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หลังมคีวามชดัเจนว่า คสช. จะ
ใช้อ�านาจมาตรา 44 ล้มการท�า
ไพรมารโีหวต ให้พรรคการเมือง
ตัง้กรรมการสรรหาผูส้มัคร ส.ส. 
ฝ่ายการเมอืงก�าลงัจะเดนิหมาก
ตาใหม่คอื จะยอมให้เล่ือนเลือก
ตัง้จากเดือนกมุภาพันธ์ไปเป็น
เดือนพฤษภาคมแลกกับการ
คงไพรมารีโหวตไว้ตามเดิม 
หาก คสช. ไม่ยอมก็จะเสีย

เครดติทีเ่คยประกาศจะเข้ามา
ปฏริปูการเมอืง แต่ถ้ายอมจะ
ท�าให้พรรคการเมืองใหม่ติด
หล่มไพรมารโีหวต ไม่อาจส่งผู้
สมคัรได้ครบทัง้ 350 เขต ซึง่
จะส่งผลให้ได้โควตา ส.ส.บัญชี
รายชือ่ลดน้อยลงไปด้วย เมือ่
จ�านวน ส.ส. ในมือลดน้อยลง 
การจะไปให้ถงึเป้าหมายใหญ่
ที่ตั้งใจไว้ก็จะเป็นไปได้ยาก
มากขึ้น

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4906 (1431) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4906 (1431) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 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)

การเมืองเป็นเรือ่งชิงไหวชงิพรบิ ชงิ
เหลีย่มเพือ่ให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบ
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้

ปัญหาเรื่องการท�าไพรมารี
โหวตทีบ่รรดาพรรคการเมอืงชขูึน้
มาเป็นประเดน็ก่อนหน้านีเ้พ่ือเรียก
ร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ปลดลอ็กให้พรรคการเมอืง
ท�ากิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมาย
ก�าหนดได้ แต่ คสช. ยือ้ไม่ยอมปลด
ลอ็กให้ จนท�าให้เง่ือนเวลากระช้ัน
ชดิ ไม่สามารถท�าไพรมารโีหวตทุก
เขตเลือกตัง้ได้ทันก�าหนด

แม้บางคนจะมองว่าที ่ คสช. 
ไม่ยอมปลดลอ็กให้พรรคการเมอืง
ท�ากจิกรรมเพราะมเีป้าหมายเพือ่
เปลีย่นวธิที�าไพรมารโีหวตจากท�า
ทกุเขตเลอืกต้ังมาเป็นแค่ให้พรรค 
การเมอืงตัง้กรรมการสรรหาตวัผู้
สมัคร ส.ส. ก็เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้กลุม่การเมืองทีก่�าลงัเดนิ
สายดดูอดตี ส.ส. มาเป็นพวกท�างาน
ได้ง่ายขึน้ 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ซ�้า
ซ้อนของอดตี ส.ส. และนกัเคลือ่นไหว
ทางการเมืองท่ีดูดมากองรวมกนัให้
สามารถกระจายลงสมคัรในเขตข้าง
เคยีง หรอืข้ามห้วยไปสมคัรเขตอืน่
ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการไพร
มารโีหวต

ทีส่�าคัญการท�าไพรมารโีหวต
เตม็รปูแบบมรีายละเอยีดเรือ่งจ�านวน
สมาชิกพรรคมาเกี่ยวข้อง กลุ่ม
การเมอืงทียั่งไม่รูว่้าจะเข้าไปใช้ชือ่
พรรคการเมืองใดไม่มีความพร้อม
เรือ่งจ�านวนสมาชกิพรรค โดยเฉพาะ
อย่างยิง่หากต้องการส่งผูส้มคัร ส.ส. 
ทกุเขตทัว่ประเทศ

ไล่เรยีงเหตกุารณ์จากทีพ่รรค 
การเมอืงเอาเงือ่นไขไพรมารโีหวต
มาเป็นประเด็นเรยีกร้องให้ คสช. 
ปลดลอ็กให้เคลือ่นไหวท�ากิจกรรม
ได้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อสารกับ

ขดุบ่อล่อปลา

ประชาชนได้ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม แต่ คสช. ยือ้ไว้เพือ่ใช้เป็นข้อ
อ้างให้กลุม่การเมอืงเคลือ่นไหวดดู
ได้อย่างอสิระ เพราะยงัไม่มสีภาพ
ความเป็นพรรคการเมอืง

เมือ่มาถงึจดุท่ี คสช. ตดัสนิใจ
จะปรบัวธิกีารท�าไพรมารโีหวต พรรค 
การเมืองกจ็ะพลกิเกมอกีคร้ังเพ่ือ
ชงิเหลีย่มให้ คสช. เสยีจุดยนืทางการ
เมอืง และเพิม่อุปสรรคไม่ให้ไปถงึ

เป้าหมายใหญ่ได้ง่ายๆ
ขณะนีเ้ริม่มีความเคลือ่นไหว

ว่าพรรคการเมอืงพร้อมทีจ่ะให้ขยบั
การเลือกตัง้ออกไป ไม่ต้องเลือกตัง้
ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ปีหน้า แต่
พร้อมให้ยดืออกไปจนถึงนาทสีดุท้าย
ของโรดแมพ็ คอืจดัเลือกตัง้ในเดอืน
พฤษภาคม

การยอมให้ยดืเลือกตัง้ครัง้น้ีก็
เพือ่ให้พรรคการเมอืงมเีวลาท�าไพร

มารโีหวตตามกฎหมายก�าหนด ไม่
ต้องใช้อ�านาจมาตรา 44 แก้ไขให้
ใช้แค่ต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้
สมคัร ส.ส.

