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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

กระแสตั้ง “พรรคทหาร-รีเซตพรรคการเมือง” 
ยิ่งสะท้อนวาทกรรม “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
เป็นเพียงวาทกรรมเพื่อ “ต่อเวลา-ต่อท่ออ�านาจ” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้แก้ “กฎหมายพรรคการเมือง” 
ไม่ได้ลดความเหลื่อมล�้าพรรคเก่ากับพรรคตั้งใหม่ 
“วิลาศ จันทร์พิทักษ์” เตือนวิกฤตศรัทธา “บิ๊กตู่” 
ไม่ท�าตามสัญญา ประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงสัญญา 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เชื่อ “คนดีมีน�้าใจ” มีมากมาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธงฟองสบู่อสังหาฯเกิดแล้ว  
ทั้งที่เศรษฐกิจตกต�่าและประชาชนไม่มีก�าลังซื้อ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ก�ำจัดอบำยมุข
บ่อนการพนันท�าลายชาติ 
ท�าลายความเป็นมนุษย์ 

editor59lokwannee@gmail.com
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สองประเด็นร้อนกำรเมืองดู 
เหมือนถูกถอดชนวนลดอุณหภูมิ
ลงได้แล้ว กรณี “บิ๊กป้อม” ผู้ 
เกีย่วขอ้งเลกิพดูจำปกปอ้ง ขณะ 
ทีเ่จำ้ตวัใชค้วำมนิง่เงยีบชกัฟนื
ออกจำกกองไฟ อย่ำงน้อยก็ยื้อ
เวลำไปได้อีกหลำยเดือนกว่ำ
ป.ป.ช.จะให้ค�ำตอบสุดท้ำย ถึง
ตอนนัน้จะหำทำงลงกนัอย่ำงไร
ค่อยว่ำกันอีกที ส่วนเรื่องปลด
ล็อกกำรเมืองชัดเจนว่ ำใช้

มำตรำ 44 ขยำยเวลำใหด้�ำเนนิ
กำรตำมข้อก�ำหนดกฎหมำย
พรรคกำรเมือง พรรคตั้งใหม่
เร่ิมท�ำกิจกรรมได้ ส่วนพรรค
เก่ำรอสัญญำณไฟเขียวกลำงปี
หน้ำ เรื่องร้อนทั้งสองประเด็น
ผ่ำนจุดพีคไปแล้ว เป็นช่วงพัก
ยกให้ฝ่ำยคุมอ�ำนำจมีเวลำคิด
วำ่จะพลกิจำกตัง้รบัเปน็รกุกลบั
ได้อย่ำงไรหลังจำกนี้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

รอเดือดกันอีกทีก็ตอนป.ป.ช.ชี้ชะตา “บิ๊กป้อม” 
ไม่ว่าออกทางไหนจะเป็นเชื้อให้

ไฟการเมืองคุโชนขึ้นมาอีกครั้งแน่นอน
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 แต่ระหว่างรอก็ต้องประเมิน
รอบด้านด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อรฐับาลทหารคสช.
มากน้อนแค่ไหน อย่างไร
 อย่ำงไรกต็ำมเมือ่พจิำรณำ
จำกสิ่งที่เห็นและเป็นอยู ่ใน
ตอนนีต้้องบอกว่ำเรือ่งนำฬิกำ
หรูและแหวนเพชรของ “บิ๊ก
ป้อม” นั้นได้ผ่ำนจุดพีคทำง 
กำรเมืองไปแล้ว
 เรื่องจะกลับมาร้อนอีกครั้งก็
วนัทีป่.ป.ช.แถลงมตติรวจสอบ ไม่
ว่าจะออกทางบวกหรือทางลบกับ 
“บิ๊กป้อม” รัฐนาวาของคสช.จะ
ถูกคลื่นลมการเมืองซัดอีกละรอก
 อกีเรือ่งทีน่่าจะผ่านจุดพคีของ
ความเป็นประเด็นร้อนไปแล้วคือ
เร่ืองปลดล็อกให้พรรคการเมือง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายพรรคการเมอืงฉบบัใหม่ 
ท่ีได้รับการยืนยันแล้วว่าการใช้
อ�านาจมาตรา 44 ยืดเวลาให้
พรรคการเมืองด�าเนนิการตามข้อ
ก�าหนดของกฎหมายพรรคการ 
เมืองจะออกมาก่อนวันที่ 5 มกรา 
คม 2561 แน่นอน
 ค�าสัง่ดงักล่าวจะมผีลให้ผูท้ีจ่ะ 
ก่อตัง้พรรคการเมอืงใหม่สามารถ
จองชื่อพรรคการเมือง สรรหา
สมาชิก เก็บค่าบ�ารุงพรรคจาก
สมาชิก และให้เริ่มประชุมใหญ่
ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกหัวหน้าและ
กรรมการบรหิารพรรคได้ ภายใต้
เงื่อนไขจะต้องขออนุญาต คสช.
ก่อน
 ส�าหรับพรรคการเมืองเก่า ท่ี

