด จบัมอืธนาคาร/สถาบนัการเงนิ หน่วยงานพันธมติรทัง้ภาครฐัและ
เอกชน จดังานแถลงข่าว “Smart SME Expo 2018” ในแนวคิด “ชีช่้องรวย ทีเ่ดยีว
จบพบทางรวย” 

เศรษฐกิจ

SCBSฟรีค่าธรรมเนียมตราสารหน้ี 

นายกมัพล จนัทวบิลูย์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลักทรพัย์ 
ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (SCBS) กล่าว
ว่า บรษิทัพร้อมก้าวสูแ่พลตฟอร์ม
ทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า
มากยิ่งขึ้น เปิดบริการรับฝากและ
ซื้อ-ขายตราสารหน้ีทุกประเภท 
ได้แก่ หุน้กู้ ตัว๋เงนิคลัง และพนัธบตัร 
บริการฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม 
เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจัดการ
หลักทรพัย์ประเภทตราสารหน้ีให้
เป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย 
มีความปลอดภัยสูง เนื่องจาก
ตราสารหนี้ทุกใบจะถูกจัดเก็บใน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถ
เรียกดูข้อมูลความเคลื่อนไหวได้
ง่ายๆผ่านมอืถือ ติดตามข้อมูลการ
ลงทุนออนไลน์เพือ่ปรบักลยทุธ์ได้
ทุกที่ทุกเวลา ให้ข้อมูลครบ ลูกค้า
สามารถตรวจสอบดอกเบีย้และเงนิ
ต้นที่จะได้รับพร้อมบทวิเคราะห์
แบบมืออาชีพ

นอกจากนีย้งัมบีริการซือ้-ขาย
ตราสารหนีท้ีบ่รษิทัน�าเสนอให้กบั
ลกูค้า เพือ่ช่วยเพิม่โอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนในตลาดรอง ซือ้

TFGส่งออกยุโรป-ญี่ปุ่นเพิ่มรายได้

บล.ไทยพาณิชย์ยันการรับฝากและซื้อขายตราสารหนี้ในระบบ 
Scripless ของตลาดหลักทรัพย์ฯมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้อง
กลัวใบตราสารหนีส้ญูหาย ดขู้อมลูผ่านมอืถอื พร้อมบทวเิคราะห์ 
ทั้งให้บริการฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม 

ง่ายขายไว ซือ้-ขายได้ก่อนถงึวนั
ครบก�าหนด สามารถก�าหนดราคา
เสนอซือ้-ขายได้ และส่งค�าสัง่ซือ้-
ขายได้ในวนัเวลาท�าการ พร้อมทัง้
มีตราสารหน้ีให้เลือกลงทนุหลาก

หลาย ไม่มค่ีาธรรมเนยีมในการซือ้
ขาย อกีทัง้ยงัสามารถรบัค�าปรกึษา
และบทวิเคราะห์รายสปัดาห์จากผู้
เชีย่วชาญด้านการลงทนุ บริการดงั
กล่าวได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุ
เป็นอย่างด ีเหน็ได้จากท่ีบริษทัเริม่
ให้บริการมา 3 เดอืน มีผูล้งทนุน�า
ตราสารหนีม้าฝากมากกว่า 5,000 
ล้านบาท และน่าจะเกนิ 10,000 
ล้านบาทก่อนสิน้ปีนี้ 

นายเชิดศกัดิ ์กู้เกยีรตนินัท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย
ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TFG เปิดเผยว่า ธุรกิจ 4 กลุ่มยัง
มโีอกาสขยายตวัต่อเนือ่ง โดยคาด
ว่าปี 2561 จะมรีายได้รวมโต 20% 
จากปีก่อน และมีก�าไรเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้ม
ราคาไก่ในประเทศฟ้ืนตวักว่าครึง่
ปีแรก และบรษัิทได้ปรบัพอร์ตการ
ขายโดยส่งออกยุโรปและญีปุ่น่มาก
ขึ้น ตั้งเป้า 50,000 ตันภายในสิ้น
ปีนี ้และเร่งปรบัเปลีย่นวธิกีารสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้สนิค้า by-products 
เป็นสนิค้าส่งออกและอตุสาหกรรม 
ลดขายสินค้าไก่ภายในประเทศ 
และป้อนไก่เป็นวัตถุดิบสู่โรงงาน