การเดนิหมากตานีข้องพรรค 
การเมืองถอืว่าล�า้ลกึ

หาก คสช. ไม่ยอมรบัเงือ่นไข
กจ็ะเสยีเครดติทีป่ระกาศไว้ว่าจะเข้า
มาปฏริปูทกุด้าน โดยเฉพาะปฏิรปู
การเมืองให้ดกีว่าเดมิ 

เม่ือทกุคนเห็นตรงกนัว่าการ
ท�าไพรมารีโหวตเป็นแนวทางทีจ่ะ
ให้สมาชิกพรรคในพืน้ทีมี่ส่วนร่วม
ตดัสนิใจคดัเลือกตวัแทนลงสมคัร 
ส.ส. เพือ่ตัดอ�านาจนายทนุเจ้าของ
พรรคเลอืกแต่คนของตวัเองลงสมคัร 
ซึง่ถอืเป็นการปฏริปูให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคการเมอืง
อย่างแท้จรงิ 

ถ้า คสช. ยงัยนืยันจะล้มไพร
มารีโหวต ให้แค่ต้ังกรรมการสรรหา
ผูส้มัคร คงจะตอบสงัคมได้ยาก

ขณะทีฝ่่ายการเมอืงไม่มีอะไร
เสยีจากการเดนิหมากตานี ้ถ้า คสช. 
ยอมเลื่อนเลือกตั้งเพื่อให้เวลาท�า
ไพรมารีโหวตกเ็หมือนเอาปลาเลก็
ล่อปลาใหญ่

แค่เลือ่นเวลาออกไปอีก 2 เดือน 
แต่จะท�าให้พรรคการเมืองใหม่ที่
สนบัสนุน คสช. ตดิหล่มไพรมารี
โหวต ไม่อาจส่งผูส้มคัรได้ครบท้ัง 
350 เขต ซ่ึงจะส่งผลให้จ�านวน
คะแนนเสียงที่จะมาแบ่งโควตา 
ส.ส.บัญชรีายช่ือลดน้อยลงไปด้วย

เมือ่จ�านวน ส.ส. ในมอืลด
น้อยลง การจะไปให้ถงึเป้าหมาย
ใหญ่ทีต่ัง้ใจไว้กจ็ะเป็นไปได้ยาก
มากขึน้

ไม่มีอะไรเสียจากการเดินหมากตานี้ 

ถ้า คสช. ยอมเลื่อนเลือกตั้ง

เพื่อให้เวลาทำาไพรมารีโหวต
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In Brief : ย่อความ

มนุษย์เดรัจฉาโน

ทรรศนะ

ยุคก่อนๆไม่มีไลน์ เฟซบุ๊ค 

เว็บไซต์ ดคูลปิดภูาพทีว่ปิรติ

วติถารอย่างยคุนี ้ไม่มใีฝ่ต�า่

สัปดน ร่วมเพศแล้วถ่ายให้

คนอื่นดู ร่วมเพศโชว์ตาม

สวนสาธารณะ คนไทยยคุนี้

มีไม่น้อยที่จิตทราม 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปากแหว่ง?
“หมู่บ้านป่าแหว่ง” ดูเหมือนจะบาน
ปลาย เพราะทัง้ “ท่ันผูน้�า” และ “เนติ
บริกร” ลิ่วล้อข้างกาย ต่างยืนยันเป็น
ป่ีเป็นขลุย่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ไม่เคยสัญญาร้ือถอน “หมู่บ้านป่า
แหว่ง” 

ก่อนหน้านี้ “ทั่นผู้น�า” ถามคน
ต่อต้านว่า “ท�าไมไม่ค้านตั้งแต่แรก
จะได้ไม่เปลืองงบประมาณ” และ
ย�า้ว่า “ถ้าจะรือ้บ้านพักศาล กห็าคน
รับผิดชอบมา” ขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็
งดัหลักฐานมาโชว์ว่าประชาชนในพืน้ที่
คัดค้านมาตั้งแต่ปี 2557-2558 แล้ว 

