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เมืองไทยประกันชีวิต
แคมเปญฉลอง67ปี 

พระราชกฤษฎกีาเลอืกต้ังพวก
มวยเก่าเจนเวทีไล่กวดทัน
แน่นอน สู้ปลดล็อกเต็มรูป
แบบ สูกั้นอย่างเท่าเทยีม แม้
จะเป็นรองด้านประสบการณ์ 
แต่จะได้ภาพความมีน�้าใจ
นกักฬีา สูก้นัอย่างแฟร์ๆ น่า
จะให้ผลในมุมที่ต้องการ
มากกว่า
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การโดดมาลยุสือ่สงัคมออนไลน์
อย่างเตม็รปูแบบของ “บิก๊ตู”่ 
แม้จะพยายามเลี่ยงบาลีว่า
เป็นการท�าเพ่ือสือ่สารทางตรง
กบัประชาชน ไม่ได้ท�าเพือ่หา
เสียง แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
หวังผลทางการเมือง ท�าให้
เกิดผลสะท้อนกลับทางลบ
ตามมาอย่างมากมาย ถือ
เป็นการได้ไม่คุม้เสยี มอืใหม่
หดัขบัแม้จะออกตวัก่อน ต่อ
ให้มกีตกิาเอือ้ ต่อให้กรรมการ
คอยยกัคิว้หลิว่ตา แต่หลังมี

น�้าคือชีวิต
ท�ำอย่ำงเดยีวเตม็ที ่ถ้ำท�ำ
จรงิจงัดกีว่ำท�ำหลำยๆอย่ำง
แต่ไม่ได้เร่ืองสกัอย่ำง
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กำรเปิดแนวรบด้ำนส่ือสังคมออนไลน์
อย่ำงเต็มรูปแบบของ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นำยก
รฐัมนตรแีละหวัหน้ำคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำต ิ (คสช.) ทัง้ทวติเตอร์
ส่วนตวัชือ่ twitter.com/prayutofficial 
ไอจีส่วนตวัชือ่ instagram.com/
prayutofficial และเฟซบุค๊ส่วนตวัชือ่ 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ Prayut Chan-
o-cha เพือ่สือ่สำรตรงกบัประชำชน 
พร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะนโยบำย
ต่ำงๆทีร่ฐับำลได้ด�ำเนนิกำรมำใน
ระยะเวลำ 4 ปี

แม้จะพยำยำมเลีย่งบำลีว่ำไม่
ได้ท�ำเพือ่หวงัผลทำงกำรเมอืง ไม่
ได้เป็นกำรเอำเปรยีบคนอืน่ พรรค
อืน่ ด้วยกำรหำเสยีงล่วงหน้ำ ขณะ
ทีค่นอืน่ท�ำไม่ได้เพรำะยงัตดิลอ็ก
ค�ำสัง่ คสช.

แต่ในควำมเป็นจรงิคงปฏเิสธ
ไม่ได้ว่ำกำรโดดลงมำใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์อย่ำงเตม็รปูแบบนัน้ จะ
เรยีกว่ำหำเสยีงหรอืไม่กเ็ป็นกำรท�ำ
เพือ่หวังผลทำงกำรเมอืง เพรำะค�ำ
ว่ำ “หำเสยีง” กบัค�ำว่ำ “สือ่สำร” 
มคีวำมหมำยไปในทศิทำงเดยีวกนั
คอื หลงัส่งสำรออกไปหวงัจะมผีล
ตอบรับกลบัมำในทำงทีดี่

หำกกำงต�ำรำดจูะพบว่ำค�ำว่ำ 
“หำเสยีง” นัน้หมำยถงึกำรแสวงหำ
คะแนนนิยมจำกประชำชนหรือ
สมำชิกของชุมชนเพื่อได้คะแนน
โหวตในกำรเลอืกตัง้ ค�ำว่ำเสยีงใน
ทีน่ีไ้ม่ได้หมำยถงึเสยีงทีไ่ด้ยนิด้วย
ห ูแต่หมำยถงึควำมนยิมหรอืคะแนน
ที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งได้รับจำก
ประชำชนหรอืสมำชกิของชมุชนนัน้

ส่วนค�ำว่ำ “กำรส่ือสำร” หมำย
ถงึกระบวนกำรส่งข่ำวสำรข้อมลูจำกผู้
ส่งข่ำวสำรไปยังผู้รับข่ำวสำร มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ชักจูงให้ผู้รบัข่ำวสำร
มปีฏกิริยิำตอบสนองกลบัมำ โดยคำด
หวงัให้เป็นไปตำมทีผู่ส่้งข่ำวสำรต้องกำร

ได้ไม่คุ้มเสีย?
ออนไลน์เพื่อสื่อสำรทำงตรงกับ
ประชำชน เสริมกับกำรใช้สือ่หลกั
ท่ีใช้สือ่สำรกบัประชำชนมำยำวนำน 
อย่ำงวทิยโุทรทศัน์ เพือ่หลกีเลีย่ง
เสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำเอำเปรียบ
นกักำรเมืองอืน่ พรรคกำรเมอืงอืน่
ทียั่งติดลอ็กประกำศค�ำสัง่ คสช. จึง
สมควรแก่เวลำทีจ่ะเปิดให้นกักำร
เมือง พรรคกำรเมืองสื่อสำรกับ
ประชำชนได้อย่ำงไม่มข้ีอจ�ำกดั 