มีอยู ่69 พรรค คสช.ยงัไม่อนญุาต
จัดประชุมใหญ่แต่อนุญาตตรวจ
สอบสถานภาพสมาชิกเดิมได้ไป
พลางก่อน จะรอจนกว่ากฎหมาย
เลือกตั้งส.ส.ฉบับใหม่ที่สภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก�าลัง
พิจารณาอยู ่มีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการเมอืงก่อนจงึปลดลอ็ก
ให้ท�ากจิกรรมได้เตม็ทีเ่พือ่เตรยีม
ลงสู่สนามเลือกตั้ง
 คาดกันว่าคสช.จะแกะเชือก
มัดมือให้อิสระกับพรรคการเมือง
ไปราวเดือนมิถุนายน 2561
 หมายความว่าพรรคการเมอืง
จะใช้เวลาส่วนใหญ่วุ่นวายอยู่กับ
การด�าเนินการตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายพรรคการเมือง การ
ท�านโยบายหาเสียงและคัดเลือก
ตัวผู ้สมัครส.ส. ไม่มีเวลาเหลือ
มากพอที่จะมาตอแยกับรัฐบาล
ทหารคสช.ทั้งในเรื่องตรวจสอบ
และวิพากษ์วิจารณ์การท�างาน
 เป็นไปตามที่ใครหลายคน
คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านีเ้พราะ
ถ้าปลดลอ็กเรว็รฐับาลทหารคสช.
จะถูกพรรคการเมืองรุมกระหน�่า
รอบด้าน ซ่ึงจะกระทบชิ่งไปถึง
พรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาสานต่ออ�า
นาจให้คสช.ด้วย
	 สรุปทั้งเรื่อง	“บิ๊กป้อม”	ปลด
ล็อกการเมืองผ ่านจุคพีคที่จะ 
ใช้ต่อความยาวสาวความยืดทาง 
การเมืองไปแล้ว
 รอเดือดกันอีกทีก็ตอน
ป.ป.ช.ชี้ชะตำ “บิ๊กป้อม” ไม่
ว่ำออกทำงไหนจะเป็นเชื้อให้
ไฟกำรเมืองคุโชนขึ้นมำอีก
ครั้งแน่นอน

ท่ามกลางสถานการณ์ในบ้าน
เมืองตอนนี้อย่างน้อยก็มีความ
ชัดเจนแล้ว 2 เรื่อง
 เรื่องหนึ่งคือนาฬิกาหรูกับ
แหวนเพชรของ “บ๊ิกป ้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ทีต่อนนี้
ถูกปล่อยให้เป็นเรื่องของ “บิ๊ก
ป้อม” กับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ที่จะต้องไปหาทาง
ลงกันเอาเองว ่าจะจบเรื่ องนี้
อย่างไร 
 ดูตามทรงแล้วเรื่องนี้น่าจะยื้อ
กนัไปอกีพกัใหญ่ๆ อย่างน้อยอาจ
จะถึง 2 หรือ 3 เดือน แม้ตาม
กรอบเวลาที่ป.ป.ช.ขีดเส ้นให้ 
“บิก๊ป้อม” ส่งค�าชีแ้จงภายในต้น
เดือนมกราคม แต่อาจมีการขอ 
ยืดเวลาชี้แจงได้ และหลังจากได้
รบัค�าชีแ้จงป.ป.ช.กย็งัต้องใช้เวลา
พิจารณาค�าชี้แจง กว่าจะท�าการ
ไต่สวนกว่าจะสรุปเรื่องได้รอกัน
ไปยาวๆ