ส่วน “เนติบริกรใหญ่” บอก
ว่าการรื้อถอน “หมู่บ้านป่าแหว่ง” 
ถ้าการก่อสร้างเป็นการท�า “ผดิกฎหมาย” 
กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั ซึง่เป็น
เจ้าของพื้นที่ ก็มีอ�านาจรื้อถอนได้ แต่
เมือ่ “ไม่ผดิกฎหมาย” กรมธนารกัษ์
อนญุาตให้เข้าใช้พืน้ทีไ่ด้ และยงัอนมุตัิ
งบการก่อสร้าง ดังนั้น คนที่จะรื้อถอน
ต้องเป็นผู้ตอบค�าถามว่า “ใครเป็นผู้
สั่งให้รื้อถอน และใช้อ�านาจใดมา
ด�าเนนิการร้ือถอน เหตผุลทีต้่องรือ้
มันมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์”

วาทกรรมย้อนแย้งและไม่ผูกมัด
ตวัเองเป็นเรือ่งปรกตขิอง “เนตบิรกิร” 
ยิง่ในยคุรฏัฐาธปัิตย์ยงัมีความสามารถ
พเิศษทีจ่ะผดุ “อภนิหิารทางกฎหมาย” 
เพื่อจัดการฝ่ายเห็นต่างหรือฝ่ายตรง
ข้ามอีก

การรื้อย้ายบ้านพัก 45 หลัง และ
อาคารชดุ 9 หลงั “หมูบ้่านป่าแหว่ง” 
จึงเป็นทางสองแพร่งระหว่าง “กฎหมาย” 
กับ “ความถูกต้องชอบธรรม” ที่จะ
เป็นซากค้างคาใจคนเชยีงใหม่และกลุม่
อนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไปอกี
ยาวนาน  

เพราะ “กฎหมาย” ภายใต้ 
“ระบอบพิสดาร” อยู่ที ่“ผูม้อี�านาจ” 
ไม่ใช่ “ประชาชน”!

เรือ่งลามกอนาจาร ใฝ่ต�า่ จมอยูก่บัความ
อยากทางเนื้อหนัง แม้แต่เนื้อหนังหมา
ก็ไม่เว้น เมื่อก่อนพูดกันว่า “คล�าไม่มี
หางเอาหมด” แต่นี่มีหางก็ยังเอา หาง
โผล่ก็ยังท�า เรื่องวิปริตวิตถารนี้เกิดขึ้นที่
ระยอง เจ้าของหมายืนยันว่าเห็นนาย
สมชายท�ากับหมามาหลายครัง้หลายหน
จนทนไม่ไหวต้องแจ้งต�ารวจจบั ก็ไม่รู้ว่า
กฎหมายจะว่าอย่างไร ระหว่างข่มขนืคน
กับข่มขืนหมา ช�าเราคนกับช�าเราหมา 
โทษเป็นอย่างไร เรือ่งแบบนีน้านๆจงึจะ
เกิดสักที เป็นมนุษย์ใฝ่ต�่าจริงๆ 

ที่ว่าความสุขเป็นสุขที่เผาความเป็น
มนษุย์ ความเป็นคนด ีไม่มภีมูต้ิานทาน
ความชั่วร้าย คนเสพสุขกับหมามันไม่ใช่
ความสุขของมนุษย์ อย่างน้ีต้องเรียกว่า 
“มนุษย์เดรัจฉาโน” เพราะไปร่วมรัก
ร่วมเพศกับเดรัจฉาน ขนบธรรมเนียม
ความเป็นมนุษย์มันไม่มี ธรรมเนียม
มนุษย์รักสัตว์ก็ต้องมีเมตตา ไม่ใช่ไปมี
ความใคร่ กระท�าอะไรกับมันในท�านอง
ชู้สาวจิตทรามแบบนี้ มนุษย์ยุคปัจจุบัน
มีภาวะจิตทรามมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมี
สิ่งยั่วหูยั่วตาให้มีอารมณ์ใฝ่ต�่า  

ยคุก่อนๆไม่มไีลน์ เฟซบุค๊ เวบ็ไซต์ 
ดคูลปิดภูาพทีว่ปิรติวติถารอย่างยคุ

น้ี ไม่มใีฝ่ต�า่สปัดนร่วมเพศแล้วถ่าย
ให้คนอื่นดู ร่วมเพศโชว์ตามสวน
สาธารณะ คนไทยยคุนีม้ไีม่น้อยทีจ่ติ
ทราม อย่างทีห่ลวงพ่อพทุธทาสบอก
ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะ
วินาศ”

ก็ฝากกันไว้ให้ช่วยกันท�าสิ่งที่ดีงาม 
ให้มีศีลธรรมมากขึ้นเถอะ ใครจะท�าบุญ
ท�าทานอะไรก็ขอให้คนมีศีลธรรมมาก
ขึ้นๆ อย่างตอนนี้อาตมาก็พยายามท�า
สวนธรรมะ เพือ่ให้ญาตโิยมมาเทีย่วแล้ว
มจีติใจทีด่งีาม คดิอะไรทีด่งีาม ไม่หลงใหล
ใฝ่ต�่า ก�าลังติดต่อซื้อเสมาธรรมจักรจาก
โคราชชุดละแสนกว่าบาท นี่ไม่ได้เรี่ยไร
นะ เพราะมูลนิธิสวนแก้วเอาเงินไปซื้อ
แล้ว เพียงแต่อยากบอกให้รู้ว่าก�าลังจัด
สวนท�าสวนให้เป็นสวนธรรมะ สอนจติใจ
ให้ใฝ่ดีใฝ่งาม มีศีลมีธรรม