ควรเลิกตีตรวนนักกำรเมือง 
พรรคกำรเมอืง ไว้กับค�ำว่ำ “หำ
เสยีง” ส่วนใครจะล�ำ้เส้นหรอืมคีวำม
ผดิอย่ำงไรให้เป็นเรือ่งของกฎหมำย
เป็นเส้นแบ่งควำมผดิถูก ไม่ใช่เรือ่ง
ชอบใจหรอืไม่ชอบใจ

กำรปลดล็อกให้นกักำรเมอืง 
พรรคกำรเมืองเคลือ่นไหวได้เตม็
รปูแบบอย่ำงเท่ำเทียม อย่ำงไรก็
ต้องเกิดข้ึนหลังจำกกฎหมำยเลอืก
ตัง้มผีลบังคบัใช้ในช่วงเดอืนธนัวำคม 
กำรออกตวัก่อนคนอืน่เพยีงระยะ
เวลำเดือนเศษแลกกบัเสียงวพิำกษ์
วจิำรณ์ ผลกระทบด้ำนลบทีส่ะท้อน
กลบัมำถอืเป็นกำรได้ไม่คุ้มเสยี

มอืใหม่หดัขับออกตวัก่อน ต่อ
ให้มกีติกำเอ้ือ ต่อให้กรรมกำรคอย
ยกัคิว้หลิว่ตำ แต่พวกมวยเก่ำเจน
เวทไีล่กวดทนัแน่นอน

ออกตวัก่อนใช่ว่าจะได้เปรยีบ 
แถมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยงัส่งผลมมุ
กลบัจากเป้าหมายทีค่าดหวัง

ปลดลอ็กเตม็รปูแบบ สูก้นั
อย่างเท่าเทยีม แม้จะเป็นรอง
ด้านประสบการณ์ แต่จะได้ภาพ
ความมนี�า้ใจนกักฬีา สูก้นัอย่าง
แฟร์ๆ  น่าจะให้ผลในมมุทีต้่องการ
มากกว่า

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เต็มรูปแบบ

จะเรียกว่าหาเสียงหรือไม่

ก็ทำาเพ่ือหวังผลทางการเมือง

แม้จะมคีนออกมาค่อนแคะ 
วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบ
มากมาย แต่กต้็องให้ความเป็น
ธรรมกบั “บ๊ิกตู”่ ด้วย เพราะ
การท่ีนกัการเมอืงหรือเซเลบทาง 
การเมอืงใช้สือ่สงัคมออนไลน์
สือ่สารกบัประชาชนต่างก็มีจุด
หมายเดยีวกนักบั “บิก๊ตู”่ ทัง้
สิน้

กำรหำเสียงจึงไม่ควรจ�ำกัด
ควำมไว้เพยีงแค่ต้องมปีระโยคว่ำ 

โปรดเลือกผม เลอืกพรรคผมแล้ว
จะท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่ประกำศเป็น
นโยบำย หรอืกำรปรำศรยัในช่วง
ทีม่พีระรำชกฤษฎกีำเลอืกตัง้เท่ำนัน้

กำรแสดงควำมเหน็ กำรวิพำกษ์
วจิำรณ์ กำรเสนอแนะ ล้วนท�ำไป
เพือ่สร้ำงควำมนิยมให้ตวัเองท้ังสิน้ 

เมือ่มุง่หวงัให้เกดิควำมนยิม
ชมชอบย่อมถอืว่ำเป็นกำรหำเสยีง
อย่ำงหลีกเลีย่งไม่ได้

เมือ่ “บิก๊ตู่” โดดมำใช้ส่ือสังคม
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In Brief : ย่อควำม

น�้าคือชีวิต

ทรรศนะ

เมื่อคนมีสัจจะ พูดจริง ท�า
จริง ท�าอย่างเดียวเต็มท่ี 
ท�าให้เห็นช่องทาง แค่ข้อ
เดยีวยงัท�าได้ผลอย่างท่วมท้น
ถ้าท�าจรงิจงั ดกีว่าท�าหลายๆ
อย่างแต่ท�าไม่ได้เรื่องสัก
อย่าง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยุคอภิสิทธิ์ชน!
“คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” 
โพสต์เฟซบุค๊ “อย่าท�าให้คนไทยไม่เท่า
กนัด้วยบตัรคนจน” โดยระบวุ่ำ “หลัก
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า” หรอื “30 
บาทรกัษาทกุโรค” เป็นของประชำชน
และต้องให้ประชำชนมีส่วนร่วม จึงต้อง
ยดึหลักควำมทดัเทยีมทีค่นไทยทกุคน
ต้องได้รบัสทิธแิละโอกำสเข้ำถงึกำรรกัษำ
พยำบำลอย่ำงมคีณุภำพทดัเทยีมกนั 