ปรุงสุกภายในสิ้นปีนี้
ขณะเดยีวกันเตรยีมขยายธรุกจิ

ผลิตและขายลูกไก่ แต่ยังรักษา
ต�าแหน่งผูผ้ลติรายใหญ่ต่อไป โดย
ต้นปีหน้าจะเพิ่มโรงฟักไข่ใหม่ใช้
เทคโนโลยช้ัีนน�าของโลก และเพิม่
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เพ่ือส่งลูกไก่เข้า
สู ่วงจรการเล้ียงไก่สัปดาห์ละ 
500,000 ตัว

ส่วนธรุกจิสกุรในประเทศราคา
ขายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จากระดับต�่า
สุดไตรมาสแรกท่ี 40 บาทต่อ
กิโลกรัม มาอยู่ที่ 55-56 บาทต่อ
กิโลกรัม ท�าให้รายได้สูงขึ้นมาก 
จึงเร่งขยายการเลี้ยงและจ�าหน่าย
จากปัจจุบันเดือนละ 70,000 ตัว 
เพิ่มขึ้นอีก 15-20% เพื่อรองรับ

ดีมานด์ต้นปีหน้า 
ขณะที่ธุรกิจอาหารอยู่ระหว่าง

เริ่มขยายการผลิตและขายไส้กรอก
ไก่ 60 ตันต่อวัน จากการตอบรับ
ที่ดีมากของสาขาในต่างจังหวัด 
40 สาขา จึงจะขยายการผลิตและ
ขายเป็น 80 ตันต่อวันในต้นปี 
2562 ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ครึ่ง
ปีแรกขยายตัวต่อเนื่อง ปีนี้ขาย
ภายในเครือประมาณ 10,000 
ล้านบาท และตั้งเป้าขายนอกเครือ
ไม่ต�่ากว่า 4,000 ล้านบาท โดย
การผลิตและขายอาหารสัตว์
ประมาณ 115,000 ตันต่อเดือน 
และก�าลังก่อสร้างโรงงานอาหาร
สัตว์ขนาด 75,000 ตันต่อเดือน
ในปีหน้า
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ต่างประเทศ

‘ปูติน’เตรียมเจรจา‘ทรัมป์’ 

สภากรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชยี (Olympic 
Council of Asia) หรอืโอซเีอ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่
โอซเีอจะพบปะกบัสมาชกิคณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งชาตขิองเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ รวมถงึ
คณะผูจ้ดัการแข่งขนัเอเชีย่นเกมส์ของอนิโดนเีซีย 
ทีก่รงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี และจะมกีาร
ตดัสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัแผนการส่งทมีนักกฬีา
ร่วมกนัของเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ เนือ่งจาก
ขณะนีเ้หลอืเวลาไม่มากนกักจ็ะถงึมหกรรมกฬีา
ทีอ่นิโดนเีซยีเป็นเจ้าภาพแล้ว 

โดยการแข่งขันจะจดัขึน้ท่ีกรงุจาการ์ตา และ
เมอืงปาเลม็บัง เมอืงเอกของเกาะสมุาตรา ระหว่าง
วนัที ่18 สงิหาคม-2 กันยายน ซ่ึงเกาหลใีต้มี
แนวคดิเก่ียวกับประเภทกีฬาท่ีสองเกาหลจีะลง
แข่งขนัร่วมกันแล้ว และจ�าเป็นต้องหารือในราย
ละเอยีดเรือ่งนีก้บัเกาหลเีหนอืด้วย 

