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เย้..!! ปีหน้า..
คนจนหมดประเทศ?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

วาทกรรม “ปีหน้าคนจนหมดประเทศ” 
นอกจากสะท้อนความจริงและความล้มเหลว 
ยังพิสูจน์ความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ผลงานของ “ทั่นผู้น�า” และ “เฮียกวง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น 
“คนจนหมดประเทศ” วาทกรรมทางการเมือง
ที่เต็มไปด้วยเสียงเย้ยหยัน 
“นิธิ เอียวศรีวงศ์” มอง คสช. ในภาวะ “ขาลง”  
ค�าถาม 6 ข้อประกาศจุดยืนเพื่อสืบทอดอ�านาจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ต้องขับไล่ “ผู้บุกรุกป้อมมหากาฬ” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

สมหวัง-ไม่สมหวัง
ไทยแท้ไม่เป็นทุกข์ ไม่
ทรมานใจอะไรมากจน 
เกินไป

editor59lokwannee@gmail.com
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การเลือกจัดครม.สัญจรลง 
พื้นที่ภาคใต้เพื่อไปหามวล 
ชนที่สนับสนุนของรัฐบาล
ทหารคสช.แทนทีจ่ะได้ความ
มัน่ใจกลบัมาเพือ่ใช้ประกอบ
การเลือกทางเดินบนถนน
สายอ�านาจในอนาคตช่วง
ก่อนและหลงัเลอืกตัง้ แต่ก้าว
พลาดนิดเดียวท�าให้ได้ผล

ตรงกันข้ามเชื่อว่าจากนี้ไป
ปรากฏการณ์โซเชียลมูฟ 
เมนต์  เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกันของคนทั้งประเทศ
จะหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้น
จนส่งผลกระทบต่อฐานอ�านาจ 
ของรัฐบาลทหารคสช.ไม  ่
มากก็น้อย
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อมวลชนที่สนับสนุนเดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลทหาร

กลับถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตร

Social Movement

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

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

จากค�าถามบนเวทีประกวดมิส
ยูนิเวิร์ส 2017 ที่เมืองลาสเวกัส  
รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่พิธีกรยิงใส ่ตัวแทนสาวไทย  
“มารีญา พูลเลิศลาภ” ว่าอะไร
คือความเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Social Movement) ที่ส�าคัญที่สุด
ในยุคของคุณและท�าไม ซึ่งว ่า 
กันว่าเป็นค�าถามที่ท�าให้ตัวแทน
สาวไทยไปไม่ถงึรอบ 3 คนสดุท้าย
เพราะตอบไม่ตรงใจกรรมการ
 แต่ในไม่ช้าไม่นานเชื่อว่า
คนไทยจะเข้าใจค�าว่า โซเชียล 
มูฟเมนต์ หรือการเคลื่อนไหว
ทางสงัคมไปในทศิทางเดยีวกนั
มากขึ้น
 ทั้งนี้เพราะปัจจุบันก�าลังเกิด
ปรากฏการโซเชียลมูฟเมนต์ ที่น่า
สนใจและก�าลังเป็นประเด็นร้อน
ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นของรัฐบาลทหารคสช.
 ประเดน็ทีว่่าเกดิจากการลงพืน้
ทีเ่พือ่ประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
สัญจรในภาคใต้ซึง่น�าโดย “บิก๊ตู”่ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 ปรากฏการณ์โซเชยีลมูฟเมนต์ 
ที่ก�าลังเป็นกระแสร้อนอยู่ในตอน