เน่ืองจำกคณะรฐัมนตรรีฐับำลทหำร
มีมตอินมุตักิฎหมำยตัง้ “ซเูปอร์บอร์ด
สขุภาพ” โดยมภีำคประชำชนเพยีง 3 คน
จำก 45 คน ทีเ่หลอืส่วนมำกเป็นข้ำรำชกำร
และเอกชนทีเ่ป็นตวัแทนบริษทัยำข้ำมชำติ

“หญงิหน่อย” ถามว่า “แล้วประชาชน
อยูต่รงไหน?” โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่ี
รฐับาลประกาศให้ผูท้ีถ่อื “บัตรคนจน” 
รกัษาฟร ีทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิประชาชน
ทกุคนท่ีได้รับ “บตัรทอง 30 บาทรกัษา
ทกุโรค” กไ็ด้รับการรักษาฟรอียูแ่ล้วโดย
ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนจน ไม่แบ่งชนชัน้
วรรณะ ไม่ใช่คนจนต้องรกัษาแบบอนาถา 

รฐับำลทหำรท�ำให้ผูถ้อื “บตัรคนจน” 
กลำยเป็นเรือ่งแบ่งแยกคนจนคนรวยย้อน
กลบัไปเหมือนยคุ “บตัรอนาถา” ส�ำหรบั
คนจนปี 2518 ซึง่อำจเปิดช่องแบ่งแยก
คนจนออกไปและท�ำให้มกีำรเลอืกปฏบิตัิ
ได้ ซึง่ขดั “หลกัการ” หลกัประกนัสุขภำพ
ถ้วนหน้ำอย่ำงร้ำยแรง 

ประเดน็ทีพ่ดูกันมำตลอดในรฐับำล
ทหำรคอื กำรพยำยำมหำเสยีงในรปูแบบ
ต่ำงๆ เพ่ือ “ทัน่ผูน้�า” จะได้ “สบืทอด
อ�านาจต่อ” เช่นเดยีวกับ “บัตรคนจน” 
ทีพ่ยำยำมเอำเร่ืองกำรรกัษำฟรไีปหำเสยีง
อย่ำงผดิๆ แทนทีจ่ะท�ำให้ “คนไทยเท่า
เทยีมกนั”

เสยีงครหานินทาต่างๆทีด่งักระหึม่
ทกุวันนี ้เพราะ “ท่ันผูน้�า” แสดงความ
อยากทีจ่ะเล่นการเมอืงและพร้อมจะ
เป็นนายกรฐัมนตรต่ีอ ทัง้ทีย่งัมอี�านาจ
เบด็เสรจ็เดด็ขาดทัง้ต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรฐัประหาร
ท่ี “ท�าอะไรกไ็ด้ ท�าอะไรกไ็ม่ผดิ”!

ผ่ำนมำ 2 ปี คนไทยยังระลกึถึงในหลวง
รชักำลที ่9 อย่ำงมำกมำย จงัหวัดต่ำงๆมี
กำรจดังำนร�ำลกึ ทีวั่ดสวนแก้วกมี็กำรจดั
กจิกรรมและมีคนมำร่วมกจิกรรม เพือ่ให้
เห็นว่ำพระองค์ทรงท�ำเพื่อประชำชนไว้
มำกมำย โดยเฉพำะเรือ่งน�ำ้ ทัง้เรือ่งน�ำ้
แล้ง น�ำ้ท่วม เพรำะน�ำ้คอืชีวติ คนเรำต้อง
มนี�ำ้เพือ่ชวีติ นอกจำกไม่ขำดแคลน แต่
ต้องน�ำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มำกทีส่ดุด้วย

อย่างทีว่ดัสวนแก้วให้เดก็กรอก
น�า้ใส่ขวดไว้ทกุครัง้ท่ีมถีงัหรอืกะละมงั
มารองน�า้ กรอกเป็นแสนๆขวด จน
คนทีม่าวดัถามว่าวดันีท้�าอะไรมขีวด
น�า้เตม็ไปหมด เลยบอกว่าเพราะคดิถงึ
ในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีตรสัว่า “น�า้คอื
ชวีติ” ท�าให้ชาวบ้านเหน็ความส�าคญั
เร่ืองน�า้อย่างมาก มกีารขุดบ่อ ขุดบงึ 
ขดุเป็นร้อยๆไร่จนเป็นบงึใหญ่ ท�าให้
มนี�า้ไว้ใช้ไม่ขาดแคลน 

เรือ่งอย่ำงนีอ้ย่ำแค่พดู แต่ต้องท�ำด้วย 
เหมอืนที ่“พระอาจารย์สบิุน ปณีโต” 
วดัไผ่ล้อม จงัหวัดตรำด ก่อตัง้กลุม่สจัจะ
สะสมทรัพย์ จนวันนี้มีกลุ่มสัจจะสะสม
ทรพัย์ในจงัหวัดตรำดแล้วถึง 165 กลุม่ มี
สมำชกิทัง้จงัหวดัตรำดกว่ำ 50,000 คน 
คำดว่ำจะมเีงนิหมนุเวยีนเป็นร้อยล้ำนบำท 