อารมณ์ใฝ่ต�่าลามกอนาจารจะลด
น้อยหรอืหายไปได้กต้็องเอาศีลธรรมกลับ
มา ไม่ใช่โลกมนษุย์กบัโลกเดรจัฉานผสม
ผสานกนัอย่างน่าเกลยีด กข็อให้ศีลธรรม
รีบกลับมาให้พวกใฝ่ต�่ามีส�านึก รู้ดีรู้ชั่ว

เหมอืนแก้ปัญหาน�า้ท่วม น�า้แล้ง 
จติมนษุย์ทีว่ปิรติกต้็องช่วยกันรกัษา
ให้หาย ให้ความดีงามกลับมา จะมี
ความสุขกต้็องไม่ท�าในสิง่ทีเ่ลวทราม 
ไม่มอีารมณ์ต�า่ช้าในหวัใจ ห้ามใจได้
ก็สบายใจได้และมีความสุขในชีวิต 

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

30ชาตร่ิวมงานFood&Hotel Thailand

ซ้ือหุ้น : มชียั วรีะไวทยะ ประธานกรรมการ บริษทั ไทยนิปปอนรบัเบอร์อนิดสัตรี้ 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบรษิทั ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 
1/2561 โดยท่ีประชมุผู้ถอืหุน้มมีติอนุมติัการเข้าลงทุนซ้ือหุ้น 100% ในบรษัิท บ๊อก 
เอเชีย กรุป๊ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภณัฑ์กระดาษ 

เปิดหลกัสตูร : ขตัตยิา อนิทรวชัิย กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย ร่วมเปิด
หลกัสตูร KBank Private Banking Academy : Next Generation 2018 รุน่ท่ี 4 
ส�าหรบัทายาทกลุม่ลกูค้าบคุคลสนิทรพัย์สงูของธนาคารได้เรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิการ
เงนิเก่ียวกับการวเิคราะห์การลงทนุ การจดัสรรเงินลงทนุ 

งาน Food & Hotel Thailand 
2018 งานแสดงสนิค้าและเทคโนโลยี
ด้านอาหาร เครือ่งด่ืม อุปกรณ์ เครือ่ง
ใช้ในโรงแรม ภตัตาคาร การจดัเลีย้ง
และการบริการนานาชาต ิซึง่จดัต่อ
เนือ่งเป็นปีท่ี 26 ระหว่างวนัที ่5-8 
กนัยายน เวลา 10.00-18.00 น. ณ 
ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบ
เทค บางนา ได้รบัการสนบัสนุนและ
ความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐั 
สมาคม และเอกชนท่ีเกีย่วข้อง อาทิ 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สมาคม
โรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร 
สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ปีนีม้ี
ผูร่้วมจดัแสดงสนิค้ามากกว่า 400 
ราย จาก 30 ประเทศ และศาลา
ประจ�าชาตอิกีกว่า 6 ประเทศ 

นอกจากนีภ้ายในงานมกีารจัด
แสดงสินค้าจากบรษัิทช้ันน�าจากทัว่
โลก แล้วยงัมกีจิกรรมการแข่งขนั 
การสมัมนา และงานประชมุ เพือ่ให้
ความรู ้พฒันาทกัษะ และแลกเปลีย่น
มุมมองในการด�าเนินธุรกิจแก่ผู้
ประกอบการและผู้สนใจอกีมากมาย 
อาท ิ งานประชุมสภาอตุสาหกรรม
โรงแรมไทยครัง้ที ่ 20 การแข่งขนั 
Thailand’s International Culinary 
Cup คร้ังท่ี 24 งานสมัมนาสมาคม

‘TPLAS’ดีเดย์เทรดmai5กันยายน

งาน Food & Hotel Thailand 2018 มผู้ีร่วมจัดแสดงสนิค้ามากกว่า 
400 ราย จาก 30 ประเทศ และศาลาประจ�าชาตอิกีกว่า 6 ประเทศ 
มกีารแข่งขนั การประชมุ และงานสมัมนามากมาย

ภัตตาคารไทย การแข่งขันวาดลวดลาย
ศลิปะบนถ้วยกาแฟ การแข่งขนัการ
สร้างสรรค์เครือ่งด่ืมจากกาแฟ 2019 

การแข่งขนั Thailand National 
Culinary Team เพือ่หาตวัแทนเข้า
แข่งขนัรายการ Culinary World 
Cup Luxembourg 2018 การ
ประกวดไวน์ คร้ังที ่14 การประกวด
ไวน์และสัมมนาไวน์ 2018 การ

