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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

บัญชีพระดี
ชาวบ้านอุน่ใจทียั่งมพีระดี
อีกมาก ไม่งั้นศรัทธาก็จะ
ตกต�่า  

editor59lokwannee@gmail.com
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เศรษฐกิจ 4

หลังเสียรงัวัดจากปมนาฬิกากบั
แหวนเพชรจนต้องเล่นบทเตมย์ี
ใบ้มาพักใหญ่ ดูเหมือนว่า “บิ๊ก
ป้อม” เริม่ตัง้หลักทีจ่ะพาตวัเอง
ออกจากมุมหนีการไล่ต้อนได้
แล้ว นอกจากมีกรรมการป.ป.ช. 
บางคนออกมาการันตีว่ารอง 
นายกฯเป็นผู้ใหญ่รู้ว่าอะไรควร
ไม่ควร พร้อมย�้ากฎหมายให้
แจ้งบัญชีเฉพาะก่อนรับและ

หลังพ้นต�าแหน่ง ยังมีกระแส
ข่าวว่าสเต็ปต่อไปจะใช้พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์เล่นงานพวกที่ยัง
ขุดคุ้ยไม่เลิกและพวกที่แห่แชร์
ข้อมูลออกไปเป็นวงกว้าง เพื่อ
ดบัชนวนเรือ่งนีไ้ม่ปล่อยให้เป็น
ไฟลามทุ่งจนส่งผลเสียมากไป
กว่าทีเ่ป็นอยู ่ ส่วนจะเอาจรงิหรือ
ไม่ หวยจะไปออกที่ใครบ้างยัง
ต้องรอลุ้นกันต่อไป

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หน้าที่ของป.ป.ช.คือตรวจสอบการทุจริต
 ไม่ได้มีหน้าที่ออกมาการันตีว่าใครดีใครไม่ดี 

หรือใครรู้ว่าอะไรควรทำา ไม่ควรทำา

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 
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ออกงานแต่ไม่ได้แจ้งในราย 
การบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.
 วรรคทองจากปากกรรม 
การป.ป.ช.ทั้งสองประโยคนี้น่า
จะพอท�าให้มองเห็นทิศทาง 
ของเรื่องนี้อยู ่พอสมควรว ่า 
แนวโน้มจะเป็นไปทางไหน
อย่างไร
 อย่างไรก็ตามประโยคที่ว่า 
	 “ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว	 รู้ว่า
ควรท�าอะไรไม่ควรท�าอะไร	 ไม่
ต้องห่วง”
 จ ะย ้ อนศรกลั บ เข ้ าห า 
ป.ป.ช.ทั้งคณะ เพราะกรรม 
การป.ป.ช.แต่ละคนก็ล้วนแล้ว
แต่เป็นผู้ใหญ่จึงควรรู้ว่าอะไร
ควรท�าไม่ควรท�า อะไรคอืหน้าท่ี

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

หน ้าที่ ของป.ป.ช.คือตรวจ 
สอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ไม่ได้มีหน้าท่ีออกมาการันตี 
ว่าใครดีใครไม่ดี ใครโปร่งใส 
ใม่โปร่งใส หรือใครรู้ว่าอะไร
ควรท�าไม่ควรท�า
 นอกจากค�ากล่าวของกรรม
การป.ป.ช.แล้ว ดูเหมือนว่า 
หลังจาก “บิ๊กป้อม” ใช้แนว 
ทางสงบสยบความเคล่ือนไหว 
นิ่ ง เงียบไม ่พูดถึง เรื่องหวน  
นาฬิกามาพักใหญ่ ตอนนี้ดู 
เหมือนว ่าน ่าจะเริ่มตั้ งหลัก 
ได้แล้ว
 หลังจากที่มี เพจบางเพจ 
ขุดคุ้ยเรื่องนาฬิกา “บิ๊กป้อม” 
ว่าอาจจะไม่มีเพียงแค่เรือน