ท่ำนเอำธรรมะข้อเดยีวคือสจัจะมำท�ำเรือ่ง
สจัจะออมทรพัย์ เมือ่คนมสีจัจะ พดูจรงิ 
ท�ำจรงิ ท�ำอย่ำงเดยีวเตม็ที ่ท�ำให้เห็นช่อง
ทำง เหน็มัย้แค่ข้อเดยีวยงัท�ำได้ผลอย่ำง
ท่วมท้นถ้ำท�ำจริงจัง ดกีว่ำท�ำหลำยๆอย่ำง 
แต่ท�ำไม่ได้เรือ่งสกัอย่ำง 

ธรรมะมีหลำยข้อ พระพทุธเจ้ำบอก
ว่ำให้ดใูจก่อน รักษำใจก่อน เหมือนทีเ่รำ
มำท�ำเรือ่งรกัษำน�ำ้อย่ำงเดียว ท�ำจรงิจงั 
ท�ำให้เหน็ผล ท�ำตำมพระรำชด�ำริ ซึง่พระ 
องค์ท่ำนท�ำไว้มำกมำย 

  กอ็ยากจะฝากว่า ทีว่ดัสวนแก้วท�า
เรือ่งน�า้ ตัง้ธนาคารน�า้ มเีงนิบริจาคเป็น
ล้านๆแล้ว ท�าหมดไปเป็นสบิล้านแล้ว แต่
กป็ล้ืมใจว่าเรามาถูกทาง ท�าอย่างเดยีวแต่
เหนยีวแน่น เดด็เดีย่วจรงิจัง มนักจ็ะกลาย
เป็นพลงั แล้วยงัถวายเป็นพระราชกศุล
ด้วย ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องท�าให้ได้ในทุก
โครงการพระราชด�าร ิเป็นไปไม่ได้หรอก 
เพราะบารมเีราไม่ถงึ เราท�าให้ได้สักอย่าง
หนึง่ อย่างเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง 

คนไทยยงัระลกึถงึพระองค์ไม่เสือ่ม
คลาย การจดักจิกรรมระลึกถงึพระองค์
ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศเหน็คนใส่เสือ้
เหลอืงกนัพรบึ คดิไม่ถงึเหมอืนกนัที่
เมือ่ก่อนคนไทยแบ่งสแีบ่งเป็นฝักเป็น
ฝ่าย ทะเลาะกนัจนบ้านเมอืงเสยีหาย 
กห็วงัว่าเรือ่งสจีะหมดไป มคีวามสามคัคี
ปรองดองดีกว่า 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

OSPเทรดหุ้น17ตลุาคมลยุอาเซยีน

ประมลูคลืน่ความถี ่ : นฤพนธ์ รตันสมาหาร ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานรฐักิจ
สมัพนัธ์ และเลศิรัตน์ รตะนานกุลู ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายประสานงานภาครฐั บรษิทั 
โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอืดีแทค ได้ร่วมเข้ายืน่เอกสารประมลู
คลืน่ความถ่ีย่าน 900 MHz ซึง่เป็นผูเ้ข้าประมลูรายเดียว 

นำาเสนอข้อมูล : กิจจา ปัทมสตัยาสนธิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชิค รพีบับลคิ จ�ากดั 
(มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์จากบรษิทัหลกัทรพัย์ชัน้น�าทีเ่ยีย่ม
ชมกิจการในงาน “CHIC Analyst Meeting” พร้อมน�าเสนอข้อมลูกลยทุธ์การด�าเนนิ
ธุรกิจและแผนการเตบิโตในอนาคต

นำงวรรณภิำ ภกัดบุีตร กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท โอสถสภำ 
จ�ำกดั (มหำชน) หรอื OSP เปิด
เผยว่ำ ได้น�ำหุ้นเข้ำจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นวันแรกวันท่ี 17 ตลุำคม โดย
ใช้ช่ือย่อ “OSP” เชือ่มัน่ว่ำจะได้
รบัควำมสนใจจำกนกัลงทนุทีม่ัน่ใจ
ในพื้นฐำนและศักยภำพในกำร
ด�ำเนนิธรุกจิสนิค้ำอปุโภคบรโิภค
ทัง้ในประเทศและในภูมิภำคอำเซยีน 
จำกควำมแขง็แกร่งของแบรนด์สนิค้ำ
และผลติภณัฑ์ทีห่ลำกหลำย เข้ำถงึ
ทกุกลุม่ผู้บริโภคและช่องทำงกำร
จดัจ�ำหน่ำยทีแ่ขง็แกร่ง รวมถงึกำร
บรหิำรจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ

ทั้งนี้ กำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนครัง้แรกคร้ังนีม้มูีลค่ำรวม 
15,094 ล้ำนบำท โดย OSP จะมี
มูลค่ำตำมรำคำตลำดประมำณ 
75,094 ล้ำนบำท ณ รำคำทีเ่สนอ
ขำย ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นหุน้ท่ีใหญ่
ทีส่ดุท่ีเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลัก
ทรพัย์ฯในปี 2561 โดยบริษทัหลกั
ทรพัย์ บวัหลวง จ�ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัหลกัทรัพย์ ภทัร จ�ำกดั 
(มหำชน) เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงิน
ร่วมและผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ�ำหน่ำย