ระฆังพักยก?
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ก�ำจัดอบำยมุข

ทรรศนะ

ถ้ำอยำกให้บ้ำนเมอืงไม่เสือ่มเพรำะ
อบำยมุข ไม่ให้เป็นปำกทำงของ
ควำมเสื่อม ก็ต้องก�ำจัดต้นตอของ
ควำมเสื่อมทั้งหมดให้ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใช่ไปน่ังเล่นการพนัน ถ้าเล่นได้ก็จะใช้ง่าย  
ถ้าเล่นเสียก็จะพาลลูกพาลเมียไปด้วย  
 การพนันจึงมีแต่สร้างความอัปยศอัปรีย์ 
ทั้งส้ิน วงการพนันจึงท�าให้คนมากมายเจ็บ
ปวดสาหัส ถ้าไม่จัดการปราบให้เด็ดขาด
เหมือนที่รัฐบาลท�าตอนเข้ามาใหม่ๆ ก็ไม่ต่าง
กับที่เขาบอกว่า “ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอ
แตกใบอ่อนกลำยเป็นบ้องกัญชำ” 
  เหมือนรัฐบาลนี้ที่ขึ้นต้นมาก็ท�าท่าขึงขัง 
จะปราบบ่อนให้เรยีบ แต่พออยูไ่ปๆ ความเฉียบ 
ความคม ความจรงิจงัมนักห็ดหายไป บ่อนการ
พนันมันก็ผุดขึ้นมาใหม่  
 ถ้าอยากให้บ้านเมอืงไม่เสือ่มเพราะอบาย 
มุข ไม่ให้เป็นปากทางของความเสื่อม ก็ต้อง
ก�าจัดต้นตอของความเสื่อมทั้ง 6 อย่าง ตั้งแต่
ด่ืมน�้าเมา เท่ียวกลางคืน ดูการละเล่น เล่น 
การพนัน คบคนช่ัวเป็นมิตร และขี้เกียจท�า 
การงาน ทั้งหมดเป็นทางเสื่อม 
 ก็ขอให้พวกเรำร่วมกันยุติควำมเสื่อม
ให้ได้ระดับใดระดับหนึ่ง อย่ำท�ำแบบ  
“ดต้ีน ปลำยร้ำย” อย่ำงนีใ้ช้ไม่ได้ ถ้ำ “ต้น
ร้ำย ปลำยด”ี แม้จะแย่งชงิอ�ำนำจยดึอ�ำนำจ 
ท�ำให้ประชำธิปไตยต้องหยุดชะงัก แต  ่
ปรำบปรำมสิ่งชั่วร้ำยได้ ผู้คนก็คงอยำก
ให้อยู่ต่อ
  เจริญพร

คุณวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ที่
ถือว่ามาแรงแซงหลายคนที่ท�าหน้าขุดคุ้ยและ
ต่อต้านการโกง โดยเปิดเผยว่าเวลานี้มีบ่อน
การพนันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในย่านฝั่งธนบุรี 
ผู ้ที่ได้รับประโยชน์มีทั้งทหารละต�ารวจ ซึ่ง 
เป็นข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านแจ้งให้ทราบ บาง
แห่งเปิดบ่อนหน้าบ้านเลย ไม่ได้หลบๆซ่อนๆ
เหมือนแต่ก่อน 
 สมัยที่คสช.ยึดอ�านาจและรัฐบาลทหาร 
เข้ามาปีแรกๆ บ่อนแทบจะแทรกแผ่นดินหนี
หายกันเลย แต่ผ่านมากว่า 3 ปีไม่รู้ว่าได้ปุ๋ย
อะไร ได้เชื้ออะไร บ่อนการพนันจึงงอกงาม 
ขึ้นเป็นดอกเห็ดอีก  
	 “อบายมุข”	คือ	“ปากทางของทางเสื่อม”	
ต้ังแต่ด่ืมน�้าเมา	 เที่ยวกลางคืน	 ดูการละเล่น	
เล่นการพนนัมนัเสยีเวลา	เสยีเงนิ	เสยีสขุภาพ	
ถ้าเป็นคนจนเล่นการพนนักต้็องหาเงนิไปเล่น	
ถ้าท�างานสุจริตก็ดีไป	 แต่ถ้าหาเงินแบบผิดๆ 
ก็เท่ากับหาช่ัวใช้ช่ัว	 เอาเงินไปเล่นการพนัน
เรยีกว่า	“ใช้ชัว่”	ถ้าไปปล้น	ไปโกง	ไปลกัขโมย	
ก็เรียกว่า	“หาชั่ว”	แล้วก็มาใช้ชั่วอีก		
 ในอริยมรรคมีองค์ 8 ระบุไว้เลยว่า “กัม
มันตะ สัมมำกัมมันตะ” การหากิจกรรม 
หาเงินจากบ่อน ใช้จ่ายและเที่ยวเล่นอยู่ใน
บ่อน มันคือบ่อนท�าลายชาติ ท�าลายความ 
เป็นมนุษย์ คนเราควรตั้งหน้าท�ามาหากิน ไม่ 