เดียวที่ไม่ได้แจ้งในบัญชีต ่อ
ป.ป.ช. และมีคนอ่านจ�านวน
มากแชร์ข้อความดังกล่าวต่อๆ
กันไป ดูเหมือนเริ่มมีการขยับ 
ท่ีจะใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์
เอาผิดกับผู ้ ท่ี เป ิดเผยข ้อมูล 
และแชร์ข้อมูลเหล่านี้ เนื่อง 
จากเห็นว่าเป็นการเผยแพร่
ข ้อมูลเท็จผ่านระบบคอมพิว 
เตอร์ ปลุกระดมเพื่อให้เกิด
ความเกลียดชัง
 ส ่วนจะมีการด�าเนินการ
จริงจังเพื่อใช้กฎหมายเอาผิด 
กับผู ้ ท่ีเปิดเผยข้อมูลและผู ้ที ่
แชร์ข้อมูลต่อๆกันไปจริงหรือ 
ไม่ หวยจะออกที่ใครบ้าง คาด
ว่าภายในเร็วๆนี้น่าจะมองเห็น
ความชัดเจน
 ขณะที่ตัว “บิ๊กป้อม” เอง 
ก็คงจะหลบนักข่าวไม่ให้สัม 
ภาษณ์ต่อไปอีกพักใหญ่ อย่าง
น้อยก็จนกว่าจะพ้นก�าหนดที่
ต้องส่งหนังสือชี้แจงที่มาของ
นาฬิกาและแหวนเพชรช่วง
สัปดาห์แรกหลังปีใหม่
 สรุปง่ายคือหลังจากหลังพิง
เชือกปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามไล่
ต ่อยไล ่ต ้อนอยู ่พักใหญ่จน 
กองเชียร์ออกอาการเป็นห่วง 
ว่าจะไปไม่รอด	
 ตอนนี้ เริ่ มตั้ งหลักได ้
หมุนวนพาตัวเองออกจาก
มุมมายืนกลางเวที และจะ 
เริม่ออกอาวธุตอบโต้ไม่ปล่อย
ให้ไล่ต้อนกันอยู่ฝ่ายเดียว

“เมื่อเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี
การร้องเรียน ก็เป็นเรื่องที่เจ้า
หน้าที่จะต้องตรวจสอบ ซึ่งก็ 
คงไม่มีปัญหา เพราะท่านเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว รู้ว่าควรท�าอะไรไม่
ควรท�าอะไร ไม่ต้องห่วง”
	 “การยื่นบัญชีทรัพย ์สิน 
นั้นก็ก�าหนดให้ยื่นแค่ตอนเข้า 
รับต�าแหน่ง	 และตอนพ้นต�า 
แหน่ง	 ซึ่งในช่วงท่ียังด�ารงต�า 
แหน่งไม่ได้ก�าหนดให้ยื่นบัญชี
ทรพัย์สนิ”
 ถือเป็นวรรคทองประจ�า
สปัดาห์ทีผ่่านมาทีอ่อกมาจาก
ปากของ พล.อ.บุณยวัจน์ 
เครอืหงส์ กรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
 กรณีมีคนร ้ อ งให ้ตรวจ 
สอบการนาฬิกาหรูและแหวน 
เพชรที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนา 
ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงกลาโหมที่ใส่โชว์

หยุดไฟลามทุ่ง
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

บัญชีพระดีกับดักใต้กะลา?