เมืองไทยประกันชีวิตแคมเปญฉลอง67ปี 

บมจ.โอสถสภาน�าหุน้เข้าเทรดในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 17 ตุลาคม 
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตอกย�้าความเป็นผู้น�ากลุ่ม
ผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมทีไ่ม่ผสมแอลกอฮอล์และของใช้ส่วนบคุคล

บรษิทัคำดว่ำจะสำมำรถเปิด
โรงงำนผลติเครือ่งดืม่แห่งใหม่ท่ีเมยีน 
มำไตรมำส 4 ปีหน้ำ นอกจำกนีจ้ะ
เร่งปรับปรงุกำรผลติ กำรจัดจ�ำหน่ำย 
และประสทิธภิำพกำรผลติในไทย
ให้ดยีิง่ขึน้ เพือ่รองรบัแผนงำนขยำย
ธรุกจิไปในภมูภิำคนีเ้พิม่เตมิ เพือ่

นำยสำระ ล�ำ่ซ�ำ กรรมกำรผูจ้ดักำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน) เปิดเผยว่ำ แคมเปญ
ใหญ่แห่งปี “67th Anniversary 
Muang Thai Smile Choices” 
ให้ลูกค้ำได้ลุ้นรบัโชค 2 ต่อ พร้อม
รับของรำงวัลอื่นๆมูลค่ำกว่ำ 1.3 
ล้ำนบำท เนือ่งในโอกำสฉลองครบ
รอบ 67 ปี เพียงสมัครท�ำประกัน
ภัยแบบที่มีควำมคุ้มครองตั้งแต่ 
10 ปีขึ้นไป และช�ำระเบี้ยประกัน
ภัยรำยปีรวมตั้งแต่ 25,000 บำท
ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ โดยโชคต่อที่ 
1 บัตรของขวัญ Starbucks มูลค่ำ 
300 บำท ต่อที่ 2 ลุ้นรับรำงวัลที่ 
1 ทองค�ำแทง่หนัก 1 บำท จ�ำนวน  
67 รำงวลั และรำงวัลที ่2 บตัรของ

เจบ็ป่วยทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
โดยสำมำรถเลือกควำมคุ้มครอง
ได้ตั้งแต่ 20-100 ล้ำนบำทต่อปี 
กรมธรรม์ ส่วนลูกค้ำที่ต้องกำร
วำงแผนกำรออมเป็นหลกั แนะน�ำ
โครงกำรเมอืงไทย ซปุเปอร์เซฟวิง่ 
14/7 ที่จ่ำยเบี้ยเพียง 7 ปี โดย
ระหว่ำงสัญญำจำ่ยคืนทุกปี สงูสดุ
ถงึปีละ 5% และรบัเงนิครบสญัญำ
เมือ่สิน้ปีกรมธรรม์ที ่14 อกี 135% 
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญำ 
186% รบัควำมคุม้ครองชวีติ 145% 
ตลอดสัญญำ หำกเกิดเหตุไม่คำด
ฝันต้องตกเป็นบุคคลทุพพลภำพ
สิน้เชงิถำวร บรษิทัจะแบ่งเบำภำระ
โดยเป็นผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัยให้
จนครบ 7 ปี  ท�ำได้ตั้งแต่อำยุ 1 
เดือนถึง 70 ปี

รำยใหญ่ทีม่กี�ำลงักำรผลติมำกท่ีสดุ
ในไทย จะน�ำหุน้เข้ำเทรดในตลำด
หลกัทรพัย์ฯวันแรกวนัท่ี 18 ตลุำคม
นี้ หลังจำกปิดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน (IPO) จ�ำนวน 
194,444,000 หุน้ โดยผลกำรด�ำเนนิ
งำน 6 เดอืนแรกของปีนีม้กี�ำไรสทุธิ 
270.1 ล้ำนบำท เทยีบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธ ิ121.7 ล้ำน
บำท หรอืมกี�ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ร้อย
ละ 122.0 

ขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่ำ 1,000 
บำท 100 รำงวัล โดยจะต้องสมคัร
ท�ำแบบประกันภัยผ่ำนช่องทำง
ตวัแทนหรือโทรศพัท์ตัง้แต่วันน้ีถงึ 
31 ธันวำคม  

นอกจำกนี้ขอแนะน�ำสัญญำ
เพิม่เติมกำรประกนัภยัสุขภำพแบบ 
Elite Health คุ้มครองสูงขึ้น และ
ให้ผลประโยชน์กรณีบำดเจ็บและ

รักษำต�ำแหน่งผู้น�ำตลำดสินค้ำ
อปุโภคบรโิภคในภมูภิำค

ด้ำนบรษิทั บีจ ีคอนเทนเนอร์ 
กล๊ำส จ�ำกดั (มหำชน) หรอื BGC 
ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์แก้ว
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