กระแสการต้ังพรรคทหาร โดยมี 
“ก�ำนันคนดังภำคใต้” ที่เคยออกมา
ปิดกรุงเทพฯไล่ “รัฐบำลปู” ขณะที่
สถานการณ์ทางการเมืองก็บีบให้ “ทั่น
ผู้น�ำ” ต้องเดินหน้าให้มีการเลือกตั้ง
ตามที่ประกาศ แต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่
ท�าให้การ “ต่อท่ออ�ำนำจ” สะดุดหรือ
ผิดพลาด 
 ข้อเสนอให้แก้ไขพ.ร.ป.พรรคการ 
เมืองและการรีเซทพรรคการเมือง จึง
ท�าให้เห็นชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะมี
ความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมและเท่าเทียม
จริงหรือไม่ ยิ่งย้อนไปถึงวาทกรรม 
“ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ที่จุดพลุ “ลุง
ก�านัน” และตามมาด้วยวาทกรรม 
“ปฏิรูปประเทศ” ของรัฐบาลทหาร 
 มาถึงวันนี้เวลาผ่านมาเกือบ	 4	 ปี	
การเลือกต้ังก็ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน	
การปลดล็อกให้พรรคการเมืองท�า
กิจกรรมก็ยังคาราคาซัง	 นอกจากนี้ยัง
เกิดค�าถามพิเศษ	 4+6	 ข้อของ	 “ทั่น
ผู้น�า”	 ก็ถูกตั้งค�าถามว่าจะขออ้างเพ่ือ
ไม่มีการเลือกตั้งตามโรดแม็พหรือไม่		
 ค�ำว่ำ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” จึง
เป็นเพยีงวำทกรรมเพือ่ต่อเวลำ ต่อ
ท่ออ�ำนำจ เพรำะฝ่ำยมีอ�ำนำจไม่
ม่ันใจว่ำจะชนะกำรเลือกต้ังจำก
ประชำชนหรอืไม่ แต่ “อ�ำนำจ” ทีไ่ม่
เทีย่งธรรม ทีปิ่ดกัน้เสรภีำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็นและเหยียบย�่ำ
สิทธิมนุษยชนของประชำชนไว้แต่ 
ในกะลำ ย่อมเหลอืเวลำน้อยลงและ
เสือ่มถอยเป็นธรรมดำ!
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เศรษฐกิจ

7เทรนด์เทคโนโลยีปี2561

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือดีแทค กล่าวว่า ทีมนักวิทยา 
ศาสตร์และนกัวจิยัด้านเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยเทเลนอร์ระบุว่า 7 
เทคโนโลยีปี 2561 ที่ก�าลังก้าว 
เข้าสู ่ชีวิตเราคือ 1: นิวส์ฟีดบน 
โซเชียลมีเดีย ยุคข้อมูลข่าวสาร 
การโพสต์เรื่องส่วนตัวใน Face 
book น้อยลง แต่เนือ้หาด้านธรุกจิ
และโฆษณาปรากฏบนหน้าฟีด 
มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง “ข่าวสาร
ปลอม” ก็มากขึ้น 2: ผู้ใช้งานจะ
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
งานแอปพลิ เคชัน ซึ่ งกลางป  ี
2561 กลุม่สหภาพยโุรปจะผ่านร่าง
กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)
ฉบับใหม่ สาระส�าคัญคือลูกค้า
หรือผู้ใช้งานบริการดิจิทัลทุกคนมี
สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลที่สร้างขึ้นในระหว่างการใช้
บริการน้ันๆ ซึ่งจะปกป้องข้อมูล
และคนืสทิธิการควบคมุการใช้งาน
ข้อมูลส ่วนตัว โดยบริษัทผู ้ให ้
บริการต้องขออนุญาตน�าข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้ ซึ่ง
บริษัทชั้นน�าของโลกเช่น Google 
และ Facebook ต้องการใช้เง่ือน 
ไขนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  3:Art ific ia l Intel l igence 
และ Deep Learning บุกตลาด  
ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intellig
ence) และการเรียนรู้เชิงลึก (De
ep Learning) ท�าให้พบนวัตกรร
มที่เปรียบเสมือนมายากล เช่น 
รถยนต์ไร้คนขับและระบบจดจ�า
ใบหน้า แต่ท่ีผ่านมา เทคโนโลยี
ชั้นสูงเหล่านี้ได้แค่สร้างความฮือ
ฮาเท่านั้นแต่ 2561 เทคโนโลยี 
Deep Learning จะถูกน�ามาใช้งา
นจริงในวงกว้าง ไม่จ�ากัดแค่ใน
กลุม่บรษิทัผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เน็ต 
ยักษ์ใหญ่อีกต ่อไป ซึ่งเทคโน 
โลย ีDeep Learning สามารถประยุ
กต์ใช้งานหลากหลายอตุสาหกรรม
 4: Blockchain เทคโนโลยีที่
อยู ่เบื้องหลัง Bitcoin สกุลเงิน

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ระบุปี 2561 จะเป็นปีเทคโนโลยีรถยนต์ไร้
คนขับ AI Big Data และสกลุเงนิดจิทิลัเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำร 

หลกัสตูรใหม่ :	สนธริตัน์	สนธจิริวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์	แถลง
ข่าว	 “เปิดตัวหลักสูตรใหม่และความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ 
การค้ายคุใหม่”	ส�าหรบัผู้ประกอบการเอสเอม็อทีกุกลุม่ทีส่นใจอบรมและพฒันา
องค์ความรู้	ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	

แบรนด์ใหม่ : พีระพงศ์	 จรูญเอก	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.ออริจิ้น	
พร็อพเพอร์ตี้	จับมือ	คลาเรนซ์	แทน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ประจ�า
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเกาหลี	เครอืโรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั	
ผุด	3	โรงแรมพร้อมเปิดตัวแบรนด์สเตย์บริดจ์	สวีท	ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก	