นี้คือ การแชร์ภาพ แชร์คลิป การ
ปะทะกันระหว่างทหารต�ารวจกับ
กลุ่มประชาชนที่เคล่ือนไหวคัด 
ค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทพา และมีการจับกุมตัวแกนน�า
ใส่กุญแจมือไปหลายคนพร้อม 
กับเตรียมแจ้งด�าเนินคดี
 ภาพและคลปิการปะทะกนัของ
เจ ้าหน้าที่กับผู ้ชุมนุมก�าลังถูก 
เผยแพร่ผ่านโซเชียล มีเดียต่างๆ
ออกไปเป็นวงกว้างท�าให้ประชาชน
ทั้งประเทศได้เห็นเหตุการณ์ที ่
เกิดขึ้น จนเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ 
ถงึความเหมาะสมเนือ่งจากรัฐบาล
เพิ่งประกาศมติครม.ที่เห็นชอบ 
และประกาศใช้วาระแห่งชาติให้ 
ใช้สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน
 แน่นอนว ่าภาพและคลิปที่
ปรากฏสวนทางกับวาระแห่งชาติ
อย่างสิ้นเชิง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 นอกจากภาพและคลิปการ
ปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู ้ชุม 
นมุแล้ว ยงัมคีลปิการใช้อารมณ์กบั
ชาวประมงของท่านผู้น�าที่ถูกเผย
แพร่ออกมาผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ จนต้องมีการเอ่อปากขอ 
โทษที่คุมอารมณ ์ไม ่ ได ้แสดง 
ท่าทีไม่เหมาะสมกับประชาชน
 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกรณีที่ท่าน
ผู้น�าแนะน�าให้คนใต้หันมาปลูก
มะพร้าวแทนยางพาราเพื่อแก้
ปัญหาราคาตกอย่างยั่งยืน
 ทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ ์
โซเชียลมูฟเมนต์ ที่ส�าคัญ
 ส�าคัญเพราะใครก็รู ้ว ่าพื้นที่
ภาคใต้นั้นมวลชนส่วนใหญ่เคย
ร่วมกนัขบัไล่รฐับาลน.ส.ยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตร ให้ลงจากอ�านาจ และรู้สึก
ยินดีกับการท�ารัฐประหารยึดอ�า 
นาจการปกครองของกองทัพ
 เม่ือมวลชนที่สนับสนุนเดือด
ร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลทหารที่พวกเขาให้การ
สนับสนุนแต่กลับถูกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป ็นมิตรอย่างที่ควรจะเป็น 
ย่อมท�าให้เสียความรู้สึก ย่อมท�า 
ให้เกิดความเบื่อหน่าย และย่อม
ท�าให้เกิดค�าถามในใจว่าคิดผิด
หรือไม่กับการเคลื่อนไหวในอดีต
ที่ผ่านมา
 ถ้าบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน อยู่
คนละข้างกับรัฐบาลทหารคสช. 
มวลชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ 
ก็น่าจะเป็นมวลชนฐานสุดท้าย 
ที่ช ่วยค�้ายันห้างอ�านาจของรัฐ 
บาลทหารคสช.ให้มั่นคงในช่วง 
ที่ผ่านมา
 แม้ท่านผู้น�าจะออกมาขอโทษ
ที่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม แต่
เร่ืองความรู้สึกที่เสียไปแล้วเรียก
กลับคืนมาไม่ได้
 หากเรียกกลับคืนมาได้คงไม่
เกดิปรากฏการณ์โซเชยีลมฟูเมนต์ 
อย่างที่เห็นและเป็นอยู่
 การเลือกจัดครม.สัญจรลง 
พื้นที่ภาคใต้เพื่อไปหามวลชนท่ี
สนับสนุนแทนที่จะได้ความม่ันใจ
กลับมาเพื่อใช้ประกอบการตัดสิน
ใจเลือกทางเดินบนถนนสาย
อ�านาจในอนาคตในช ่วงก ่อน 
และหลังเลือกตั้ง แต่ตัดสินใจ
พลาดนิดเดียวท�าให้ได้ผลตรงกัน
ข้าม
 เชื่ อว ่ าจากนี้ ไปปรากฏ 
การณ์โซเชียลมูฟเมนต์ เพื่อ 
ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
ของคนท้ังประเทศจะหนัก
หน่วงรุนแรงมากขึ้นจนส่งผล 
กระทบต่อฐานอ�านาจของรัฐ
บาลทหารคสช.ทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตหลังการเลือก
ตั้งไม่มากก็น้อย
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

สมหวัง-ไม่สมหวัง

ทรรศนะ

เป็นไทยแท้ต้องมีอิสระจากความ
สมหวัง ผิดหวัง ไม่นั่งร�าพึงร�าพัน 
คร�า่ครวญ ร�า่ไห้ ตอีกชกตวัให้ช�า้ใจ
ไปเปล่าๆ อยูอ่ย่างมัน่คง ไม่เป็นทกุข์ 
ไม่ทรมานใจอะไรมากจนเกินไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

น�้าผึ้งหลายหยด!