นายชนะชยั จลุจริาภรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์ 
เออซีี จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะที่
ปรกึษาทางการเงนิของบรษิทั ไทย
อตุสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื TPLAS เปิดเผยว่า 
การเปิดขายหุน้สามัญเพิม่ทุนให้กบั
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
70 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขาย 1.48 
บาทต่อหุน้ เมือ่วนัที ่28-30 สิงหาคม
ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างด ี เพราะนกัลงทนุเชือ่มัน่ใน
ปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีแ่ขง็แกร่ง
ทัง้สถานะทางการเงนิและในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และราคาหุ้นเป็น

ระดบัราคาทีเ่หมาะสมกบัปัจจยัพืน้
ฐานของบรษิทัทีม่อีตัราส่วนราคา
ต่อก�าไรสทุธ ิ14.80 เท่า ซึง่จะเข้า
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ 
ไอ วนัที ่5 กนัยายนนี้

ส่วนผลประกอบการปี 2560 
มรีายได้จากการขายรวม 530.96 
ล้านบาท ก�าไรสทุธ ิ 22.09 ล้าน
บาท ล่าสดุมรีายได้รวมงวด 6 เดอืน
ปี 2561 จ�านวน 273.14 ล้านบาท 
และก�าไรสุทธ ิ12.52 ล้านบาท โดย
นายธรีะชยั ธรีะรจุนินท์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยอตุสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื TPLAS กล่าวว่า การเสนอ

ขายหุน้ครัง้นีถื้อว่าประสบผลส�าเรจ็
อย่างมาก โดยเงนิจ�านวน 103.60 
ล้านบาท จะน�าไปลงทนุสินทรพัย์
ในการขยายอาคารโรงงานใหม่และ
ติดต้ังเคร่ืองจักรใหม่ส�าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและ
ปรบัปรงุอาคารโรงงานเดมิ รองรบั
การใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก
และการขยายตลาด ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทผลิตสินค้าที่ใช้ทั่วไปแบบ 
Mass Production ในการใช้ผลติภณัฑ์
ถงุพลาสตกิและฟิล์มถนอมอาหาร
ทีม่มีากในชวีติประจ�าวนั มกี�าลัง
การผลติถงุพลาสติกรวม 10,281.60 
ตนัต่อปี 

แข่งขันผูเ้ช่ียวชาญด้านไวน์ฝรัง่เศส
และไวน์ไทย 2018 งานสมัมนาและ
การประชมุเชงิปฏบิตักิารสมาคมผู้
บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย 
งานสัมมนาชมรมผู้บริหารงาน
วิศวกรรมในโรงแรมและอาคาร

พาณชิย์ งานสัมมนาวทิยาลัยดสุติ
ธาน ี งานสมัมนาสมาคมสปาไทย 
งานประชมุ Innolab Forum Food 
Allergen Management ส�าหรบั
ธรุกจิค้าปลกีอาหาร บริการอาหาร 
และการจดัเลีย้งอาหาร การอบรม
การท�าไอศกรมีเจลาโต้โดย Carpigiani 
Gelato University

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถค้นหา
ข้อมลูการจดังานเพิม่เติมได้ที ่www.
foodhotelthailand.com และ 
Facebook Page www.facebook.
com/Food& Hotel Thailand



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4906 (1431) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ยเูอ็นจี ้“ซูจ”ี ลาออก 
นายเซอิด ราอัด อัล ฮุสเซน 
หัวหน้าคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
กล่าวว่า นางออง ซาน ซจู ีเจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ประจ�าปี 2534 สมควรถกูน�าตวั
ไปกกับริเวณในบ้านพกัอกีครัง้
ดกีว่าจะให้เธอปกป้องการกระ
ท�าทีโ่หดร้ายของกองทพัเมยีนมา 
ทั้งนี้ รายงานฉบับล่าสุดของ
สหประชาชาตริะบวุ่า ควรมกีาร
ด�าเนนิคดผู้ีน�าทหารเมยีนมาใน
ข้อหาฆ่าล้างเผ่าพนัธุช์าวโรฮงิญา
ในรฐัยะไข่ 

เกาหลีใต้ปรบั ครม.
ประธานาธบิดมุีน แจ-อนิ ของ
เกาหลีใต้ ปรบัคณะรัฐมนตร ี4 
คน โดยแต่งตั้ง พล.อ.อ.จอง
กยองด ูประธานคณะเสนาธกิาร
ทหารร่วม ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรี
กลาโหมแทน พล.ร.อ.ซง ยองมู 
นอกจากนีย้งัเปลีย่นตวัรฐัมนตรี
ศกึษาธกิาร อตุสาหกรรม แรงงาน
และความเสมอภาคทางเพศ 
พร้อมกัน หลังผลส�ารวจของ 
เรยีลมเิตอร์แจ้งว่า รฐับาลมนุมี
คะแนนนิยมต�า่เป็นประวตักิารณ์
ทีร้่อยละ 56 เมือ่สปัดาห์ก่อน 