นายทรงพล ชญัมาตรกจิ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทั ทวี ีไดเรค็ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVD เปิด
เผยว่าได้แตกไลน์ธุรกิจใหม่โดย
ร ่วมทุนกับบริษัท ซอฟท์เดบู 
จ�ากัด จัดตั้งบริษัท เมจิก พีวอท 
จ�ากัด ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 
ล้านบาท เพ่ือด�าเนินธุรกิจให้
บริการดาต้า เซ็นเตอร์ คลาวด์  

เซอร ์ วิ ส เซสและอื่นๆที่ เกี่ ยว 
เนือ่ง รวมถงึให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต 
โซลูชั่น โพรไวเดอร์ เจาะกลุ่มลูก 
ค้าองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ประกอบ
การ SMEs และสตาร์ทอัพ
 การด�าเนินธุรกิจคาดว่าจะ 
เริม่ประมาณมีนาคมหรอืเมษายน 
2561 โดยช่วงเริ่มต้นจะให้บริการ
ระบบดาต้า เซ็นเตอร์ประมาณ  

TVDรกุ‘ดำต้ำเซน็เตอร์-คลำวด์’

ดจิทิลัทีไ่ม่ต้องการตวักลางในการ
รับรองการท�าธุรกรรม จุดเด่น
ของ Blockchain คือข้อมูลที่ถูก
บันทึกจะไม่สามารถแก้ไขได้ จึง
ยากต่อการน�าไปประยุกต์ใช้งาน
จริง การจะสร้างโซลูชันที่หลาก
หลาย นักพัฒนาระบบจ�าเป็นต้อง
สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนและ
อัพเกรดเทคโนโลยี รวมถึงการ
ตัดสินใจเชิงวิศวกรรม จึงคาดว่า
อุตสาหกรรม Blockchain จะ
บรรลขุ้อตกลงเร่ืองนี ้การแก้ปัญหา
ให้ใช้ประโยชน์ Blockchain อย่างเ
ต็มที่จึงจะมีการหารืออย่างมาก
 5: โลกเสมือนและโลกจริง
ผสานเข้าด้วยกัน โดยคาดการณ ์

ว่าจ�านวนแอปพลิเคชัน AR จะ
เพิ่มขึ้นอย ่างทวีคูณ ซึ่ งระบบ
ปฏิบัติการล่าสุดของ iPhone ม ี
ฟังค์ชันบิวด์อินสนับสนุนการใช้
งานโลกเสมือนที่ท�างานร่วมกับ
กล้องของโทรศัพท์  
 6: เทคโนโลยีเครือข่าย 5G 
จะน�ามาเปิดตวัคร้ังแรกในมหกรรม
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงโซล 
เกาหลีใต้ และ 7 เลิกพกกระเป๋า
เงิน เพราะอุปกรณ์หลายชนิดจะ 
ใช้ช�าระเงินได้ AI และ IoT เป็น
เทคโนโลยีที่อยู่เบ้ืองหลังบริการ
อัจฉริยะและบริการจ�าเพาะต่อบุค 
คลต่างๆ ซึ่งในยุโรปมีการเปิดให้
บริการช�าระเงินแบบ Payment 
Service Directive 2 (PSD2) เปิด 
โอกาสให้องค์กรภายนอกเข้าถึง
ข้อมูลลูกค้าธนาคาร เป็นการปู 
ทางให้เกิด OpenBanking และ
นวตักรรมใหม่ๆ 

40 rack และภายใน 3 ปีจะลง 
ทุนขยายความสามารถการให้
บริการเป็น 200 rack ซึ่งจะรอง 
รับการให้บริการแก่ลูกค้าได้ประ 
มาณ 50 บริษัท รูปแบบการให้
บริการเป็นการท�าสัญญาเช่าใช้
ระยะเวลา 3 ปี โดยตั้งเป้าหมาย
รายได้ปีแรกไม่ต�่ากว่า 30 ล้าน
บาท
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ข่าวย่อย

อุบัติเหตุรถทัศนศึกษำ
เกิดอุบัติเหตุรถทัศนศึกษาโบ 
ราณสถานเสยีหลกัพลกิคว�า่ใน
รฐักนิตานาโร ทางตะวนัออกของ 
คาบสมุทรยูกาตังของเม็กซิโก 
มีผู้เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บ 18 
คน โดยมีชาวต่างชาติหลาย 
คนรวมอยูด้่วย โดยทางการเมก็ 
ซิโกแจ้งว่า รถคันนี้มีผู้โดยสาร
ทั้งหมด 31 คน หลายคนมา
จากสหรฐั บราซิลและสวเีดน ผู้
โดยสาร 27 คน เดินทางมากับ
เรือส�าราญรอยัลแคริบเบียน 