สะพานกระจกล่าสดุ 
สะพำนกระจกแห่งใหม่ล่ำสดุของ
จนีอยูใ่นพ้ืนทีอุ่ทยำนแห่งชำติ
ในมณฑลฉ่ำนซทีำงภำคตะวนั
ตกเฉียงเหนอื เป็นสะพำนขงึปู
พืน้ด้วยแผ่นกระจกใสระยะทำง
รำว 150 เมตร กว้ำง 2 เมตร ผู้
ที่จะขึ้นไปเดินบนสะพำนต้อง
สวมถงุคลมุรองเท้ำเพ่ือป้องกัน
รองเท้ำขดีข่วนกระจกเป็นรอย
หรือแตกร้ำว หลงัเดนิข้ำมสะพำน
กระจกจะได้นัง่ลืน่ไถลลงไปตำม
รำงท่อกระจกไหลลงสูพ่ืน้เบือ้ง
ล่ำงด้วยระยะทำงรำว 480 เมตร 

บิก๊โคเรยีนแอร์อ่วม 
ส�ำนักข่ำวยอนฮัพรำยงำนว่ำ 
อยักำรได้ยืน่ฟ้องนำยโช ยำงโฮ 
ประธำนฮนัจนิกรุป๊ของเกำหลใีต้ 
ซึง่มีสำยกำรบนิโคเรยีนแอร์รวม
อยูด้่วย ข้อหำยกัยอกกว่ำ 20,000 
ล้ำนวอน (กว่ำ 577 ล้ำนบำท) 
ข้อหำให้สญัญำจดัซือ้จดัจ้ำงแก่
บริษัทของสมำชกิครอบครวัอย่ำง
ไม่เป็นธรรม และข้อหำขอสวสัดิ 
กำรดแูลสขุภำพจำกส�ำนกังำน
ประกนัของรฐั 152,000 ล้ำน
วอน (รำว 4,388 ล้ำนบำท) ด้วย
กำรขอยมืชือ่คนอืน่มำเปิดบรษิทั
ยำอย่ำงผดิกฎหมำย 

น�า้ท่วมฝรัง่เศส 
มผีูเ้สยีชวีติอย่ำงน้อย 11 คน จำก
พำยฝุนพดักระหน�ำ่ทีท่�ำให้กระแส
น�ำ้เชีย่วกรำกตำมแม่น�ำ้สำยต่ำงๆ
ทำงตะวนัตกเฉยีงใต้ของฝรัง่เศส 
เป็นอทุกภยัทีม่ผีูเ้สยีชวิีตมำกทีส่ดุ
ในรอบหลำยปี ฝนท่ีตกกระหน�ำ่
ในช่วงข้ำมคนืเพยีงไม่กีช่ัว่โมง
เทยีบเท่ำปรมิำณน�ำ้ฝนรวมกนั 
3 เดอืนโดยทัว่ไปเกดิขึน้ในเมอืง 
กำร์กำซอนน์ มรีะดบัน�ำ้เอ่อล้น
ตล่ิงขึน้มำถึงระดับสูงสดุในรอบ 
100 ปี ประธำนำธบิดเีอม็มำนู
เอล มำครง กล่ำวแสดงควำม
เห็นใจต่อผู้เครำะห์ร้ำยและ
ครอบครวัของผูป้ระสบภยัน�ำ้ท่วม

สองเกาหลีร่วมมือกันหลายมิติ

ส�ำนกัพระรำชวงัเคนซิงตนัแถลงว่ำ 
ดยกุและดชัเชสแห่งซสัเซกซ์ทรงยนิดี
ทีไ่ด้รับกำรสนบัสนนุจำกคนทัว่โลก
นับต้ังแต่พิธีเสกสมรสในเดือน
พฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ และทรงยนิดี
ทีจ่ะแจ้งข่ำวดกีบัสำธำรณชนเรือ่งจะ
ทรงมีพระทำยำท ด้ำนสือ่องักฤษ
รำยงำนว่ำ ดชัเชสแห่งซสัเซกซ์ทรง
มอีำยพุระครรภ์ 12 สปัดำห์แล้ว 

ส�ำนกัพระรำชวงัอังกฤษประกำศ
ข่ำวนีห้ลังจำกดยุกและดชัเชสแห่งซสั
เซกซ์เสด็จถงึออสเตรเลยีได้ไม่นำน 
ซึง่เป็นกำรเสดจ็เยอืนต่ำงประเทศ

ครั้งแรกเพื่อเยือนออสเตรเลีย 
นวิซแีลนด์ ตองกำ และฟิจ ิสือ่องักฤษ
เปิดเผยว่ำ ทัง้สองพระองค์ทรงเปิด
เผยข่ำวดกีบัสมำชกิรำชวงศ์ระหว่ำง
ร่วมพธิเีสกสมรสของเจ้ำหญงิยจูนีี
แห่งยอร์กเมือ่วนัศกุร์ทีผ่่ำนมำ

ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงพระครรภ์
เจ้ำชำยแฮร์รแีละเมแกน มำร์

เคิล เข้ำพิธีเสกสมรสเมื่อเดือน
พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรเสด็จเยือนประเทศ
ออสเตรเลยี ซึง่นบัเป็นกำรเสดจ็
เยอืนต่ำงประเทศครัง้แรกของสองพระ
องค์ แต่เป็นคร้ังทีส่องของสมำชกิ
พระรำชวงศ์อังกฤษรุ่นพระเยำว์ 
เพรำะเจ้ำชำยวลิเลยีมและเคท มดิ
เดิลตัน ดยุกและดัชเชสแห่งเคม
บรดิจ์ พร้อมด้วยเจ้ำชำยจอร์จพระ
โอรสเคยเสดจ็เยอืนออสเตรเลยีแล้ว
เมือ่ปี 2557