ความไม่พอใจรัฐบาลทหารภายใต้
การน�าของ “ทั่นผู้น�า” ไม่ใช่แค่ฝ่าย
การเมอืงทีย่งัถกู “ลอ็กประต”ู ไม่ให้
ท�ากจิกรรมทางการเมือง หรอืปัญหา
ปากท้องที่ชาวบ้านร้านตลาดร้อง 
โอดครวญไปทั่วทั้งแผ่นดิน
 แม้แต่การร้องเรียนความเดือด
ร้อนหรอืขอความเป็นธรรมในหลาย
เร่ืองก็ยังท�าไม่ได้  หรือถูกมองว่า
ก�าลังสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้าน
เมือง อย่างกรณีล่าสุดไม่ว่าจะเป็น 
การจับ 2 แกนน�าชาวสวนยางไป
ปรับทัศนคติ หรือจับ 16 แกนน�า
ภาคประชาชนที่ต ่อต ้านโรงฟ ้า
ถ่านหินเทพา โดยตั้งข้อหากีดขวาง
การจราจร ขัดขวางการจับกุมและ
ท�าร้ายเจ้าพนักงาน
 เป็นข้อหาที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กับ
ประชาชนทีแ่สดงความคดิเหน็ เพยีง
เพือ่ไม่ให้กระทบต่อความม่ันคงของ
รฐับาลทหารและกระทบอารมณ์ของ 
“ทั่นผู้น�า” ไม่รวมการใช้ “มาตรา 
44” ที่เป็นอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
และท�าอะไรก็ไม่มีความผิด  
 การจับกุมแกนน�าชาวสวนยาง
และแกนน�าต้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิจึง
ท�าให้เครอืข่ายองค์กรภาคประชาชน
กลุ่มๆต่างออกมาให้ปล่อยตัวโดย
ไม่มีเงื่อนไขแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ
ความไม่พอใจและความศรัทธาของ 
“ทั่นผู้น�า” ที่จะยิ่งหดหายไปเรื่อยๆ 
grikt แค่จะยื่นหนังสือขอความเป็น
ธรรม หรือร้องเรียนความเดือดร้อน
ก็ท�าไม่ได้  
 นี่คือความแตกต่างระหว่าง
รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร

มารีญา พูลเลิศลาภ แม้ไม่ได้ต�าแหน่งมิส
ยูนิเวิร์ส แต่ก็ติด 1 ใน 5 สร้างช่ือเสียงให้
ประเทศไทย ถือว่าดีที่สุดในรอบ 20 ปี ท�าให้
คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยว่ามีเสน่ห์อย่างไร 
ผูค้นน่ารกัและดงีามอย่างไร เพราะเสน่ห์ไม่ใช่
แค่ความงามอย่างเดยีว แต่ต้องมคีวามดคีวาม
เก่งด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ
ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว 
ด้านวัฒนธรรม แม้แต่ความสวยความงามก็ 
ไม่แพ้ชาติใด
 ส่วนต�าแหน่งที่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปเสียอก
เสียใจอะไรนัก บางคนลุ้นสุดตัว พอผิดหวัง 
ก็หดหู่ หน้าตาละห้อย น�้าตาจะย้อยจะหยด 
บางคนมีต�าแหน่ง มีอ�านาจ พอเก้าอี้หลุดก ็
ฉุดน�้าตาไม่อยู่ ก็ขอให้อย่าไปเสียใจอะไรมาก
เกนิไป  เผือ่ได้เผือ่เสยีไว้บ้าง อย่าไปนกึว่าต้อง
ได้เท่านั้น ถ้าไม่ได้ก็ฟูมฟายน�้าตานองหน้า 
อย่างนี้ก็ไม่สมควร มันเสียภาพลักษณ์ตัวเอง 
 คนไทยเราเนีย่เป็นคนทีอ่่อนไหวง่าย เวลา
ได้ก็ดีใจลิงโลด เวลาไม่ได้ก็พิโรธโกรธแค้น
ต่างๆนานา อะไรที่มันมากไปน้อยไปก็ไม่ถูก
เหมือนกัน ควรท�าให้อะไรที่พอเหมาะพอควร 
มีความพอดี จะได้ไม่เจ็บปวดชอกช�้าอะไรเกิน
ควร เกินจ�าเป็น เราต้องอยู่ในสภาพท่ีไม่ฟู  
ไม่แฟบ ไม่ขึ้น ไม่ลงกับเรื่องได้ไม่ได้ เรื่อง 
ของโลกนีไ้ม่มอีะไรแน่นอน เราต้องให้มนัเป็น
บรรทัดฐาน   