เตือนสกุลเงินดิจิทัล 
ส�านักงานการเงินสิงคโปร์ออก
แถลงการณ์ในวันนี้ว่า ขอแนะ 
น�าประชาชนให้ใช้ความระมัด 
ระวังอย ่างยิ่ งและตระหนัก 
ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหาก
เลื อกลงทุนในคริปโต เคอ 
เรนซี (สกุลเงินดิจิทัล) ส�านัก 
งานกังวลว่าประชาชนอาจสน 
ใจลงทุนเพียงเพราะเห็นว ่า
ราคาเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นการ
เพิม่ข้ึนจากการเกง็ก�าไรเท่านัน้ 
ราคาที่เพ่ิมขึ้นมากอาจกลาย
เป็นฟองสบู่ที่จะแตกในสักวัน 
พร้อมกับย�้าว่าคริปโตเคอเรนซี
เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีธนา 
คารกลางประเทศใดรบัรองและ
ไม่มีระเบียบควบคุม หากนัก
ลงทนุขาดทนุกจ็ะไม่มีกฎหมาย
เข้าไปช่วยเหลือได้ 

เครือ่งบนิเลก็รัสเซียตก 
เคร่ืองบินโดยสารแบบอันโต
นอฟ-2 ขนาดเครื่องยนต์เดียว
ของสายการบินท้องถิ่นในรัส 
เซีย ประสบอุบัติเหตุตกใน 
เมืองนาร์ยาน-มาร์ ภูมภิาคยา
มาโล-เนเน็ทส์ ทางตอนเหนือ
ของรัสเซีย ห่างจากกรุงมอสโก 
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
1,500 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู ้
เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บอีก  
11 คน

ต่างประเทศ

‘ยเูอน็’ไม่ยอมรับ‘เยรูซาเลม็’

สหรัฐและแคนำดำจะเป็นเจ้ำ
ภำพจัดกำรประชุมรัฐมนตรี
ต่ำงประเทศที่นครแวนคูเวอร์
ของแคนำดำในวันที่ 16 มกรำ 
คมเพื่อหำรือเรื่องวิกฤตินิว 
เคลียร์เกำหลีเหนือ 
 นางคริสเทีย ฟรีแลนด์ รัฐ 
มนตรีต่างประเทศแคนาดาแถลง
ร ่วมกับนายเร็กซ ์ ทิลเลอร ์สัน 
รั ฐมนตรีต ่ างประเทศสหรัฐ ท่ี 

มาเยือนว่า เชื่อว่าการหาทางออก
วกิฤตนวิเคลยีร์เกาหลเีหนอืด้วยวถิี
ทางทางการทูตคือสิ่งจ�าเป็นและ
เป็นไปได้ ขณะที่นายทิลเลอร์สัน
กล่าวว่า ทีป่ระชมุจะหาทางเพิม่การ
กดดันเกาหลีเหนือให้กลับเข้าสู ่
โต ๊ะเจรจาและยุติ โครงการนิว 
เคลียร์ โดยจะส่งสารอันเป็นหนึ่ง
เดียวจากประชาคมโลกว่าจะไม่
ยอม รับเกาหลี เหนือในฐานะ

‘สหรฐั-แคนำดำ’ถกวกิฤตโสมแดง
ประเทศนิวเคลียร์และต้องการให้ 
คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์ 
อย่างหมดจดและพิสจูน์ได้ ทัง้หมด
ทั้งปวงนี้เพื่อจะน�าไปสู่การเจรจา 
ไม่เช ่นนั้นก็จะใช้ทางเลือกทาง
ทหารโดยตรง พร้อมกับย�้าว่ารัฐ 
บาลสหรัฐสนับสนุนการเจรจา
ทางการทูต หลังจากมีข่าวว่าเขา 
ขัดแย ้งกับโดนัลด ์ ทรัมป์ที่ไม ่
ต้องการเจรจากับเกาหลีเหนือ

