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ความเคล่ือนไหวทางการเมือง
ทีน่่าจบัตามองนอกจากเรือ่ง
การดดูอดตี ส.ส. ทีจ่ะชดัเจน
ก่อนปลดลอ็กการเมอืงทีค่าด
ว่าจะเป็นช่วงเดือนกนัยายน 
อีกประเด็นคือการท�าบัญชี
แต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการที่
จะออกมาในช่วงเดียวกัน โดย
ให้โฟกัสไปท่ีการท�าบัญชีแต่ง
ตัง้โยกย้ายพ่อเมืองและนาย

ต�ารวจระดับผู้บังคับการใน
จงัหวดัต่างๆ โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคอสีาน แม้
ในทางทฤษฎตี�าแหน่งพ่อเมอืง
และผู้บังคับการต�ารวจไม่
เก่ียวข้องกับการจัดเลือกตัง้
โดยตรง แต่ในทางปฏิบตักิ็
เป็นที่รู้กันดีว่ามีอิทธิพลต่อ
การเลอืกตัง้ในพ้ืนทีพ่อสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทใน
การเปิดไฟเขยีวไฟแดงอ�านวย
ความสะดวกหรือไม่อ�านวย
ความสะดวกให้กับหวัคะแนน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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งานฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 69 
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ในวนันี ้(26 ก.ค.) แม้จะมญีาตมิติร 
คนสนิท แห่บินไปร่วมอวยพร แต่
เจ้าของงานอย่าง ดร.ทกัษณิ ชนิ
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาจมี
ความสุขไม่ได้เต็มที่ 

ทั้งนี้เพราะก่อนถึงวันคล้าย
วันเกิด 1 วัน บุตรชายหัวแก้วหัว
แหวนอย่างนายพานทองแท้ ชนิ
วัตร ถูกพนักงานสอบสวนกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คุม
ตวัส่งให้พนกังานอยัการคดพีเิศษ
พิจารณาสัง่ฟ้องตามความผดิฐาน
ฟอกเงนิร่วมกบันางกาญจนาภา 
หงษ์เหิน เลขานุการส่วนตัวของ
คณุหญงิพจมาน ณ ป้อมเพชร 
และนายวันชัย หงษ์เหิน สามี
นางกาญจนาภา 

แต่พอจะใจชื้นได้หน่อยก็
ตรงทีพ่นกังานอยัการคดพีเิศษ
อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้
ต้องหาท้ังหมดโดยไม่ต้องมี
หลักประกัน และนัดมาฟังค�า
สั่งคดีในวันที่ 5 กันยายนนี้ 

ส่วนงานฉลองวนัคล้ายวนัเกดิ
อดีตนายกฯก็ต้องเพิ่มความ

คนคุมสัญญาณไฟ

ระมดัระวงัมากขึน้ เพราะถกูจบัตา
เป็นพิเศษจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) และฝ่ายความ
มั่นคงในไทย โดยเฉพาะเรื่องการ
พูดถึงการเมืองในไทยและความ
เชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย หากมี
อะไรเข้าข่ายเป็นความผิดเหมือน
กับคลิปที่พูดถึงอดีต ส.ส. ย้าย
พรรค อาจท�าให้พรรคเพ่ือไทยที่
ยังถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในการเลือก
ตั้งสะดุดขาตัวเองหกล้มได้

การเคล่ือนไหวของแกนน�าพรรค
เพือ่ไทยและอดตีนายกฯทัง้ ดร.ทกัษิณ 
และ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร จงึ
ต้องท�าในทีล่บัมากขึน้ ถ้าเผลอปล่อย
การ์ดตกอาจถกูหมดัฝ่ายตรงข้าม
สวนนอ็กก่อนขึน้เวทไีด้

ขณะท่ีการเคล่ือนไหวของฝ่าย
ตรงข้ามอาจต้องท�าอย่างเปิดเผย
มากขึ้นตามเงื่อนไขของเวลาก่อน
ท่ีจะปลดลอ็กการเมืองในช่วงเดือน
กันยายน

เมือ่เวลาเหลอืน้อยการดึงคน
เข้ามาเป็นพวกคงต้องเพิ่มแรงดูด
มากขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ไปจนถงึกลางเดอืนสงิหาคมคงได้
เหน็พายุใหญ่ในการดดูครัง้สดุท้าย
ก่อนปิดบัญชีตรวจนับรายชื่อและ
จัดเกรดพวกที่เข้ามาร่วมงานตาม
แรงดูด

หากเป็นไปตามกระแสข่าว
ก่อนหน้านีว่้าจะใช้วธิกีระจายก�าลงั
เพือ่เกบ็เล็กผสมน้อยคะแนนเลอืก
ตั้ง พร้อมกับแก้ปัญหาพื้นท่ีทับ