 ความเป็นไทยไม่ใช่อะไรก็ได้ อาการขึ้นๆ 
ลงๆ เร็วๆ ไวๆ ขึ้นง่ายลงง่ายอะไรท�านองนั้น 
เราต้องเป็นพร้อมทีจ่ะอยูไ่ด้ในทกุสถานการณ์ 
พร้อมท่ีจะมีความสมหวังและผิดหวัง เพราะ
ประเทศเราวันนี้ยังมีปัญหายังมีบรรยากาศ
หลายเรื่องหลายส่ิงท่ีไม ่เป ็นอย ่างที่หวัง 
เศรษฐกิจดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ท�าให้หลายคนทั้ง
สมหวังและไม่สมหวัง  
 ไม่ว่าเราจะสมหวัง หรือสมหวัง หากเรา 
มีสติและแสดงอาการปรกติ ก็ยังรักษาภาพ
ลักษณ์อัตลักษณ์ของคนไทยให ้ดูมั่นคง 
สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่า
จะสมหวัง ผิดหวัง คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้อง 
อยู่ให้ได้ เราไม่ได้ต�าแหน่งนางงามจักรวาล 
แต่ก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้เรา เราก็อยู่อย่างมั่น 
คง ไม่เป็นทุกข์ ไม่ทรมานใจอะไรมากจนเกิน
ไป อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นไทยแท้ ต้องมี
อิสระจากความสมหวัง ผิดหวัง ไม่นั่งร�าพึง
ร�าพัน คร�่าครวญ ร�่าไห้ ตีอกชกตัวให้ช�้าใจ 
ไปเปล่าๆ 
 ยังไงก็ขอให้ทุกคนไม่มีค�าว่าสมหวัง
หรอืผดิหวงัอะไรจนมากมายเกนิไป อนันี้
เป็นเรือ่งวเิศษจรงิๆ เพราะชาตอิืน่อาจมี
หรอืไม่มกีต็าม แต่ชาตไิทยเราควรมเีรือ่ง
อย่างน้ีเข้ามาแทรกในชีวิตบ้างถึงจะน่า
ยกย่อง น่าสรรเสริญอย่างแท้จริง
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘วรรณ’ชแูบรนด์ใหม่เสรมิทพั

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด 
เปิดเผยแผนธุรกิจว่า ยังพัฒนา
และน�าเสนอผลิตภัณฑ์กองทุน 
รวมในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อ
เ น่ืองในลักษณะ Innovat ive 
Product Investment ทั้งในและ
ต่างประเทศ พร้อมปรับกลยุทธ์
การตลาดสร้างการรบัรูผ่้านแบรนด์
ใหม่ โดยน�า Mobile Application 
“ONEAM” เพิ่มช่องทางการซื้อ
ขายกองทุนกับบริษัทรองรับพฤติ 
กรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยี โดยเฉพาะลูกค้าบุค 
คลและกลุม่ Young Generation  
ซึ่งเน้นความคล่องตัว ความสะ 
ดวก ควบคู่กับการขยายพันธมิตร

ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นอก
เหนือจากบริษัทหลักทรัพย์และ
ธนาคารพาณิชย์ อาทิ การเสนอ
ขายกองทนุผ่านบรษิทัประกนัชวีติ 
 นายพจน์กล่าวว่า ช่วงปลายปี
คาดมูลค่าสินทรัพย์จะแตะระดับ 
100,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย 
ท่ีตั้งไว้ มีสัดส่วนธุรกิจกองทุน 
รวมประมาณ 40% กองทุนส�า 
รองเลี้ยงชพีประมาณ 30% และ
กองทุนส่วนบุคคลประมาณ 30% 
จากสัดส ่วนฐานเดิมประมาณ 
47% 23% และ 30% ตามล�าดับ 
และปี 2561 ตั้งเป้าการเติบโต 
ของมูลค ่าสินทรัพย ์ประมาณ  
10% เพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ 
110,000 ล้านบาท ทั้งปีหน้า 
ยังมีแผนน�าเสนอขายกองทุน