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) 
จะเปิดการประชุมฉุกเฉินในวัน
พฤหัสบดี (21 ธ.ค.60) เพื่อลงมติ
ญัตติไม่ยอมรับการรับรองเยรูซา 
เล็ม เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล 
หลังจากสหรัฐใช้สิทธิยับยั้ง (วีโต้) 
ญัตติแบบเดียวกันในคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  
(ยูเอ็นเอสซี) เมื่อวันก่อนหน้านี้  
 นางนิกกี ฮาร์ลีย์ เอกอัครราช 
ทูตสหรัฐประจ�ายูเอ็นทวีตอย่าง
กราดเกรี้ยวว่า สมาชิกยูเอ็นมักขอ
ให้สหรัฐท�ามากข้ึน ให้มากขึ้น 
ดังนั้นเมื่อสหรัฐตัดสินใจเร่ืองท่ีต้ัง
ของสถานทตูสหรฐัตามเจตนารมณ์
ของประชาชนชาวอเมริกัน สหรัฐ 
จึงไม่คิดว่าประเทศเหล่านั้นจะหัน
กลับมาเล่นงาน แต่วันพฤหัสบดีนี้
จะมีการลงมติวิพากษ์วิจารณ์ทาง
เลือกของสหรัฐ
 ทวีตของนางฮาร์ลีย์หมายถึง
เรื่องที่ตุรกีและเยเมนเป็นตัวแทน
กลุ่มประเทศอาหรับและองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ขอ
ให้เปิดการประชมุฉกุเฉนิ 193 ชาติ
สมชัชาใหญ่ยเูอน็ โดยได้เวยีนญตัติ
เมือ่วนัอังคารเนือ้หาคล้ายกบัญตัติ
ที่อียิปต์เสนอต่อยูเอ็นเอสซีเมื่อวัน
จนัทร์และได้รบัความเหน็ชอบจาก
สมาชิก 14 ประเทศแต่ถูกสหรัฐ 
วีโต้ ญัตติทั้งสองฉบับไม่ได้ระบุว่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รับ 

รองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงอิสรา 
เอล แต่แสดงความเสยีใจอย่างยิง่ที่
มีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานภาพ
ของเยรูซาเล็ม และเห็นว่าประเด็น
เยรูซาเล็ม จะต้องแก้ไขด้วยการ
หารอืระหว่างอสิราเอลกับปาเลสไตน์
 ด้านนายริยาด มันซูร์ เอกอัคร 
ราชทูตปาเลสไตน์ประจ�ายูเอ็น
แสดงความหวังว่า สมัชชาใหญ่ยู 
เอน็จะให้การสนบัสนนุญตัตนิีอ้ย่าง 
ท่วมท้นโดยไม่ต้องเกรงเร่ืองวีโต้ 
เพื่อประกาศว่า ประชาคมโลกไม่
ยอมรับจดุยนืตามอ�าเภอใจของสหรัฐ
 นายเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน 
ประธานาธิบดีตุรกี เรียกร้องให้
สมาชิกองค ์การสหประชาชาติ 
(UN) ให้การสนบัสนนุร่างมติเก่ียว
กับสถานะของกรุงเยรูซาเลม
 นายเออร์โดกัน เรียกร้องดัง
กล่าว หลังจากที่เมื่อวานนี้ สหรัฐ
ได้ใช้สิทธิวีโต้มติซึ่งได้รับการรับ 

รองจาก 14 ชาติในคณะมนตรี 
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) ซึ่งคัดค้านการที่สหรัฐ
ให้การรับรองกรุงเยรูซาเลมเป็น
เมืองหลวงของอิสราเอล
 “ผมขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่ง 
ให้สมาชิกทั้งหมดใน UN ปกป้อง
สถานะทางประวัติศาสตร ์ของ 
กรุงเยรูซาเลม” เขากล่าว
 ส่วนนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐ 
มนตรอีงักฤษ ได้หารอืทางโทรศพัท์
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
โดยผู ้น�าทั้งสองได ้แลกเปลี่ยน 
มุมมองที่แตกต ่างกันเกี่ยวกับ
อนาคตของกรงุเยรซูาเลม นอกจาก
นี้ นางเมย์ยังเรียกร้องให้ปธน.
ทรัมป์ยื่นข้อเสนอใหม่ในการสร้าง
สันติภาพในตะวันออกกลาง หลัง
จากท่ีทรัมป์ได้ให้การรับรองกรงุเยรู
ซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
ก่อนหน้านี้
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สังคม

AIS Bangkok&Thailand Countdown 2018

ประเสริฐ	 แต่ดุลยสาธิต	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กลุ่มธุรกิจพฤกษา	 เรียล 
เอสเตท-พรเีมยีม	บมจ.พฤกษา	เรยีลเอสเตท	จัดงาน	The	Reserve	Exclusive	
Day	 เพื่อให้ลูกค้า	 VIP	 นักธุรกิจนักลงทุน	 และเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง	 ได้เข้า 
ชมความหรูหราภายในโครงการ	“The	Reserve	Sukhumvit	61”	