เกาหลีเหนอืและเกาหลีใต้ได้ตกลงกนัก่อน
หน้านีท่ี้จะส่งทีมนกักีฬาร่วมกันลงแข่งขนัในกฬีา
บางประเภท และเดนิลงสนามในนามทมีเดยีวกนั
ในพธิเีปิดและปิดการแข่งขนัเอเชีย่นเกมส์ครัง้นี้

“ปติูน” ตกลงประชมุสุดยอดร่วมกบั “ทรมัป์” 
ในประเทศที ่3 ด้าน “โบลตนั” หวงัช่วยลด
ความตงึเครยีดระหว่าง 2 ประเทศได้

นายจอห์น โบลตนั ท่ีปรกึษาด้านความ
มัน่คงแห่งชาตขิองสหรัฐ ได้เข้าพบประธานาธบิดี
วลาดเิมียร์ ปตูนิ ท่ีท�าเนียบรัฐบาล โดยนายปติูน 
กล่าวกบันายโบลตันว่า การเยอืนกรงุมอสโก
ของนายโบลตนัท�าให้รสัเซียเกดิความหวงัว่าทัง้
สหรฐัและรัสเซยีจะสามารถเริม่ต้นก้าวแรกของ
การรือ้ฟ้ืนความสมัพันธ์อย่างเตม็รปูแบบได้อกี
คร้ัง เขาไม่ต้องการให้เกดิการเผชิญหน้าและ

ปติูนและนายโบลตันเห็นพ้องตรงกันว่าประธานาธบิดี
ของทัง้ 2 ประเทศจะประชมุสุดยอดร่วมกนั ซึง่
เวลาและสถานทีจ่ะได้มกีารประกาศอกีครัง้

ประธานาธบิดทีรมัป์มกี�าหนดจะเข้าร่วมการ
ประชมุสดุยอดของสมาชกิองค์การสนธสิญัญา
ป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ท่ีกรงุบรสัเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม ระหว่างวนัที ่11-12 กรกฎาคม 
และจะเดนิทางต่อไปยังอังกฤษเพือ่พบกบันายก
รฐัมนตรเีทเรซา เมย์ และเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระ
ราชินนีาถเอลิซาเบธที ่ 2 ก่อนหน้านีน้ายปูตนิ 
กล่าวว่า พร้อมท่ีจะพบกบันายทรมัป์ทนัททีีส่หรฐั
เปิดไฟเขยีว และว่ากรงุเวยีนนาของออสเตรยีน่า
จะเป็นสถานทีพ่บกนั แต่ส่ือสหรฐัรายงานว่า ทัง้
สองอาจจะพบกันทีก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

นายโบลตนักล่าวชมเชยประธานาธบิดปีู
ตนิในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขนัฟุตบอลโลก 
ซึง่สหรัฐหวงัว่าจะได้เรยีนรูก้ารด�าเนนิการจน
ประสบผลส�าเรจ็เช่นนี้

ทัง้น้ี สหรฐัจะเป็นเจ้าภาพร่วมในฟตุบอล
โลก 2026 (พ.ศ. 2569) ร่วมกบัเม็กซโิกและ
แคนาดา ซึง่ประธานาธบิดปูีตินกล่าวว่า มคีวาม
สขุทีไ่ด้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกบัสหรฐัในการ
เป็นเจ้าภาพมหกรรมกฬีาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

โอซีเอหารือ2เกาหลี 

เสยีใจทีค่วามสมัพนัธ์ทวภิาคไีม่แน่นแฟ้นเหมือน
ในอดตีทีผ่่านมา 

ด้านนายโบลตนักล่าวว่า สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื
การพดูคยุส่ือสารกนั ในขณะทีท่ีป่รกึษาด้าน
นโยบายต่างประเทศของผูน้�ารสัเซียกล่าวว่า นาย