เกาหลใีต้และเกาหลเีหนอืเหน็
ชอบฟื้นฟูเส้นทางรถไฟและ
ถนนหลวงเชื่อมระหว่าง 2 
ประเทศทีถ่กูตดัขาดสมยัสงคราม 
เตรียมเสนอไอโอซเีป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดรู้อน 

กระทรวงรวมชำตขิองเกำหลใีต้
เปิดเผยผลกำรพบหำรอืระหว่ำงเจ้ำ
หน้ำทีร่ะดบัสงูของรฐับำลเกำหลเีหนอื
กบัรฐับำลเกำหลีใต้ น�ำโดยนำยโช 
มยอง-กยอน รฐัมนตรกีระทรวง
รวมชำตเิกำหลีใต้ และนำยร ีซอน-
กวอน ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกจิกำร
ระหว่ำงสองเกำหลขีองรฐับำลเกำหลี 
เหนอื โดยกำรประชุมมข้ึีนทีอ่ำคำร
สนัตภิำพของหมูบ้่ำนปันมนุจอมฝ่ัง
เกำหลใีต้เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่ำนมำ ซึง่
ทัง้ 2 ประเทศเห็นชอบร่วมกันเบือ้ง
ต้นในกำรฟ้ืนฟรูะบบโครงสร้ำงพืน้
ฐำนระหว่ำงประเทศทั้งเส้นทำง
รถไฟและถนนหลวง

ทัง้น้ี โครงกำรฟ้ืนฟูเส้นทำง
คมนำคมที่ตัดขำดไปตั้งแต่สมัย
สงครำมเกำหลีระหว่ำงปี 2493-
2496 น่ำจะเริม่ขึน้อย่ำงเป็นทำงกำร
ช่วงปลำยเดอืนพฤศจกิำยนหรอืต้น
เดอืนธนัวำคมนี ้ก่อนหน้ำนัน้รัฐบำล
ของทัง้ 2 ประเทศจะร่วมกันวำงแผน
และลงพืน้ทีภ่ำคสนำมเพือ่ศกึษำ

สภำพแวดล้อม
นอกจำกนี ้ 2 เกำหลยีงัเหน็

พ้องให้จดักำรหำรอือกีครัง้ช่วงปลำย
เดอืนนีเ้พือ่เตรยีมกำรเสนอชือ่ขอรบั
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
โอลิมปิกสำกล (ไอโอซ)ี ในกำรเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขนัโอลมิปิกฤดู
ร้อนประจ�ำปี 2575 และกำรเตรยีม
กำรส�ำหรบักำรจดังำนรวมญำติ 2 
เกำหลผ่ีำนระบบวดีิโอคอลในช่วง
เดอืนพฤศจกิำยนนีด้้วย

พร้อมกนันีม้รีำยงำนว่ำ เกำหลี 
เหนือ เกำหลีใต้ และกองก�ำลัง
สหประชำชำต ิ(ยเูอน็ซ)ี เริม่หำรอื
เรื่องกำรถอนทหำรออกจำกส่วน
หนึง่ของแนวพรมแดนท่ีมกีำรป้องกนั
แน่นหนำแบ่ง 2 ประเทศบนคำบ 
สมทุรเกำหลี 

กระทรวงกลำโหมเกำหลีใต้ส่ง
ข่ำวถงึสือ่มวลชนว่ำ กำรพบหำรอื 
3 ฝ่ำยครัง้แรกระหว่ำงเกำหลเีหนอื 

เกำหลใีต้ และยเูอน็ซี เร่ืองปลดอำวธุ
พืน้ท่ีควำมมัน่คงร่วม (เจเอสเอ) ได้
มขีึน้ทีห่มูบ้่ำนปันมนุจอม ซึง่เป็น
พืน้ทีเ่ดียวของพรมแดนยำว 250 
กโิลเมตรทีท่หำรของ 2 เกำหลยีนื
ประจันหน้ำกนัตลอดเวลำ  

เกำหลเีหนือและเกำหลีใต้ยัง
เป็นคูส่งครำมในทำงเทคนคิ เพรำะ
ยังไม่ได้ท�ำสนธิสัญญำสันติภำพ
หลังสงครำมเกำหลี มีเพียงสนธิ
สญัญำสงบศกึ ผูน้�ำทัง้ 2 ฝ่ำยเหน็
พ้องในกำรประชมุเมือ่เดอืนก่อนว่ำ
จะผ่อนคลำยควำมตึงเครียดทำง
ทหำรบรเิวณพรมแดน และจะถอด
อุปกรณ์สังเกตกำรณ์ที่ไม่จ�ำเป็น
ทนัททีีเ่กบ็กูทุ้น่ระเบดิสงัหำรแล้ว
เสรจ็ นอกจำกนีย้งัเห็นพ้องจะร้ือ
ป้อมบริเวณพรมแดนให้แล้วเสรจ็
ภำยในสิน้ปีน้ี และระงบักำรซ้อม
รบในพื้นท่ีดังกล่ำวต้ังแต่เดือน
พฤศจกิำยน
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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