ปริญญา	กิจจาธนพันธ์	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจอินโดจีน	บริษัท	เป๊ปซี่- 
โคล่า	 (ไทย)	 เทรดดิ้ง	 จ�ากัด	 ชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์สองนักศึกษาไทย	
เขา้แขง่ขนัชงิชนะเลศิ	ในโครงการ	“PepsiCo	Change	the	Game	Challenge	
2017”	ที่	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรผู้
สนบัสนนุการจดังาน ร่วมประกาศ
ความพร้อมการจัดกิจกรรมนับ
ถอยหลงัสูปี่ใหม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทย
ในงาน AIS Bangkok & Thailand 
Countdown 2018 ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “ซปุเปอร์ โซนกิซ์ สเปซ” จดั
เต็มเทคโนโลยี แสง สี เสียง น�า 
“โลกอวกาศ” มาเป็นแรงบันดาล
ใจในการออกแบบเวทีและครีเอท
งานโชว์สุดอลังการ สร้างสีสันและ
มิติใหม่ของงานเคาท์ดาวน์ให้ยิ่ง
ใหญ่กว่าเดิม 
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 
เผยว่า “งานเคาท์ดาวน์ในปีนี้จะ
เป็นงานครัง้ใหญ่แห่งปี โดยเฉพาะ
ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จะ
เป็นแลนด์มาร์คแห่งการเฉลมิฉลอง 
ส่งท้ายปีที่จะสะกดสายตาคนทั้ง
โลก โดยงานฉลองจะจัดเต็มต่อ
เนื่องถึง 6 ชั่วโมง เนรมิต แสง สี 
เสยีงโปรดกัชัน่สดุอลงัการ โดยปีนี้
ได้ขยายเวทีให้ใหญ่ตระการตาขึ้น
ยาวถึง 80 เมตร อัดแน่นด้วย
กจิกรรมความสนุก สลบัเปล่ียนกับ
คอนเสิร ์ตจากศิลปินช่ือดังมาก 
มายพิเศษทางเอไอเอส จะยกบู๊ธ
ถ่ายรปูสดุชคิมาในธีม Aunjai The 
Next Generation ให้ลกูค้าได้แชร์
และส่งต่อความสุขกันบนโลกโซ

เชียลได้ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60”
 โดยจะพบกับงาน AIS Bangkok 
&Thailand Countdown 2018 
ได้ที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น 12 
สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์กำร 
ค้ำเซน็ทรลัเวลิด์ พบกับมหกรรม
คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ย่ิงใหญ่
ที่สุด น�าโดยเป๊ก ผลิตโชค, Room 
39, แสตมป์-อภิวัชร์, ดา เอ็น
โดรฟิน, ฮั่น อิสริยะ ที่จะมาโลด
แล่นข้ามอวกาศบนลานปาร์ตี้ที่
ใหญ่ทีส่ดุบนถนนราชด�าร ิเปลีย่น

ลุคศิลปินให้เป็น Super Sonic 
Anti Gravity พร้อมโชว์ Super 
Sonic Firework Celebration จุด
พลตุามจงัหวะเพลงยิง่ใหญ่สมการ
รอคอย, เซน็ทรลัพลำซำ เวสเกต  
พบกบั ว่าน ธนกฤต, ป๊อป ปองกูล,  
เบน ชลาทศิ, วง Mild ศนูย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี พบ
กับ เบลสุพล, ซานิ, สครับ, สิงโต 
น�าโชค เซ็นทรัลพลำซำ อุบล 
รำชธำน ีพบ Nap a lean, มาเรยีม, 
Bedroom Audio, แกงส้ม เซ็น

ทรัลพลำซำ นครศรีธรรมรำช 
พบ แจ๊สสปุ๊กนคิปาปิยองกุก๊กุก๊, วง
กางเกง, ฟาเรนไฮธ์ เซน็ทรัลพลำ
ซำ นครรำชสีมำ พบกับ 4 โพด�า 
(โดม, กัน, ตั้ม), บุรินทร์ บุญ
วิสุทธิ์, นูโว และสาขาล่าสุดอย่าง 
เซน็ทรลัพลำซำ มหำชยั พบกบั 
เจ เจตริน, Buddha Bless, 
U rboyTJ  ขณะที่ ภ าค เหนื อ 
เซน็ทรลัเฟสตวิลั เชยีงใหม่ พบ
โรส ศิรินทิพย์, เก่ง ธชย, วงฟลัวร์ 
และ วง Zeal ส่วนชาวภาคใต้ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล หำดใหญ่ 
สนุกกับวง  He lme theads , 
Blackhead, Ebola เซ็นทรัล
เฟสติวัล สมุย พบอพาร์ตเมนต์
คุณป้า, 60 Miles และ เซ็นทรัล
พลำซำ ศำลำยำ พบกับปาล์มมี่, 
Playground และ หินเหล็กไฟ, 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยำ บีช 
พบ 7 นางฟ้า EDM ดีเจ น�าทีม
โดย Roxy June และแป้งโกะ
 นอกจากนี้ขอเชิญชวนมาร่วม
สนุก ส่งมอบความสุขพร้อมกันทั่ว
ประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดงาน 
AIS Bangkok Countdown 
2018@CentralWorld ทางช่อง 
3SD ตั้งแต่เวลา 22.30 น. และ
ช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 23.30-
00.30 น. หรอืสามารถรบัชม ผ่าน
แอปพลิเคชัน AIS PLAY ตั้งแต่
เวลา 18.30-00.30 น. ในคืนวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 นี้
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ารตัอ 5    ูรค
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ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

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

5

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

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

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4732 (1257) วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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