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด 

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

ในวันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ส�านักงานของบริษัท 

เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่ 1  รับรองวาระรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2018

 วาระที่ 2  พิจารณารับรองงบการเงินปี 2017 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2018

 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนส�าหรับปี 2018

   สิ้นสุด 31 มีนาคม 2019

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งที่หมดวาระ

 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ 

( Mr.Kenji Noda ) 

กรรมการผู้จัดการ 
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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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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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
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สถาบันออกแบบนานาชาตชินาพัฒน์ 
(CIDI Chanapatana) จัดงาน “CIDI Art 
Thesis x Design Carnival 2018” จัด
แสดงผลงานศลิปนพินธ์ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 
2 สาขาการออกแบบแฟชั่น จากสถาบัน
ออกแบบนานาชาตชินาพฒัน์ พร้อมนทิรรศการ
ผลงานออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนัน้ยงัจดัแสดงและจ�าหน่ายแบรนด์
ดไีซน์จากศษิย์เก่าของสถาบนัฯทีปั่จจุบนัได้
สร้างชื่อบนเวทีระดับนานาชาติ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและมีความพร้อม
น�าพาแบรนด์ของตัวเองและชื่อเสียงของ
สถาบนัก้าวสูเ่วทีระดบัโลก ทีพ่ร้อมขับเคลือ่น
วงการออกแบบไทยและเศรษฐกิจไทยไป
พร้อมๆกัน โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม 
ควอเทียร์

ภายในงานได้รบัเกยีรตจิากนายสนธิ
รตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม
ชมไฮไลท์พิเศษแฟชั่นโชว์สุดสร้างสรรค์ ผล
งานของนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟช่ัน 
มากกว่า 80 ชุด โชว์พลังสร้างสรรค์ของนัก
ออกแบบไทย โดยมีนางแบบและนักแสดง
สุดฮอตอย่าง “โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประ
ชม และ กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” 
เข้าร่วมพรเีซ้นต์พลังแห่งความคดิสร้างสรรค์
บนรันเวย์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุข
ศรวีงศ์ ผูอ้�านวยการสถาบันออกแบบนานาชาติ
ชนาพฒัน์ กล่าวว่า “ปัจจุบันวงการดไีซเนอร์
ไทยมคีวามก้าวหน้าทางด้านการออกแบบที่
ทนัสมยั สากล และออกแบบผ่านเทคโนโลยี
แปลกใหม่ได้มากกว่าอดีต และในเวทีระดับ
โลกต่างให้การยอมรบัมากขึน้ ซึง่ล่าสดุสถาบนั
ออกแบบนานาชาตชินาพฒัน์คอื สถาบนัไทย
หนึง่เดยีวทีไ่ด้รบัเกยีรตเิข้าเป็นสมาชิกเครอื
ข่ายการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
ระดับโลกอย่าง Cumulus และเข้าร่วม
สัมมนา ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อ
สร้างความร่วมมือกับชาติชั้นน�าด้านการ
ออกแบบ ซึ่งท�าให้เราได้รับประโยชน์อย่าง
มากมาย รวมถงึเป็นช่องทางช่วยให้ดไีซเนอร์
ไทยสามารถออกไปสู่ตลาดออกแบบโลกได้
อีกด้วย ดังนั้น ผลงานของนักศึกษาเหล่านี้
มีจุดหมายที่ไม่ได้เติบโตและมีชื่อเสียงเพียง
แค่ในประเทศไทยอย่างแน่นอน”

“ผลงานของนกัศกึษาทัง้สาขาการออกแบบ
แฟชัน่ (Fashion Design) และการออกแบบ
ตกแต่งภายในและผลิตภณัฑ์ (Interior & Product 
Design) ทีจ่ดัแสดงในวันนี ้ สะท้อนให้เหน็ถงึ
ความสามารถของนกัออกแบบไทยทีแ่ม้ว่า