เตรยีมพร้อมประชุม 
กรงุปักกิง่เตรยีมความพร้อมศนูย์
ส่ือมวลชนส�าหรบัการประชมุว่า
ด้วยความร่วมมอืจนี-แอฟริกา 
เพ่ือรองรบัผู้สือ่ข่าวกว่า 2,600 
คน รวมถึงนกัข่าวต่างชาตกิว่า 
660 คน โดยศนูย์ส่ือมวลชนจะ
เริม่ด�าเนนิการอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-5 
กันยายนนี้ เพื่อน�าเสนอข่าว
ระหว่างการประชุมดังกล่าว 
อาคารศูนย์สื่อมวลชนแห่งนี้
ประกอบด้วยพืน้ทีส่่วนต่างๆ ทัง้
จุดบริการข้อมูลข่าวสาร ห้อง
ส�าหรบัสือ่มวลชน ห้องแถลงข่าว 
ห้องใหญ่ โถงจดัแสดงนทิรรศการ 

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’ขูถ่อนตัวดับเบิลยูทโีอ

นายเรดซวัวนั อสิมาอลิ หรือเชฟ
วนัของมาเลเซีย ทีเ่คยออกรายการ
อาหารของแอนโธนี บอร์เดน พธิกีร
ดงัซเีอน็เอน็ทีฆ่่าตวัตายเมือ่เดอืน
มถุินายนทีผ่่านมา บอกกับส�านกั
ข่าวเอเอฟพว่ีา สงิคโปร์ไม่ใช่ประเทศ
เดยีวทีมี่ร้านอาหารข้างทางทีเ่รยีก
กนัว่าฮอกเกอร์ เหตใุดจงึต้องขอ
ขึน้ทะเบยีนกบัยเูนสโกทัง้ทีไ่มไ่ด้
มคีวามพเิศษแต่อย่างใด ด้านนาย
อสิมาอลิ อาหมดั เชฟชือ่ดงัชาว
มาเลเซียอีกคนหน่ึง ยืนยันว่า 
มาเลเซยีควรเป็นฝ่ายย่ืนขอมากกว่า 
เพราะเป็นสวรรค์แห่งสตรีทฟู้ด 
แม้แต่คนสงิคโปร์ยงัเดนิทางมาชมิ

ทีม่าเลเซยี 
นายกรฐัมนตรลี ีเซยีนลงุ ของ

สงิคโปร์ ประกาศเมือ่สปัดาห์ก่อน
ว่า สิงคโปร์จะยื่นเรื่องขอให้ฮอก
เกอร์สงิคโปร์ได้รบัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกทีไ่ม่สามารถจบัต้อง
ได้ เพราะเป็นเสมอืนห้องรบัประทาน

ศกึขึน้ทะเบยีนฮอกเกอร์เป็นมรดกโลก 
อาหารของชุมชน อันเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัลกัษณ์สงิคโปร์ โดยจะยืน่
ในเดอืนมนีาคมปีหน้า และจะทราบ
ผลราวปี 2563 

ด้านหนังสอืพมิพ์นวิส์เปเปอร์
ของสิงคโปร์ลงความเหน็ของนาย
เค เอฟ ซโีต นกัวจิารณ์อาหารชือ่
ดงัชาวสงิคโปร์ ทีต่อบโต้กระแสไม่
พอใจในมาเลเซยีว่า สตรทีฟู้ดสงิคโปร์
เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีผ่กูพนั
ผู้คนไว้ด้วยกัน และได้รับการ
สนบัสนนุทัง้จากภาครฐัและเอกชน 
เพราะเป็นเรื่องของชุมชน หาก
มาเลเซยีมีเหมือนกนักน็�าออกมา
อวดให้เหน็

ประธานาธิบดีสหรัฐขู่จะถอน
ตวัออกจากสมาชกิองค์การการ
ค้าโลกหากยังไม่มกีารปรบัปรงุ
องค์กรเสียใหม่ และกล่าวว่า
ประธานซีเอน็เอน็ควรถูกไล่ออก

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั กล่าวว่า สหรฐัจะถอน
ตวัออกจากสมาชกิองค์การการค้า
โลก (ดบัเบลิยทูโีอ) หากยงัไม่มกีาร
ปรับปรุงองค์กรเสียใหม่ ซ่ึงหาก
สหรฐัถอนตวัจรงิจะเป็นการท�าลาย
รากฐานส�าคัญอันหนึ่งของระบบ
การค้าของโลกทีส่หรฐัมส่ีวนร่วมใน
การก่อตัง้ขึน้ ก่อนหน้าน้ีผู้น�าสหรัฐ
กล่าวว่า สหรฐัได้รบัการปฏบิตัอิย่าง
ไม่เป็นธรรมในเวทกีารค้าโลก และ
ดับเบิลยทีูโอเป็นตัวการทีท่�าให้เกดิ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนี้ ผู้น�า
สหรฐัยงักล่าวเตอืนด้วยว่าจะด�าเนิน
การกับดับเบลิยทูโีอ แต่ไม่ได้เปิด
เผยว่าจะด�าเนนิการอย่างไร ส�าหรับ
ดบัเบลิยูทโีอก่อตัง้ขึน้เพือ่ก�าหนด
กฎเกณฑ์ส�าหรบัการค้าในโลก และ
แก้ปัญหาข้อพพิาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ

นอกจากนีป้ระธานาธบิดทีรมัป์

ยงัเปิดศกึรอบใหม่กบัซเีอน็เอน็ด้วย
การกล่าวว่า นายเจฟฟ์ ซกุเคอร์ 
ประธานสถานีโทรทศัน์ข่าวรายใหญ่
ของสหรัฐแห่งนี้ ควรถูกไล่ออก 
เพราะเสนอข้อมูลมุ่งสร้างความ
เกลยีดชงัและมีอคตต่ิอตวัเขา เพือ่
รกัษาภาพลกัษณ์ของซเีอน็เอน็

ขณะทีท่ัง้เอทแีอนด์ทแีละซเีอน็
เอน็ซึง่เป็นไม้เบือ่ไม้เมากับประธานา 
ธบิดทีรมัป์มานานยงัสงวนท่าทต่ีอ
ค�ากล่าวของผูน้�าสหรฐัในประเด็น
นี ้ แต่ฝ่ายสือ่สารองค์กรของซเีอน็
เอน็ออกแถลงการณ์ว่า สถติผิูช้ม
ประจ�าเดือนสิงหาคมปีนี้อยู ่ที่ 
707,000 คน นบัเป็นเรทติง้ผูช้มสงู
ทีส่ดุเป็นประวัตกิารณ์เป็นอนัดบั 2 
นอกจากนีซี้เอ็นเอ็นยังกล่าวปกป้อง
นายคาร์ล เบร์ินสไตน์ สือ่มวลชน

อาวโุส ซึง่เคยเสนอรายงานสบืสวน
เชงิลกึผ่านทางสถานอ้ีางข้อมูลจาก 
นายไมเคลิ โคเฮน อดตีท่ีปรกึษา
ทางกฎหมายส่วนตวัของผูน้�าสหรฐั
ว่า ผูน้�าสหรฐัทราบล่วงหน้าเกีย่ว
กบัการพบปะกบัชาวรัสเซยีกลุม่หนึง่
เมือ่เดอืนมถินุายน 2559 ว่าเกดิ
ขึน้เพือ่แบ่งปันข้อมลูสกปรกเกีย่ว
กบันางฮลิลาร ีคลินตนั คูแ่ข่งของ
เขาในการเลอืกต้ังประธานาธิบดี

ซเีอน็เอน็ยนืกรานว่าข้อมูลดงั
กล่าวเป็นความจรงิหลังประธานาธบิดี
ทรัมป์ทวีตข้อความว่านายเบิร์น 
สไตน์กเุร่ืองทัง้หมด ทัง้นี ้นายเบร์ิน 
สไตน์วยั 74 ปี เป็นอดตีผูส้ือ่ข่าวของ
เดอะ วอชิงตนั โพสต์ เป็นทีรู่จ้กัและ
ได้รบัการยกย่องอย่างมากในวงการ
สือ่สารมวลชนของสหรฐัจากการร่วม
ทีมกบันายบอ็บ วูด้วาร์ด ผูส้ือ่ข่าว
อีกคนหนึง่ เสนอรายงานเชงิลกึเกีย่ว
กบัการจารกรรมข้อมลูภายในส�านกั 
งานใหญ่ของพรรคเดโมแครตทีอ่าคาร
วอเตอรเ์กตในกรงุวอชงิตนัเมือ่ปี 
2515 และน�าไปสู่การลาออกจาก
ต�าแหน่งของประธานาธบิดรีชิาร์ด 
นกิสัน เมือ่ปี 2517 

ต่างประเทศ
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสราง (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 สามบวกสองเฮาส์ซิ่ง 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

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

ชวนน้องๆฝึกภาษากับเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองใน
โลกยคุดิจทิลั นอกจากการเรยีนรู้
ภาคทฤษฎใีนห้องเรยีนแล้ว การ
ฝึกใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั
ยงัช่วยให้เดก็ไทยสามารถพฒันา
ศกัยภาพในการสือ่สารภาษาองักฤษ
ได้อย่างม่ันใจและสนุกมากย่ิงขึน้ 
ด้วยเหตน้ีุเอไอเอสโดยโครงการสาน
รกั คนเก่งหวัใจแกร่ง จงึจดักิจกรรม 
“AIS-SINGTEL ENGLISH 
CAMP 2018” ขึน้ โดยมีน้องๆ
ในโครงการทีก่�าลงัศกึษาอยู่ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย-มหาวทิยาลยั 
จ�านวน 40 คน ร่วมฝึกทักษะภาษา
องักฤษกบัเจ้าของภาษาเป็นเวลา 4 
คนื 5 วัน ณ สวนสตัว์เปิดเขาเขยีว 
จังหวัดชลบรีุ 

นางวไิล เคยีงประดู ่ผูช่้วย
กรรมการผูอ้�านวยการอาวโุส 
ส่วนงานประชาสมัพนัธ์ เอไอเอส 
กล่าวว่า ส�าหรบักิจกรรมแคมป์ภาษา
องักฤษในคร้ังนีเ้ป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้
อย่างต่อเนือ่ง เพราะต้องการให้เดก็ๆ
โครงการสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง 
ได้มโีอกาสพดูภาษาองักฤษกบัเจ้าของ
ภาษาโดยตรง ทลายก�าแพงความ
กลวั และเสรมิสร้างความมัน่ใจให้
พร้อมทีจ่ะน�าเทคนิคและแบบทดสอบ
ทีไ่ด้จากแคมป์นีไ้ปปรบัใช้ในชวิีต
ประจ�าวันต่อได้ 

การได้มาอยูร่วมกันในพ้ืนทีส่วน

ทลายก�าแพงทางภาษาผ่านกจิกรรม
หลากหลายรปูแบบ เพือ่เปิดโอกาส
ให้น้องๆและอาสาสมคัรจากต่าง
ประเทศ ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์
ในกลุ่มสงิค์เทลถึง 3 ประเทศ ได้แก่ 
สงิคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลยี 
พร้อมด้วยพนกังานจติอาสาจากเอ
ไอเอส รวมทั้งหมด 32 คน ได้
ท�าความคุน้เคยและแลกเปลีย่นพดู
คุยกันอย่างใกล้ชิด โดยหลังจาก
แบ่งกลุ่มน้องๆและพี่เล้ียงอาสา
สมคัรแล้ว แต่ละกลุ่มจะได้รบัโจทย์
ทีจ่ะได้ฝึกทกัษะการพดูภาษาอังกฤษ
อย่างเตม็ที ่ยกตวัอย่างเช่น กจิกรรม 
Zoo Tour และกจิกรรม AIS Got 
Talent เป็นต้น ซึง่ล้วนแล้วแต่ส่ง
เสริมให้ทุกคนได้คิด สร้างสรรค์ 
และลงมอืท�า เพือ่ช่วยจดุประกาย
ให้น้องๆได้เห็นความส�าคัญและ
เปลีย่นมมุมองให้ภาษาองักฤษเป็น
เรือ่งท่ีใกล้ตวัมากขึน้ 

หลงัจากจบกิจกรรมน้ีไปแล้ว 
สิง่ทีเ่ราคาดหวงัคอื น้องๆจะน�าเอา
เทคนิคการเรียนรู้ การฝึกภาษา
องักฤษไปประยกุต์ใช้ต่อ ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกพดู หดัเขยีน และใช้ส่ือ
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ ในที่สุด
ภาษาองักฤษจะเป็นเครือ่งมือช่วย
เปิดโอกาสให้น้องๆก้าวออกจาก
กรอบท่ีคุน้เคย และสามารถลงมอื
ท�าสิง่ต่างๆเพือ่ให้ตวัเองก้าวหน้า
ได้อย่างมัน่ใจ

ภทัรพร เพญ็ประพฒัน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด เปิดร้าน “ลุคส์” แฟล็กชิพบิวตี้สโตร์สาขาแรก 
ทางเลือกใหม่ของบิวต้ีไลฟ์สไตล์และกลุ่มคนที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลตัวเอง 
รวมแบรนด์ชั้นน�าทั่วโลกนับหมื่นรายการให้สวยครบจบทุกลุค 

โอฬาร พรินิทรางกรู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร วอลล์สตรที องิลชิ พร้อมด้วยอารย์ี
วรรณ ศรสงคราม หัวหน้าแบรนด์วอลล์สตรีท อิงลิช เปิดคลาสติวเข้มทักษะภาษา
องักฤษให้กบัผูเ้ข้ารอบ 30 สาวงามมิสไทยแลนด์เวลิด์ 2018 ก่อนสูร่อบตดัสิน โดย
มีสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารเซ็นทรัลกรุ๊ป ร่วมให้การสนับสนุน

สตัว์เปิดเขาเขยีวจะยิง่ช่วยให้เดก็ๆได้
เปิดโลกทศัน์ ตืน่ตาตืน่ใจกับสถานท่ี
แปลกใหม่ ได้ใกล้ชดิกบัธรรมชาติ
และสตัว์ป่า ช่วยกระตุ้นให้เกดิจนิตนาการ
ให้น้องๆได้ฝึกใช้ความคดิสร้างสรรค์ 
วางแผนการท�างานเป็นทมี และเปิด
ใจทีก่ล้าจะส่ือสารกบัชาวต่างชาตเิป็น

ภาษาองักฤษได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
พร้อมท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าบ้านทีด่ใีนการ
บอกเล่าประสบการณ์ในเมืองไทยให้
กบัพี่ๆ อาสาสมคัรชาวต่างชาติได้ฟัง
อกีด้วย

ส�าหรบักิจกรรม AIS-SINGTEL 
ENGLISH CAMP 2018 ครัง้น้ี ได้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4906 (1431) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561