บลจ.วรรณสร้างแบรนด์ใหม่โดยน�าเทคโนโลยเีพิม่ช่องทางซือ้ขาย 
กองทนุรวม เปิด  ONEAM Mobile Application ซือ้ขายสับเปลีย่น
พอร์ตการลงทุนแค่ปลายนิ้ว มั่นใจปีหน้าโตกว่า 10%

ลักษณะรปูแบบเฉพาะ (Thematic 
Fund) อย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่าน 
มาประสบความส�าเร็จในการน�า
เสนอขายกองทุนและจะยังเน้น
ลูกค้าสถาบัน เนื่องจากมีความ 
เช่ือมั่นในการบริหารพอร์ตและ
การสร ้างผลตอบแทนที่ดีของ
บริษัท
 ส�าหรับของผลการด�าเนิน 
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งานปีนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้า
หมาย โดยเฉพาะการน�ากองทุน
เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาด 
หลักทรัพย์สิงคโปร์และการน�า 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสัง 
หาริมทรัพย์เข ้าจดทะเบียนซื้อ 
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 
เทศไทย ท�าให้กองทุนทรัสต์เพิ่ม 
ขึ้นประมาณ 1,750 ล้านบาท

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดงาน “รวมพลังซื้อ
ข้าวจากชาวนา” เป็นปีที่ 2 และ 
“เชิญชวนร่วมเทศกาลข้าวใหม่” 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่าย
ข้าวให้ชาวนาบรรเทาความเดือด
ร้อนในการระบายผลผลิต ช่วย 
ให้ชาวนาได้เรียนรู ้และพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการข้าว ผู ้
บริโภคสามารถซ้ือข้าวคุณภาพดี
ราคาถูกจากชาวนาโดยตรง โดย
มีสถานีบริการน�้ามัน ปตท. 768 
แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที ่1 ธนัวาคม 2560 ถงึ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเกษตร 
กรที่สนใจจ�าหน่ายข้าวในสถานี
บริการ ปตท.พื้นที่ใด สามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
PTT Contact Center โทร.1365 

ปัม้ปตท.ให้ชาวนาขายขา้วฟรี

ตลอด 24 ชั่วโมง
 นายเทวินทร์กล่าวว่า ปตท. 
ยังค�านึงถึงวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวนาไทยด้วยการรณรงค์ผ่าน 
“เทศกาลข้าวใหม่” ซึ่งปตท.เป็น
หนึง่ในภาคเีครอืข่าย ร่วมกบัหลาย 
ภาคส่วน เพือ่ส่งเสรมิข้าวพนัธ์ุพืน้
เมืองให้เป็นข้าวพรีเมียม และรื้อ 
ฟื ้นประเพณีเก่าแก่ของคนไทย  
ซ่ึงข้าวใหม่จะมีความนุ่ม หอม 
หวาน อร่อยตามธรรมชาต ิ มคีณุ 
ค่าทางโภชนาและดีต่อสุขภาพ
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณำธิกำร
editor59lokwannee@gmail.com

รถไฟจีนเชื่อมฟินแลนด์

แผนเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเจาะ
ตลาดยโุรป ตามโครงการเส้นทางสายไหม
ยคุใหม่ หรอืโครงการ Belt and Road ของ
จนี ประสบความส�าเรจ็เพิม่อกีหนึง่เส้นทาง 
เชื่อมต่อจีนกับฟินแลนด์ ตั้งเป้าเป็นเส้น
ทางหลักเจาะตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิก

 จนีเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสนิค้าเชือ่มยโุรป
มาแล้วหลายสาย เช ่น สายเช่ือมต่อกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ กรงุมาดรดิ ประเทศ
สเปน และฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นต้น  
 ส�าหรบัเส้นทางสายล่าสดุ จนีและฟินแลนด์ 
จับมือกันพัฒนาตั้งแต่ปี 2013 ใช้ชื่อว่าสาย  
“คโูวลา-ซีอาน” (Kouvola-Xi’an) เชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองคูโวลา ในภาคตะวันออกเฉียง 
ใต้ของฟินแลนด์ กบันครเจิง้โจว เมอืงใหญ่ทีส่ดุ
ของมณฑลเหอหนาน ในภาคกลางของจีน 
 เส้นทางผ่านประเทศรัสเซียท่ีนคร

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิกและกรงุมอสโก ต่อไป
ยังคาซัคสถานก่อนเข้าสู่จีนมุ่งไปยังนคร 
ซีอาน มณฑลส่านซี และไปสิ้นสุดที่เจิ้ง 
โจว รวมระยะทาง 8,000 กิโลเมตร
 ทั้ง 2 ประเทศท�าพิธีเปิดการเดินรถขบวน
แรก เม่ือวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ท�าจากไม้ของฟินแลนด์มุ่งหน้าสู่จีน
 จีนและฟินแลนด์คาดหวังว่า เส้นทาง 
สายนี้จะดึงดูดลูกค้าจากหลายประเทศมาใช ้
บริการ ทั้งกลุ ่มประเทศนอร์ดิกเพื่อนบ้าน 
ของฟินแลนด์ ได้แก่ นอร์เวย์ สวเีดน เดนมาร์ก 
และไอซ์แลนด์ รวมทั้งประเทศอื่นในยุโรป 
 จุดเด่นของเส้นทางสายนี้ คือใช้เวลา
เดินทางเพียง 10 วัน ส่งผลดีต่อคุณภาพ
สินค้าหลายอย่าง แตกต่างจากการขนส่ง
ทางเรือ ซึ่งแม้ค่าขนส่งจะถูกกว่า แต่ต้อง
ใช้เวลาเดินทางนานหลายสัปดาห์
 ส�าหรับสินค้าที่จะใช้ขนส่งในอนาคตบน
เส้นทางสายนี้ คาดว่าจะมีหลากหลายประเภท 
โดยสินค้าที่ส�าคัญส่วนหนึ่งจากยุโรป ได้แก่ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ใช้ในโรงงาน เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเล และผลไม้ 
 ส่วนสินค้าจากจีนสู่ยุโรป ประกอบด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือใช้ในโรงงาน 
และสินค้าการเกษตร
   การเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสู ่
ยุโรปของจีน นอกจากใช้เป็นช่องทางจ�า 
หน่ายสินค้าในวงกว้างขึ้นแล้ว ยังถือเป็น
สัญลักษณ์ด้านการขยายอิทธิพลทางการ
ค้า และแสดงถึงศักยภาพของจีนด้วย  
 ส�าหรับการให้บริการในช่วงแรกของเส้น
ทางสายล่าสดุ รถไฟทกุขบวนเทีย่วออกจากจนี
มุ่งหน้ายุโรป ได้รับการสนบัสนนุค่าด�าเนนิการ
จากรัฐบาลจีน ที่มีนโยบายประคับประคองให้
บริษัทรถไฟสามารถอยู่ได้  
 อย่างไรก็ตาม หากด�าเนินการผ่านไป
ในระยะที่ก�าหนดการประเมินผลไว้ โดย
ยงัไม่ได้รบัความนยิม ยงัขาดลกูค้าใช้บรกิาร 
ถอืว่าเป็นเส้นทางทีล้่มเหลวด้านการท�าธรุกจิ
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	 	 	 บริษัท	น�้ำตำลไทยเจริญทรัพย์		จ�ำกัด
	 	 วันที่	29	พฤศจิกำยน	2560

	 บริษัทฯ	 ขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ	ครั้งที่	4/2560	ในวันที่	14	ธันวำคม		2560		เรื่อง		เพิ่มทุน
ของบริษัท		ตั้งอยู่เลขที่		461	หมู่	17		ถนนเทพำรักษ์		ต�ำบลบำงเสำธง		อ�ำเภอ
บำงเสำธง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	10570

	 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและโปรดเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