โดยไฮไลท์ภายในงานคอื แฟชัน่รนัเวย์
แห่งจนิตนาการทีส่ร้างสรรค์จากหลากหลายไอ
เดยี ออกแบบโดยนกัศกึษาสาขาการออกแบบ
แฟชัน่ของสถาบนัฯมากกว่า 80 ชุด ภายใต้
แนวคดิ Breakpoint สูไ่อเดยีใหม่ ก้าวข้าม
ทกุความจ�าเจ เปลีย่นแปลงเพือ่สร้างสรรค์สิง่
ใหม่ด้วยความท้าทายอยูเ่สมอ อาท ิผลงานของ
ธนาท บรมานนัท์ ผูผ้สมผสานดไีซน์เก๋ล�า้สมยั
บนผ้าไทยแท้ๆอนัเป็นเอกลกัษณ์อย่างผ้าขาวม้า
ไทยได้อย่างลงตวั โดยมีการต่อเตมิผ้าหรือท�าผ้า
ผนืใหม่ก่อนตดัเยบ็, ผลงานของ Akiko Gamaike 
กบัการกลบัสูว่ถีิธรรมชาตผ่ิานเส้นใยออร์แกนกิ 
มากกว่า 90% ย้อมสีธรรมชาตแิละใช้เทคนคิ 
French Seam เพ่ือให้ได้สมัผสัทีนุ่ม่สบายไม่
ระคายเคอืง หรือจะเป็นแนวคดิเพือ่ธรรมชาติ
อย่างขยะเหลอืศนูย์ (zero waste management) 
ทีท่�าขยะให้มมีลูค่าทางเศรษฐกจิ น�ากลบัมาใช้
ใหม่ สร้างสรรค์ให้เหลือขยะน้อยทีสุ่ด หรือจ�ากัด
ด้วยเทคโนโลย ีทีช่ยนนัท์ จนัทร์ดวงเดมิ น�ามา
ใช้ ท�าให้ได้ผลงานผ้ายนีส์ท่ีพ่นลวดลายด้วย Air 
Brush และท�าหุน่ทีเ่หลอืเศษผ้าน้อยทีส่ดุ ด้าน
สริภพ สอิง้ทอง กยึ็ดหลกัคล้ายกนัด้วยการ
สร้างสรรค์ผลงานจากเสือ้ผ้ามือสอง ซึง่ท�าให้ได้
เค้าโครงท่ีสร้างสรรค์ และเป็นผลงานทีม่คีวาม
เป็นอสิระและไม่มแีพทเทร์ินเป็นตัวก�าหนด

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์
เปิดรันเวย์โชว์พลังดีไซเนอร์รุ่นใหม่
ในงาน “CIDI Art Thesis x Design Carnival 2018”

พร้อมยลโฉม 34 แบรนด์ศิษย์เก่าน�าแบรนด์ไทยสู่ระดับโลก

ประสบการณ์ด้านการออกแบบจะแตกต่างกนั 
จัดแสดงรวมกว่า 34 แบรนด์ จากท้ังหมด 100 
กว่าแบรนด์ ทีส่ร้างสรรค์โดยศษิย์เก่าของสถาบันฯ 
โดยแบรนด์เหล่านีไ้ด้เตบิโตขยายธุรกิจจนมชีือ่
เสยีงในระดบันานาชาต ิอาท ิSAA – MU, 
Pallin, Label 31, The Closet Wonders 
x Style P, Tuk Tuk Bangkok Watch, Jira 
Studio, Patarasa x Tree Ra Chin, Jan 
and May Jewelry และ ARM BERRY x 
PRAO x NadynJadyn เป็นต้น มาจดัแสดง
และจ�าหน่ายให้กบัประชาชนทัว่ไปในโซนช็อป
ดไีซน์ มาร์เกต็ ชัน้ G (ลานน�า้ตก Quartier 
Avenue) ตัง้แต่วนันีถึ้ง 17 มถุินายนอกีด้วย” 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาครกล่าวเพิม่เติม