ซ้อนไปในตัวด้วยยุทธวิธีป่าล้อม
เมือง แตกตัวเป็นหลายพรรค ไม่
เข้าไปร่วมงานกบัพรรคพลงัประชา
รฐัทีม่คีนจบัจ้องชือ่พรรคเอาไว้แล้ว 
ก็จ�าเป็นต้องไปยื่นความจ�านงขอ
จดัต้ังพรรคการเมอืงใหม่กับ กกต. 
ซึ่งมีขั้นตอนท่ีต้องใช้เวลาอยู่พอ
สมควร

หากต้องจดัตัง้พรรคการเมือง
ใหม่กต้็องเปิดหน้าให้เหน็ความชดัเจน
กนัเรว็ขึน้ ซึง่น่าจะอยูใ่นช่วงสปัดาห์
ท้ายๆของเดือนสิงหาคม แต่หาก
กลบัไปใช้แผนเดมิคือร่วมงานกบั
พรรคพลงัประชารฐักอ็าจทอดเวลา
การดดูออกไปได้อกีเลก็น้อย

นอกจากเรื่องดูดที่จะมีความ
ชดัเจนมากข้ึนในช่วงเดอืนหน้าต่อ
เนื่องถึงเดือนกันยายนแล้ว สิ่งที่
จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจ�า
ปีที่จะต้องท�าบัญชีในช่วงเดียวกัน

มีคนช้ีเป้าให้จับตาดูการท�า
บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายพ่อเมืองและ
นายต�ารวจระดับผู้บังคับการใน
จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่มีการแข่งขันทางการเมืองค่อน
ข้างสงูในภาคเหนอืและภาคอสีาน 
โดยให้จับตาดูจังหวัดที่อดีต ส.ส. 
ไม่ยอมย้ายพรรคตามแรงดูด

แม้ในทางทฤษฎตี�าแหน่ง
พ่อเมอืงและผูบ้งัคบัการต�ารวจ
ไม่เกีย่วข้องกับการจัดเลอืกตัง้
โดยตรง แต่ในทางปฏบิตัก็ิเป็น
ทีรู่ก้นัดว่ีามอีทิธพิลต่อการเลอืก
ตัง้ในพืน้ทีพ่อสมควร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่บทบาทในการเปิดไฟ
เขยีวไฟแดงอ�านวยความสะดวก
หรอืไม่อ�านวยความสะดวกให้
กบัหวัคะแนน

หากต้องจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่
ต้องเปิดหน้าให้เห็นความชัดเจนเร็วข้ึน 

น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ท้ายๆเดือนสิงหาคม
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In Brief : ย่อความ

การศึกษาหมาหางด้วน

ทรรศนะ

กฎหมายต้องเข้มงวด ถ้า
กฎหมายดีกับคนเลวเกินไป 
ปัญหากจ็ะกลบัมาไม่จบไม่สิน้ 
หรืออาจน�าไปถึงการกระท�า
รนุแรงอืน่ๆ กลายเป็นอาชญากร 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เสือออกลาย!!
ส�านักข่าวอิศราและผู้จัดการออนไลน์
เขย่า “องค์กรปราบโกง” ว่าไม่ทนัไร
ออกลายซะแล้ว “ป.ป.ช.” สบช่อง 
“กฎหมายใหม่” ท�าให้ข้อมลูคดหีาย
เกล้ียงเวบ็ไซต์ ประทบัตราทกุอย่างเป็น 
“ความลบัทางราชการ” ย้อนแย้งหน้า 
ทีส่ร้าง “ความโปร่งใส” และท�าตวัมี 
“ลบัลมคมใน” 

ข้อมลูในส่วนเรือ่งกล่าวหาร้องเรยีน
ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ
ถกูถอดออกไปทัง้หมด ซึง่ทีผ่่านมาการ
เปิดเผยข้อมลูของ “ป.ป.ช.” ถอืเป็น
ลกัษณะการให้ข้อมูลภาพรวมคดท่ัีวไปคือ 
รบัเร่ืองเข้าสูก่ระบวนการสอบสวนเมือ่ไร 
เลขทีค่ดอีะไร ผูถู้กกล่าวหาคือใคร อยูใ่น
ต�าแหน่งอะไร และสถานะทางคดใีน
ปัจจบุนัด�าเนินการไปถึงขัน้ตอนไหน ซึง่
สือ่มวลชนและประชาชนทัว่ไปสามารถ
น�าไปใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นขยายผลการ
ตรวจสอบเชงิลกึเพือ่ช่วยเหลอืการท�างาน
ตรวจสอบคดค้ีางอยูข่อง “ป.ป.ช.” ได้

นอกจากนี ้ “กฎหมายใหม่” ยงั
ก�าหนด “ตายตัว” ระยะเวลาการด�าเนนิ
การหลงัรบัเรือ่งร้องเรยีนไว้แค่ 2 ปี ซึง่
อาจกลายเป็นช่อง “ตตีก” คดต่ีางๆให้
เข้าโหมด “หมดอายคุวาม” ง่ายกว่าเดมิ

“กฎหมาย ป.ป.ช.ฉบบัใหม่” ยงั
เหมือนการ “ต่อวซ่ีา” ให้ ป.ป.ช. อยู่ต่อ
จนครบวาระ 7 ปี ภายใต้ “บิก๊กุย้” ที่
เคยเป็น “เดก็” ของ “พ่ีใหญ่” ทีค่ดี 
“นาฬิกาหร”ู ก�าลังถูกจบัตาว่าจะออก
จาก “ถ�า้” ได้หรือไม่?

ข้อมลูคดทีีห่ายเกลีย้งท�าให้มี
ค�าถามว่า “ป.ป.ช.” ทีต้่องแสดงถึง 
“ความโปร่งใส” มากกว่าองค์กร
ทัว่ไป แต่การท�าให้ข้อมูลการตรวจ
สอบและสอบสวนเป็น “ความลบั” 
ถอืเป็นการ “ปิดบงัซ่อนเร้น” งาน
ของตัวเองอย่างมเีลศนยัหรอืไม่ ทัง้
ทีรั่ฐธรรมนูญกโ็อ้อวดว่าเป็น “ฉบับ
ปราบโกง”!!

ช่วยเดก็ออกจากถ�า้ได้ แต่ไม่สามารถแก้
ปัญหาเด็กสันดานโหดรับน้องอย่าง
บ้าระห�า่ได้ เกดิได้ทกุปีไม่รูก้ีห่นกีค่รัง้ ผู้
บริหารสถานศึกษาก็แก้ตัวครั้งแล้วครั้ง
เล่า ออกกฎและควบคุมการรับน้องใหม่
ก็ยังแก้สันดานโหดรุ่นพี่ไม่ได้ 

การศกึษาไทยชนะเร่ืองแบบนี ้อย่าง
ทีอ่าตมาเคยบอกว่าหวัใจของการศกึษา
อยูท่ีก่ารวจิยัและฝึกฝน อย่างการวจิยัเรือ่ง
หน่อไม้ท�าขนม กล้วยท�าขนม และได้เงนิ 
แต่รบัน้องโหดต้องตดิคุกหรอืพ่อแม่ต้อง
เอาเงนิไปประกนัตัว อย่างนีค้วรมกีจิกรรม
รบัน้องอกีหรอืไม่ถ้าควบคุมไม่ได้ ทัง้ที่
ถอืว่าเป็นปัญญาชน แต่เพราะความโง่จงึ
ท�าให้เดอืดร้อน เสยีชือ่เสยีงสถาบนั 

กิจกรรมรับน้องท�าให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ได้มากมาย ให้ท�าความดีด้วย
ใจรัก ท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ จะเก็บ
ขยะหรือลอกคูคลองก็ได้ หรือจิตอาสา
พาน้องมาท่ีวดัสวนแก้วกไ็ด้ สถาบนัก็ได้
ชื่อเสียง ไม่ใช่ลากสถาบันลงนรก การ
ศกึษากเ็สียเปล่า เพราะสนัดานป่าเถือ่น  

วัดสวนแก้วมีหลายสถาบันที่มาช่วย 
ทหารกม็า ธนาคารกม็า วดัสะอาด ใบไม้
ไม่รก ต้นไม้ไม่เกะกะ อย่างทีส่มเด็จพระ
สงัฆราชบอกว่า ถ้าเดก็ไทยร่าเรงิเบกิบาน
ใจกับการได้ท�าประโยชน์ ท�าจิตอาสา ก็

ถือว่าได้ประพฤติธรรมข้อ “อัตถจรยิา” 
คือมาท�าประโยชน์ร่วมกนั ท�ากจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ก็ไม่เป็น
ทกุข์เป็นโทษ เป็นเวรเป็นกรรม ถ้าปล่อย
ให้การศึกษาไทยยังอยู่ในสภาพอย่างนี้
กม็แีต่ล้มเหลว เสยีเปล่า เสยีงบประมาณ
จ�านวนมาก ไม่มกีารสร้างสรรค์ ไม่มกีาร
พฒันา เพราะไม่ประพฤตอิตัถจริยา หวัใจ
และสมองไม่ได้มีอัตถจริยาว่าวันนี้จะท�า
กจิกรรมอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบ้านเมอืง 
ต่อสังคม และต่อสถาบัน 

คดิแต่จะรบัน้องอย่างไรให้สะใจพอใจ 
แกล้งหรือซ้อมจนน้องม้ามแตก อย่างนี้
กม็แีต่ทกุข์ เสือ่มเสยีชือ่เสยีงทัง้รุน่พีแ่ละ
สถาบนั รุน่น้องก็เจบ็ปางตาย ผู้ปกครอง
กเ็ป็นทกุข์ ยิง่ถ้าเสยีชวีติกต้็องรบัโทษตดิ
คกุ สูญเสยีอิสรภาพ เสยีอนาคตการเรียน 

กฎหมายต้องเข้มงวด ถ้ากฎหมายดี
กับคนเลวเกินไป ปัญหาก็จะกลับมาไม่
จบไม่สิน้ หรอือาจน�าไปถงึการกระท�ารุน
แรงอื่นๆ กลายเป็นอาชญากร 

เพราะฉะนัน้การปฏริปูการศกึษา
ต้องท�าอย่างจริงจัง ไม่ใช่ดีแต่พูด 
อย่างท่ีหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า การ
ศึกษาเหมือนเจดีย์ยอดด้วน ตอน
อนุบาลเรียนดี ประถมฯก็เรียนดี 
มัธยมฯเริ่มมีปัญหา พอข้ึนอาชีวะ
หรอือดุมศึกษากลบักลายเป็นความ
ดีด้วน ท่านจึงเรียกว่า “การศึกษา
เจดีย์ยอดด้วน” บางทีท่านก็ใช้ค�า
แรงๆว่า “การศึกษาหมาหางด้วน” 
เพราะมีแต่ท�าให้สถาบันเสื่อมเสีย

เจริญพร
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แถลงผลงาน : มน ูตระกูลวฒันะกิจ กรรมการผู้จัดการ และศภุชิชา ชยัพิพัฒน์ 
กรรมการ บรษิทั ซคีอน โฮม จ�ากดั แถลงผลประกอบการครึง่ปีแรก เปิดแผนการรกุ
ตลาดในครึง่ปีหลัง พร้อมเปิดตัวแบบบ้านใหม่ Next Series 4 แบบ รวมทัง้ขยาย
ฐานลูกค้าต่างจงัหวดั ปรบัปรงุศูนย์รับสร้างบ้าน และออกแคมเปญสร้างบ้าน 

บรกิารใหม่ : วราภรณ์ เพญ็สขุใจ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั วโีก โมบาย 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวับรกิารใหม่ “ส่งซ่อมสมาร์ทโฟน วโีก ทางไปรษณีย์ 
EMS ฟร”ี ด้วยขัน้ตอนไม่ยุง่ยาก เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า และเพิม่ช่อง
ทางการบรกิารหลงัการขายของวโีก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่www.wikomobile.co.th   

เศรษฐกิจ

พัฒนาอสังหาฯรองรับ‘ผู้สูงอายุ’

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า
แผนการลงทนุโครงการ Retirement 
Community ขนาดใหญ่จะส่งผล
ให้มมีลูค่าการลงทนุปี 2561-2563 
ประมาณ 6,000 ล้านบาท และมี
มูลค่าการลงทุนสะสมในประเทศ
แตะ 27,000 ล้านบาทในปี 2563 
โดยการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต้องมีการให้
บริการอย่างครอบคลุมตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ เช่น บริหารจัดการ
ด้านการเงนิ ดแูลรกัษาผลประโยชน์
ต่างๆ อ�านวยความสะดวกด้าน
กฎหมาย เป็นต้น

ผูป้ระกอบการต้องร่วมมอืกบั
พนัธมติรท่ีมคีวามเชีย่วชาญในด้าน
ต่างๆเพื่อสร้างความพร้อมและ
ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความไว้วางใจและเลือกซ้ือที่อยู่
อาศัยในบั้นปลายชีวิต ซึ่งปัจจุบัน
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ
ส่วนใหญ่จะด�าเนินการโดยหน่วย
งานภาครฐัและหน่วยงานไม่แสวงหา
ก�าไร

ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยส�าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีพัฒนาโดยภาคเอกชน 
แบ่งเป็นโครงการทีอ่ยู่อาศยัทัว่ไป

แอพAVAช่วยนักลงทุนรายย่อย

ไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สัดส่วนผู้สูง
อายตุ่อประชากรรวมใกล้ร้อยละ 20 ท�าให้มคีวามต้องการทีอ่ยู่
อาศัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุมากข้ึน แนะให้ความส�าคัญการพัฒนา
อสังหาฯที่เอื้อผู้สูงอายุที่จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคต

ที่มีฟังก์ชันที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย
ส�าหรับผู้สูงอายุ และโครงการ 
Retirement Community ซึ่งการ
แข่งขนัและเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
แตกต่างกนั เพือ่ตอบโจทย์ผูส้งูอายุ
กลุ่มต่างๆท่ีมีความต้องการและ
ก�าลงัซือ้ทีแ่ตกต่างกนั โดยผูส้งูอายุ

นายนรัินดร์ ประวิทย์ธนา ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูก่้อตัง้ บรษิทั 
เอวาแอดไวเซอรี ่จ�ากดั เปิดเผยว่า 
แอพพลเิคชัน่เอวา (AVA Application) 
อพัเกรดอกีขัน้ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “AVA 
Alert HealthCheck” ใช้ปัญญา
ประดษิฐ์เรยีนรูแ้ละแจ้งเตอืนเม่ือมี
สญัญาณซือ้ขาย ไม่ว่านกัลงทนุสาย
ไหนกไ็ม่พลาดโอกาสการท�าก�าไร 
ขณะเดยีวกนักส่็งเสรมิให้นกัลงทนุ
มคีวามรูใ้นการใช้งานด้วย

AVA Alert Healthcheck จะแจ้ง
เตือนนักลงทุนโดยอาศยัการเรียน
รูข้องปัญญาประดษิฐ์น�าข้อมลูต่างๆ
มาผสมผสานกนั ตัง้ข้อมูลพืน้ฐาน

ของหุน้ รายได้และค่าใช้จ่ายของ
บรษิทั แนวโน้มการท�าก�าไร การ
สแกนหาหุ้นท่ีน่าสนใจ ข่าวสาร 
ตลอดจนพฤติกรรมการซือ้ขายของ
นกัลงทนุเอง โดยจะน�าข้อมลูวเิคราะห์
ออกมาเป็นเปอร์เซน็ต์และจะแจ้ง
เตือนทันทีที่หุ้นเหมาะสมแก่การ
ซื้อขายเพื่อท�าก�าไรและคัทลอสต์ 
อย่าง Personalized AI Advisor 

วเิคราะห์การลงทนุอย่างฉบัไว พร้อม
การแจ้งเตอืนอจัฉรยิะ Real-Time 
Complete Stock Analysis ครอบคลมุ
ทกุการวิเคราะห์การลงทนุด้วยข้อมลู
ย้อนหลังสงูสดุ 12 ปี

นอกจากน้ีเอวาแอดไวเซอรีย่งั
เปิดสถาบนัการลงทนุเอวา (AVA 
Investment School) สอนการลงทนุ
แนวใหม่ทีป่ระยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมให้เข้ามามบีทบาทช่วยนัก
ลงทนุสามารถวางแผนและกลยทุธ์
ในการเทรดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดษิฐ์บน
แพลตฟอร์มของเอวาเพือ่วางกลยุทธ์
ในการซือ้ขายด้วย

เกดิความลงัเล ผูป้ระกอบการอสงั
หาฯทีพ่ฒันาโครงการ Retirement 
Community จึงเน้นผู้สูงอายุชาว
ต่างชาติมากกว่า

ไทยส่วนใหญ่มรีายได้ในระดบัต�า่
และการออมไม่สูงมากนัก จึงเป็น
ข้อจ�ากัดในการซ้ือที่อยู่อาศัยใน
บัน้ปลายชวีติทีต้่องใช้เงนิสงู ท�าให้
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ต่างประเทศ

ทเุรยีนลกูละ 8 บาท 
รายงานข่าวจากมาเลเซยีแจ้งว่า 
ปีนีส้ภาพอากาศร้อนและฝนตก
ทิง้ช่วงยาว เหมาะกบัการปลกู
ทเุรยีน ท�าให้ผลผลติออกมาล้น
ตลาด ส่งผลให้ราคาทเุรยีนดิง่
หนกั มรูีปทีส่่งต่อกันทางสงัคม
ออนไลน์เป็นภาพแผงทุเรยีนที่
วางขายกนัในราคาลกูละ 1 รงิกติ 
(8 บาท) ทีร่ฐัเกดะห์ทางภาค
เหนอื ชาวมาเลย์ต่างสนุกสนาน
กบัการกินทเุรียน และบางคนได้
กนิทเุรยีนสปัดาห์ละ 2 ครัง้

เตรยีมเลอืกตัง้เข้ม 
กองก�าลังต�ารวจกมัพชูา 4,625 
นายในชดุเสือ้เกราะกนักระสนุ
และอาวธุปืน รวมพลเพือ่เตรยีม
สกัดกัน้การชมุนมุประท้วงใน
ระหว่างการเลือกตัง้วนัอาทติย์นี้ 
โดยกองก�าลงัทกุนายมหีน้าทีใ่น
การสกัดก้ันและปราบปรามความ
พยายามในการขดัขวางการเลือก
ตัง้ ทางการกมัพูชาระบวุ่า การ
เรยีกร้องให้คว�า่บาตรการเลอืก
ตัง้เป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย 
ขณะทีก่ลุม่พทิกัษ์สิทธ์ิโต้แย้งว่า
ไม่ขดัต่อกฎหมายแต่อย่างใด 

ช่วยเหลอืผูอ้พยพ 
ส�านักงานความปลอดภัยทาง
ทะเลสเปนรายงานว่า เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือผูอ้พยพจ�านวน 484 
คนในเรอืทีต่่อเติมชัว่คราว 30 
ล�า ทางช่องแคบยบิรอลตาร์และ
ทะเลอลัโบรานซึง่เป็นเส้นแบ่ง
แดนระหว่างสเปนกบัโมรอ็กโก 
องค์การระหว่างประเทศเพือ่การ
โยกย้ายถิ่นฐานรายงานว่า ผู้
อพยพราว 18,653 คน เข้ามา
ทางชายฝ่ังสเปนระหว่างช่วงต้น
ปีจนถงึวนัที ่18 กรกฎาคม ส่วน
ใหญ่มาจากทางตอนใต้ของทะเล
ทรายซาฮารา มรีายงานผูอ้พยพ
อย่างน้อย 294 คน เสยีชีวติ
ระหว่างพยายามเดินทางเข้า
สเปนในปีนี้ 

ข่าวย่อย
เร่ิมพบศพจากเหตุเขื่อนแตก

ผู้น�าสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่า 
รฐับาลต้องดแูลปรบัปรงุอาหารของ
ทหารให้ดขีึน้กว่าเดมิ หลงัจากทหาร
เกาหลเีหนอืรายหนึง่แปรพกัตร์หนี
ไปยงัเกาหลใีต้เมือ่ปีทีแ่ล้ว และพบ
ว่าสขุภาพของเขาบ่งชีถ้งึปัญหาการ
ขาดสารอาหารในเกาหลเีหนอื

ส�านกัข่าวกลางหรอืเคซเีอน็เอ
ของเกาหลเีหนอืรายงานว่า นาย
คมิ จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื เดิน
ทางไปตรวจเยีย่มโรงงานผลติเสบยีง
ของกองทพั โดยนายคมิได้กล่าวว่า 
โรงงานควรจะผลติอาหารทีม่รีสชาติ

อร่อยและมสีารอาหารครบถ้วน เพือ่
เป็นการปรบัปรงุคณุภาพอาหารให้
แก่ทหารในกองทพั 

นายคมิกล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่
และพนกังานของโรงงานควรด�าเนนิ
การตามแผนการผลิตในทกุๆด้าน 

‘ผู้น�าคิม’ชี้ต้องปรับปรุงอาหารทหาร 
และขอให้ตระหนกัเสมอว่าการดแูล
ทหารเป็นความตั้งใจของนายคิม 
จอง-อิล อดีตผูน้�าเกาหลเีหนอืและ
บดิาผูล่้วงลบัของเขา ซึง่ทุม่เทให้กบั
ทหารในกองทพั 

การเยอืนโรงงานผลิตเสบยีง
ในครัง้นีเ้ป็นการตรวจเยีย่มบรรดา
โรงงานอตุสาหกรรมและเขตเศรษฐกจิ
พิเศษของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุด 
หลังจากนายคิมเปลี่ยนนโยบาย
จากการพฒันาอาวุธนวิเคลยีร์และ
หนัมาเน้นในเร่ืองเศรษฐกจิตัง้แต่
เดอืนเมษายนทีผ่่านมา

เจ้าหน้าทีก่งสลุไทยเผยพบศพ
แล้วจากเหตนุ�า้ท่วมหลงัเขือ่น
แตกในแขวงอัตตะปือ 17 ศพ 
และมีผูส้ญูหายจ�านวนมาก 

นายชนะ เมีย้นเจรญิ รกัษา
ราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะ
หวนันะเขต สปป.ลาว เปิดเผยจาก
ศนูย์บรรเทาทกุข์ในแขวงอัตตะปือ
ว่า พบศพจากเหตนุ�า้ท่วมฉบัพลนั
หลงัเขือ่นแตกในแขวงอตัตะปือทาง
ตอนใต้ของลาวแล้ว 17 ศพ ท้ังหมด
เป็นชาวลาว แต่ยงัไม่สามารถประเมิน
ตวัเลขผูส้ญูหาย มหีมูบ้่านหลาย
แห่งใกล้เขือ่นเซเปียน-เซน�า้น้อย
ถกูน�า้ท่วมถงึระดับหลงัคา การเดนิ
ทางไปยังพื้นที่ประสบภัยต้องใช้
เฮลคิอปเตอร์และเรอืท้องแบน ถนน
หนทางถกูน�า้ท่วมได้รับความเสีย
หายหนกัหรอืถกูตดัขาด

รายงานระบวุ่า เหตกุารณ์ดงั
กล่าวเกดิขึน้เม่ือคนืวนัจนัทร์ตาม
เวลาท้องถิน่ โดยมมีวลน�า้ถึง 5 พนั
ล้านลกูบาศก์เมตรไหลทะลกัท่วม
พืน้ที ่ท�าให้มีผูเ้สยีชวีติและสญูหาย
หลายร้อยคน เขือ่นดงักล่าวสร้าง
โดยบรษิทัเซเปียน-เซน�า้น้อย พาว
เวอร์ หรือพเีอน็พซี ีอย่างไรกต็าม 
มรีายงานว่าเจ้าหน้าท่ีทางการลาว
ได้น�าเรือออกไปช่วยอพยพประชาชน

ในพืน้ท่ีแล้ว 
บรษิทัเอสเค เอนจเินยีริง่ แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ หนึง่ในหุ้นส่วนของ
โครงการก่อสร้างเขือ่นเซเปียน-เซ
น�า้น้อย เปิดเผยว่า ตรวจพบความ
เสยีหายทีเ่ขือ่นเสรมิเมือ่เวลาประมาณ 
21.00 น. วนัอาทติย์ตามเวลาท้อง
ถิน่ จึงรบีแจ้งไปยงัหน่วยงานรับผดิ
ชอบและเริม่อพยพประชาชนออก
จากพืน้ที ่ฝนทีต่กลงมาอย่างหนกั
ท�าให้ถนนได้รบัความเสยีหายและ
เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซม 

บริษทัเอสเคฯระบุว่า เช้าวนั
จนัทร์เริม่ปล่อยน�า้ออกมาจากเขือ่น
เซเปียน-เซน�า้น้อย 1 ใน 2 เขือ่น
หลักของโครงการ เพ่ือพยายามลด
แรงดนัต่อเขือ่นเสรมิ และว่า รฐับาล 
สปป.ลาวได้รับค�าเตือนเกี่ยวกับ
ความเสยีหายเพิม่เตมิเมือ่ราวเทีย่ง
วนั จากนัน้ทางการออกค�าสัง่อพยพ

ประชาชน และเขือ่นพงัทลายลงใน
อกีไม่ก่ีชัว่โมงต่อมา รายงานระบวุ่า 
เมือ่เช้าวนัองัคารมหีมูบ้่าน 7 แห่ง
จาก 12 แห่งในพืน้ทีท้่ายเขือ่นถกู
น�า้ท่วมหนกั หลายครอบครวัก�าลงั
รอความช่วยเหลือบนหลงัคาบ้าน

บรษิทัเอสเคฯระบตุ่อว่า ได้ส่ง
ทมีเจ้าหน้าทีห่น่วยกูภ้ยั เรอื เฮลิ 
คอปเตอร์ ไปยงัจดุเกดิเหตแุล้ว และ
ก�าลงัประสานกบัทางการลาวเพือ่ให้
ความช่วยเหลอืในการค้นหาผูส้ญูหาย
และบรรเทาความเดอืดร้อน

ส่วนทางด้านรฐับาลไทย พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
และหวัหน้า คสช. มอบหมายให้ผู้
บัญชาการทหารบกเป็นเจ้าภาพ
ประสานทกุเหล่าทัพ เตรยีมความ
พร้อมส่งความช่วยเหลอื สปป.ลาว
อย่างเตม็ที ่พร้อมแสดงความเสยีใจ
ต่อเหตกุารณ์ดงักล่าว 
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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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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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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

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

รวมพลังอาสาสมัครชาวโซเชียล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ร่วมกับบริษัท มิตรแท้
ประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน), สายการ 
บนินกแอร์, เวบ็ไซต์ Readme.me, 
เวบ็ไซต์ TraveliGo.com เปิดตวั
โครงการ อส. SOCIAL รวมพลงั
อาสาสมคัรชาวโซเชยีลช่วยโปรโมท
ชมุชนไทยให้กระฉ่อนโซเชยีล ชวน
คนรุน่ใหม่ไปเท่ียวชมุชน 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้
ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวว่า การส่งเสรมิให้คนรุน่
ใหม่ไปเทีย่วชมุชนเป็นหนึง่ในโจทย์
ส�าคญัของการท�าตลาดท่องเทีย่ว
ชมุชน จากข้อมลูท่ี ททท. ส�ารวจ
ความคิดเห็นของนกัเดนิทางคนรุน่
ใหม่ พบว่าคนรุน่ใหม่ต้องการไป
ชมุชนท่ีมกีจิกรรมสนกุ มีทีใ่ห้ถ่าย
รปูสวยๆไว้อพัเดทโปรไฟล์ มอีาหาร
ท้องถิน่ทีน่�าเสนออย่างน่าสนใจเหน็
แล้วต้องถ่ายรปู มท่ีีพกัเก๋ๆ น่ารกั 
น่านอน กลุม่คนรุน่ใหม่มองว่าข้อมลู
ชมุชนท่องเทีย่วท่ีปรากฏอยูบ่นสือ่
ออนไลน์ สือ่โซเชยีลมอียู่น้อยมาก 
และยงัไม่สามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจมากพอ

จากข้อมลูนี ้ ททท. ได้น�ามา
เป็นแนวทางในการท�างาน โดยเริม่
จากการคดัสรรชมุชนท่องเทีย่วตาม
โจทย์ความสนใจของคนรุน่ใหม่ และ
เชิญทีมนักออกแบบจากคณะ
มนษุยศาสตร์และการจัดการการ

ททท. ได้จดัทมี อส. SOCIAL หรอื
อาสาโซเชยีล ชาวโซเชยีลจติอาสา 
ไปช่วยโปรโมทชมุชน ช่วยท�าคลปิ 
ช่วยถ่ายรปูสวยๆ ช่วยเขยีนรวีวิ ช่วย
แชร์ ช่วยโปรโมทการท่องเทีย่วชมุชน
ผ่านส่ือออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม 
และท่ีส�าคญั อส. SOCIAL จะไป
ช่วยแนะน�าชุมชนให้ใช้สือ่โซเชยีล
เพือ่ประชาสมัพนัธ์ชุมชนด้วยตวัเอง 
พลงัของ อส. SOCIAL ทกุคนจะ
ช่วยโปรโมททัง้ 14 ชมุชน ให้กระฉ่อน
โซเชยีล สร้างแรงบนัดาลใจให้คน
รุน่ใหม่ไปเทีย่วชมุชน และทมีงาน 
อส. SOCIAL จะเป็นก�าลงัส�าคญั
ในการช่วยยกระดบัชมุชนในการใช้
งานสือ่โซเชียลเพือ่ประชาสมัพนัธ์
การท่องเทีย่วของชุมชน ช่วยสร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชนอย่างเข้มแข็งและ
ยัง่ยนื  

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้บริหาร ร่วม
จัดงานมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย และงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติคร้ังที่ 15 ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม เสาหลัก ความ
มั่นคง ยั่งยืน ด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ของประเทศ” 

เจนขวัญ อินทะวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SS AGENCY MEDICAL 
TOURISM มอบเงินบริจาคเพื่อการกุศลจ�านวน 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล
กระบี่ และมอบเงินเพื่อเป็นทุนค่ารักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่จ�านวน 200,000 
บาท ให้กับ ด.ญ.อริศรา หลานสัน  

ท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยักรงุเทพ มา
ช่วยเพิม่เตมิเสน่ห์ชมุชนให้โดนใจ
คนรุน่ใหม่ ด้วยการออกแบบการน�า
เสนออาหารท้องถิน่ให้น่าสนใจ น่า
ถ่ายรูป รวมทั้งได้ปรับปรุงที่พัก
ชมุชนให้น่ารกั น่านอน 

โดย ณ วนันี ้ม ี14 ชมุชนท่ี
พร้อมโชว์ชาวโซเชยีลได้แก่ ชมุชน
บ้านผาหมี จ.เชียงราย, ชุมชนบ้าน
ท่าขนัทอง จ.เชยีงราย, ชุมชนปาง
ห้าโฮมสเตย์ จ.เชยีงราย, ชมุชนศลิา
เพชร จ.น่าน, ชุมชนบ้านป่าเหมีย้ง 
จ.ล�าปาง, ชุมชนแหลมผักเบ้ีย 

จ.เพชรบุรี, ชมุชนบ้านแหลมกลัด 
จ.ตราด, ชมุชนครีวีงกต จ. อดุรธาน,ี 
ชมุชนพรหมโลก จ.นครศรธีรรมราช, 
ชมุชนบ้านสามช่องเหนอื จ.พงังา, 
ชมุชนการท่องเทีย่วปะทวิ (บางสน) 
จ.ชมุพร, ชมุชนบ่อหนิฟาร์มสเตย์ 
จ.ตรัง, ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง 
และชมุชนบ้านจุฬาภรณ์พฒันา 9 
จ.ยะลา

นอกจากนีเ้พือ่สร้างสรรค์คอน
เทนต์ของชมุชนบนสือ่ออนไลน์และ
สือ่โซเชยีลต่างๆให้เข้าถงึกลุม่คน
รุน่ใหม่ท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการ 
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