     
	 	 	 	 	 	ขอแสดงควำมนับถือ

            
	 	 	 	 								(น.ส.ปพิชญำ	โล่ห์ชิตกุล)
	 	 	 	 	 							กรรมกำร

ติดต่อรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		

คุณชนะ	จันทร์พำณิชระวี	

เบอร์โทร	081-8223468			

เบอร์โทร	02-3152233-7	แฟกซ์		02-3151625

E-mail	:		acc@bvcsteel.com

ข้อมูลภาพ gbtimes.com



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4717 (1242) วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงาน
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพสด โครงการ 
“ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 10
 คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการ
มูลนิธิบัวหลวงและประธานโครงการดาวเด่น
บัวหลวง 101 กล่าวว่าตามที่หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ร่วม
กับ มูลนิธิบัวหลวงจัดท�าโครงการ “ดาวเด่น
บัวหลวง 101” ขึ้นเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค ์
ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จากประสบ 
การณ์จริงตั้งแต่การท�างานร่วมกับผู้อื่น การ

ดาวเด่นบัวหลวง101
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บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 

วันที่ 28 เดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2560  

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2017
เรียน ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2017 ในวันที่ 18 เดือน ธันว�คม พ.ศ.2560 เวล� 09.00 น.  
ณ สำ�นักง�นของบริษัท เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1 เพิ่มกรรมก�รบริษัท เข้� 1 คน และแก้ไขเพิ่มเติมจำ�นวน
หรือชื่อกรรมก�รซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท

 ดังน้ัน จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และ 
สถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง 

                 
    

    ขอแสดงคว�มนับถือ 
          
          

       ( Mr.Koichiro Ishii )
     กรรมก�รผู้จัดก�ร

โครงการ 32 สถาบันจาก 35 คณะคัด 
เลือกนักศึกษาท่ีก�าลังศึกษาศิลปะในระดับ 
ปริญญาตรีสองปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการ 
คณะละ 2 คนรวม 70 คน ก�าหนดให้วาดภาพ
เป็นกลุม่ในหวัข้อ “ประเทศไทย : อรโุณทยั
แห่งจินตนาการ” ซึ่งผลงานที่ได้จะน�าไป 
ติดตั้งที่บริเวณหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพ 
ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม
        ส�าหรับการแข่งขันวาดภาพสดที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ มีการคัดเลือกผลงานผู้ชนะเข้า 
รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาจ�านวน 3 
รางวลั ได้แก่ รางวลัดาวเด่นบวัหลวงยอดเย่ียม 
นายฤทธิเดช เสียงเส้ง จากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นการใช้สื่อผสมชื่อผลงานต้น 
กล้าใหม่ของสังคม รางวัลดาวเด่นบัวหลวง
ความคิดสร้างสรรค์ นางสาวผานิตชา จันทร
สมโภช จากมหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นการใช้
บาติก ในชื่อผลงานอรุณสวัสดิ์ 
 และรางวัลดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น นาย 
เทิดธันวา คะนะมะ จากมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรเป็นการใช้ ส่ือผสมช่ือผลงานยุค
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผลงานที่ได ้
รับรางวัลจะน�าไปจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตั้ง 
แต่บัดนี้ถึง 13 ม.ค.61 
 นายฤทธิเดช เสีงเส้ง นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณเจ้าขอรางวัลดาวเด่น 
บัวหลวงยอดเยี่ยม กล่าวว่าผลงานต้นกล้า 
ใหม่ของสงัคมเป็นภาพพ่อแม่ซึง่เป็นเกษตรกร
อุ้มลูก เพ่ือเช่ือมโยงว่าลูกเป็นความหวังของ
ชนบทท่ีจะน�าพาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นใน
อนาคต เป็นการใชื้สื่อผสมระหว่างเปลือกไม้ 
กาวและสี ซึ่งเปลือกไม้เปรียบเสมือนตัว 
ตนของผู ้ เขียนมาจาชนบทมีความเป ็น
ธรรมชาติ ข้างนอกดูแข็งกร้าวแต่ข ้างใน
ละเอียดอ่อน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกลวิธี กระบวนการ
สร้างสรรค์งานและการเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างกันโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4717 (1242) วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-
Infrastructure
 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce
 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 
เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  
 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 
  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT
   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร
   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java
   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT
   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน 
สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  
Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา