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

OKMD ร่วมกับส�ำนกังำนอทุยำน
กำรเรยีนรู ้จดักจิกรรม “Knowledge 
in the Park” เพือ่ส่งเสริมและสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรยีนรูส้ำธำรณะส�ำหรบั
เดก็ เยำวชน คนรุ่นใหม่ ประชำชน
ทั่วไปที่สนใจค้นหำควำมรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
สอดรับกบัไลฟ์สไตล์ของคนในยคุ
ปัจจบุนั    

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้
อ�านวยการส�านกัโครงการและ
จดัการความรู้ ส�านกังานบรหิาร
และพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การ
มหาชน)  หรอื OKMD กล่ำวว่ำ 
ภำยในงำนแบ่งโซนกำรเรยีนรูเ้ป็น 
4 กจิกรรม โดยกจิกรรมที ่1 ได้แก่ 
Hip Herbs สมุนไพรไม่เชย 
เป็นกำรจดัเวร์ิคช็อปเพ่ือน�ำเสนอ
แนวคดิกำรพฒันำผลติภณัฑ์จำก
สมนุไพร พร้อมทัง้สอนลงมอืท�ำ 
Scented Herbal Balm และ Herbal 
Body Balm ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ที่
พัฒนำให้มีควำมร่วมสมัย มีรูป
ลกัษณ์สวยงำม สอดคล้องกบัรสนิยม
และควำมต้องกำรของผู้บริโภคใน
ปัจจุบนั 

กจิกรรมที ่2 ได้แก่ TK Board 
Game Club เป็นบอร์ดเกมท่ีไม่
ได้มีดีแค่กำรเล่น แต่เน้นกำรให้
ควำมรู ้ ประกอบด้วย บอร์ดเกม
เสริมทักษะด้ำนกำรเคลือ่นไหวกล้ำม
เนือ้ส�ำหรบัผูเ้ริม่เล่น เช่น Push a 
Monster บอร์ดเกมเน้นควำม

กจิกรรมที ่3 ได้แก่ TK Public 
Online Library แบ่งเป็น 2 กลุม่
สำระ ได้แก่ กลุม่สำระด้ำนดนตรี 
มกีำรบรรเลงคตีมหำรำช เพลงพระ
รำชนพินธ์ในพระบำทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช กำร
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย 
เรียนรู้เสียง ลักษณะเครือ่งดนตรี
ไทยภมูภิำคต่ำงๆ รวมถงึต�ำรำ อกี
กลุม่คอื กลุม่สำระด้ำนศลิปวฒันธรรม
และกฬีำ เป็นกำรใช้วตัถุเล่ำเร่ือง 
บอกเล่ำเรือ่งรำวผ่ำนวตัถทุีจ่ดัแสดง
ในพพิธิภณัฑสถำนแห่งชำตจิำกทัว่
ประเทศ นอกจำกนีย้งัมห้ีองสมุด
ออนไลน์ทีร่วบรวมหนงัสอื นติยสำร
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเสียง
ภำษำไทย จำกส�ำนกัพมิพ์ชัน้น�ำ 

กจิกรรมสดุท้ำยคอื TK Book 
Swap แลกเปลีย่น เวยีนกนัอ่าน 
เป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรอ่ำน เตมิ
เรือ่งสนุกให้กบักำรเรยีนรู ้ด้วยกำร
หยิบหนังสือดีที่มีมำปันกันได้ใน
ตลำดนัดหนงัสอื หนังสอืของเรำ 1 
เล่ม มำแลกหนงัสอืใหม่ของเพือ่น
ได้ 1 เล่ม แบ่งปันควำมรูผ่้ำนกำร
แลกเปลีย่นหนงัสืออ่ำนกบัเพ่ือน  

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับพาขวัญ เจียม
จิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จ�ากัด แถลงข่าวความพร้อมการเตรียม
เปิดงาน Thailand Lighting Fair 2018 & Thailand Building Fair 2018 ที่โรง
แรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ  

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ จัดแคมเปญ “SCB CRAZY SALE” มอบความคุ้มค่าให้
สมาชิกบัตรเครดิต SCB M Visa, SCB และ M Card น�าคะแนนแลกรับส่วนลด
สงูสดุ 38% พร้อมกจิกรรมช้อปฟร ีอิม่ฟร ีโดยมอีญัชล ีจรสัยศวฒุชิยั, พนดิา เจรญิ
ธาราไชย ร่วมงาน

Knowledge in the Park

เช่น Deep Sea Adventure รวม
ถึงบอร์ดเกมส�ำหรับกำรเรียนรู้
ประวติัศำสตร์ เช่น Timeline เป็นต้น 

สนกุสนำนและใช้ควำมคดิอย่ำงง่ำย 
เช่น Sleeping Queen บอร์ดเกม
ส�ำหรบัผู้ทีช่อบคดิวิเครำะห์ วำงแผน 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4937 (1462) วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561