ทรรศนะ

พระองค์ไหนดีก็แจกแจงให้เห็นว่า
ดียังไง มีประวัติความเป็นมายังไง 
ท�าอะไรบ้าง ท�าไมจงึน่าเลือ่มใส น่า
ศรัทธา เป็นเนื้อนาบุญ จะได้สร้าง
ศรัทธาไม่ให้ตกต�่า เส่ือมถอยมาก
เกินไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

น่าจะมีการขึ้นบัญชียกย่องพระที่ปฏิบัติดี 
ปฏบิตัชิอบ ประกอบคณุปูการต่อศาสนาเพือ่ให้
ชาวบ้านชาวช่องเห็นและไปกราบไปไหว้ได้
อย่างไม่อึดอัดใจ
 เอยชื่อไปเลยว่าพระรูปนี้ สมเด็จรูปนี้ ท่าน
ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบอย่างไร ไม่สะสม สมถะ สัน 
โดษและยดึมัน่ในพระศาสนาอย่างไร มคีณุปูการ 
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นระดับสมเด็จพระสังฆราช 
สมเดจ็กีอ่งค์ พระผู้ใหญ่ต่างๆ เพือ่ให้เหน็ว่ายงั
มีพระดีอีกมากมาย ชาวพุทธจะได้ไม่หดหู่กับ
พระเณรที่ไม่ดี ร้อยรูปอาจมีบัญชีที่ไม่ดี 50 รูป 
บัญชีพระดัง 30 รูป อย่างน้อยก็ท�าให้ชาวบ้าน
อุ่นใจว่าเรายังมีพระดีอีกมาก ไม่ง้ันศรัทธาก็ 
จะตกต�่า เพราะมีแต่ข่าวพระเณรที่ไม่ดี  
 เรื่องพฤตกิรรมของคนกเ็หมอืนเหรยีญ 
2 ด้าน ด้านดีและไม่ดี พระองค์ไหนดีก็
แจกแจงให้เห็นว่าดียังไง มีประวัติความ
เป็นมายังไง ท�าอะไรบ้าง ท�าไมจึงน่า
เลื่อมใส น่าศรัทธา เป็นเนื้อนาบุญ จะได้
สร้างศรัทธาไม่ให้ตกต�่า เส่ือมถอยมาก
เกินไป เชื่อว่าถ้าท�าอย่างนี้ได้ ศาสนาก็จะ
มัน่คงและอยูใ่นหวัใจของชาวพทุธอกีนาน 
ไม่เส่ือมจากเมืองไทยจนขั้นจะสาปสูญ
เหมอืนบางประเทศ ถ้าขึน้บญัชแีละท�ากนั
จริงจังก็จะพยุงศรัทธาในศาสนาให้มั่นคง 
แข็งแกร่งแน่นอน
  เจริญพร

เรือ่งพระธรรมวนิยัและคดคีวามทางโลกได้ไหล
เข้าสู่วงการพระเณรบ่อยคร้ัง มีรายงานข่าวว่า 
พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้สั่งการให้
ต�ารวจกองปราบปรามจับตาพระตุ๊ด เณรแต๋ว 
ท่ีแสดงพฤตกิรรมไม่เหมาะสมจนท�าให้ศาสนา
เสื่อม เช่น ห่มเหลืองดวดน�้าเมาก็ไม่เอาไว้ 
พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนช่วยส่งข้อมูล 
 ล่าสุดมีข่าวว่ามีการขึ้นบัญชีแล้วเกือบ 100 
รูปและเร่งตรวจสอบเพื่อเอาผิดทั้งทางธรรม
วินัยและอาญา  บัญชีด�าพระเณรที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศนี้ ยังมีพระเณรที่แอบดื่มของ
มึนเมา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต้องจัดการอย่าง
เดด็ขาดจรงิจงั จะท�าเหยาะแหยะเหมอืนทีผ่่าน
มาไม่ได้ ต้องถึงขั้นที่เรียกว่า “ล้างบาง” คือ
ถึงขั้นถอนรากถอนโคนกันเลย 
 ถึงไม่มีภาพให้เห็นชัดๆ ว่าพระเณรเหล่านี้
ออกมาท�าลายศรัทธาพุทธศาสนิกชน ศาสนา
ต้องบอบช�า้เพราะศรัทธาทีช่าวพทุธมใีห้กเ็สือ่ม
ถอยลงไปเร่ือยๆ เคยไว้เนื้อเช่ือใจ เคยกราบ 
เคยไหว้ แต่ตอนนี้ต้องมาอึดอัดขัดใจเมื่อเห็น
ภาพท่ีไม ่ เหมาะสมปรากฏออกมา เป ็น
พฤตกิรรมทีล่ะลายความเลือ่มใสศรัทธา ความ
นิยมชื่นชมพระที่ถือเป็นแนวหน้าของศีลธรรม 
แต่พวกนี้กลับมาท�าต�่าตมจมอยู่กับพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ทั้งเรื่องเพศ เรื่องน�้าเมา 
 ความจริงการขึ้นบัญชีด�าพระเณรที่มีความ
ประพฤติไม่ดีนั้นก็ท�ากันไป แต่อีกด้านหนึ่งก็

“ทั่นผู้น�า” ยังไม่ยอม “ปลดล็อก
พรรคการเมือง” แต่จะใช้ “มาตรา 
44” แก้ปมเรื่องเงื่อนเวลาให้พรรค 
การเมอืงท�ากิจกรรม แต่กม็คี�าถามว่า
เพื่อความเท่าเทียมหรือเอื้อประโยชน์ 
“พรรคนอมนิ”ี หรอื “พรรคทหาร” 
ที่โผล่หน้าออกมาเชลียร์เพื่อ “ต่อท่อ
อ�านาจ” กันแบบไม่ละอาย 
 ส่วน “โรดแม็พ” หากเลื่อน 
อีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เว็บไซต์ 
iLaw รายงาน “10 กลไกตาม 
รัฐธรรมนูญที่ส่อท�าให้การเลือก
ตั้งไร้ความหมาย” ซึ่งเผยแพร ่
ไว้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม แต่ 
ยังไม่ล้าหลัง (อ่านรายละเอียด 
ในเว็บไซต์) คือ  
 1.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่ 
ตัดพรรคเล็กออกจากสนามเลือกตั้ง 
 2.ลูกพรรคท�าผิดเด็ดหัวกรรม 
การพรรคได้-ออกโยบายใหม่ต้อง 
แจงวงเงิน 3.กฎหมาย กกต.ใหม่ 
เพิ่มอ�านาจแจก “ใบส้ม” เขี่ยผู ้ 
ส มั ค ร อ อ ก จ า ก สน าม เ ลื อ ก ตั้ ง 
4.มาตรฐานทางจริยธรรมใช้ถ้อยค�า 
กว้างแจงตีความปลดนักการเมือง 
ที่ชนะเลือกต้ัง 5.ระบบจัดสรรที่นั่ง
ใหม ่  ใครได ้คะแนนเสี ยงมาก 
จะได้ ส.ส. น้อยลง
 6.ต้องแจ้ง 3 รายชื่อว่าที่นายกฯ
ล ่วงหน ้าสร ้างเงื่ อนไขสู ่ทางตัน  
7.เป ิดช ่อง “นายกฯ คนนอก” 
8.ส.ว.แต่งตั้ง 250 คนตัวแปรโหวต
เลือกนายกฯ 9.การเลือกตั้งภาย 
ใต้ประกาศ/ค�าสั่ง คสช.และ 10.การ 
เลือกต้ังและการจัดตั้ ง รัฐบาลจะ 
เกิดขึ้นภายใต้อ�านาจ “มาตรา 44”
 ดังน้ันภายใต้อ�านาจรัฐประ 
หาร แม้จะมีการเลือกตั้งก็อาจ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้!
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เศรษฐกิจ

หุ้นเด่นปี61คาดดัชนีแตะ1,900

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรม 
การผู ้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิ 
เคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
วเิคราะห์ภาพรวมตลาดหุน้ไทยใน
งานสัมมนา TISCO Monthly 
Guru Updates ว่า ให้เป้าหมาย
ดชันปีลายปี 2561 ที ่1,850-1,900 
จุด ด้วย Forward PER ที่ 16.8-
17.2 เท่าและอัตราการเติบโตของ
ก�าไรต่อหุ้น (EPS Growth) ท่ี 
10-12% โดยช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 จะเกิด  January Effect & 
Dividend Rally ท�าให้ดัชนีแตะ 
1,800 จดุได้ก่อนตามภาวะเศรษฐ 
กิจที่ฟื้นตัว เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่า 
สภาพคล่องโลกยงัคงมอียู่ จากนัน้
จะเริม่ย่อตัวพกัฐานในช่วงไตรมาส
ที่ 2 เพราะไม่มีข่าวดีใหม่ ซึ่งเป็น
ความเคลื่อนไหวเหมือนตลาดหุ้น
อื่นๆทั่วโลก
 ปี 2561 ตลาดหุน้ทัว่โลกยงัคง
เป็นขาขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 
เพราะเศรษฐกิจแต่ละประเทศ 
ฟื้นตัวดีพร้อมๆกัน แต่ลักษณะ
การปรับขึ้นจะแบบผันผวนกว่าปี 
2560 เนื่องจากสภาพคล่องทั่ว
โลกเพิม่ขึน้ในอตัราท่ีลดลงเรือ่ยๆ 
ส�าหรบัปัจจยับวกของหุน้ไทยในปี 
2561 จะได้อานสิงส์จากเศรษฐกจิ
ไทยที่คาดว่าจะโต 4.1% ภาครัฐ

เตรียมลงทุนมากถึง 250,000 
ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 
เท่าจากปี 2560 ทีล่งทนุประมาณ 
80,000 ล้านบาท ประกอบกบันกั
ลงทนุต่างประเทศถอืครองหุ้นไทย
น้อยต�า่สดุในรอบ 10 ปี (5 ปีทีผ่่าน
มาขายสทุธสิะสมเท่ากบั 340,000 
ล้านบาท) การปรับลดประมาณ
การก�าไรบริษัทจดทะเบียนผ่าน
จดุต�า่สดุไปแล้ว การเมอืงมเีสถยีร 
ภาพ และหุ้นไทยยังปรับขึ้นน้อย
กว่า MSCI Asia ex.Japan
 ทัง้นี ้คาดว่าช่วง 2 สปัดาห์แรก
ของเดือนมกราคม ดัชนีหุ้นไทย
อาจย่อลงประมาณ 30 จุด แต่ไม่
หลดุแนวรบั 1,710 จดุ (ต�า่สดุกลาง
เดอืนมกราคม) จากนัน้จะไปท�าจดุ
สูงสุดของไตรมาสที ่1 ที ่1,800 จดุ 
ก่อนย่อตัวลงพักฐานมาอยู่ในไตร 
มาสที ่2 เพ่ือรอดสูถานการณ์ หาก
ประกาศวนัเลอืกตัง้ในเดอืนมถินุา 
ยน 2561 และจัดการเลือกตั้งใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 จะท�าให้
เงนิทนุต่างประเทศไหลเข้าอีกประ 
มาณ 120,000 ล้านบาท ท�าให ้
ดชันหีุน้ไทยฟ้ืนตวัในครึง่ปีหลั'และ 
ขึ้นไปแตะ 1,900 จุดได้ไม่ยาก
 ส�าหรับหุ้นกลุ ่มที่น่าสนใจปี 
2561 เป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
และวัสดุก่อสร้างจะปรับตัวอย่าง

บล.ทิสโก้วิเคราะห์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยปี 2561 คาดแตะ 
1,900 จุดรับการเลือกตั้ง  หุ้นน่าลงทุนมีกลุ่มรับเหมา วัสดุ
ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม พลังงาน สื่อสาร สื่อและอสังหาฯ 

สขุส่งท้ายปี :	กนกวรรณ	ศภุนนัตฤกษ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงาน
บริหารความมั่งคั่งและลูกค้ากรุงศรี	 เอ็กซ์คลูซีฟ	 ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีกับ
กจิกรรมสุดพเิศษ	“Movie	night-Star	Wars”	เปิดโอกาสให้ลกูค้ากรงุศร	ีเอก็ซ์
คลูซฟีได้สนกุสดุมนัส์ของภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์	“สตาร์	วอร์ส”	ปัจฉมิบทแห่งเจได

เทรดวันแรก :	ณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
บมจ.วินท์คอม	 เทคโนโลยี	 เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 
เอ	ไอ	ของบมจ.วินท์คอม	เทคโนโลยี	โดยราคาหุ้น	VCOM	เปิดท�าการซื้อขาย	
ที่ระดับราคา	4.20	เพิ่มขึ้น	45.83%	จากราคาเสนอขายที่	2.88	บาท	

ร้อนแรงช่วงคร่ึงปีหลัง เพราะปัจ 
จัยหนุนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ของภาครัฐ หุ ้นเด่นคือ SCC, 
SEAFCO, PYLON, STEC, UNIQ, 
CK ขณะที่หุ ้นกลุ่มนิคมอุตสาห 
กรรมจะได้รับผลบวกจากร่างพ.ร.บ. 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. ...เริ่มบังคับใช้ โดยมีหุ้นที่น่า

สนใจคอื AMATA , WHA , ROJNA 
หุน้กลุม่พลงังาน พลงังานทางเลือก 
ปิโตรเคมี ที่น่าสนใจคือ PTTGC, 
IRPC, BCPG, GPSC, TPIPP 
กลุม่สือ่สารทีน่่าสนใจคอื ADVANC, 
TRUE กลุ่มสื่อที่น่าสนใจรับการ
เลอืกตัง้คอื PLAN B อสงัหาฯท่ีน่า
สนใจคือ LH, QH, PSH

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการ
ทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จ�ากัด ผู้
ด�าเนินโครงการ “MOS Olympic 
Thailand Competition 2018” 
กล่าวว่า ในฐานะผู้ด�าเนินการคัด
เลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วม
แข่งขนัเวท ี“MOS Olympic World 
Championship” เพื่อส่งเสริม
เยาวชนไทยใช้โปรแกรมคอมพิว 
เตอร์ให้มมีาตรฐานเทยีบเท่านานา 
อารยประเทศ จึงจัดการแข่งขัน
ทักษะด้านไอทีภายใต้ “โครงการ 
MOS Olympic Thailand Com 
petition 2018” คัดเลือกตัวแทน

เยาวชนที่ชนะการแข่งขันเข้าร่วม
แข่งขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา 
พร้อมรางวัลกว่า 300,000 บาท 
โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรม ประกอบ
ด้วย Microsoft Word 2013/ 
Microsoft Excel 2013 / Microsoft 
PowerPoint 2013 /Microsoft 
Word  2016 /Microsoft Excel 2016 
และ  Microsoft PowerPoint 2016  
 เยาวชนไทยอายุ 15-21 ปีท่ี
สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันสมัคร 
ได้ต้ังแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 
2561 รายละเอียดเว็บไซต์ http://
www.aritedu.com/olympic2018

แข่งโปรแกรม‘Microsoft’ไปเวทีโลก
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ต่างประเทศ

 ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า 
“โข่ว รั่ว สวน เหอ” หรือ 
“ปากราวน�้าตก”
 สมัยราชวงศ์จิ้น มีชายคน
หนึ่งนามว่า กวอเซี่ยง เป็นผู้ 
ที่มีความรู้แตกฉานลึกซ้ึง ไม่ 
ว่าเรื่องอะไร เขาจะศึกษาเรื่อง
นั้นจนกระจ่างแจ่มชัด เม่ือมี
ปัญหาใด เขาจะพยายามท�า 
ความเข้าใจให้ถ่องแท้ จากนั้น

ปากราวน�้าตก
จึงสามารถหาค�าตอบที่เหมาะสม
ได้ทุกครั้ง
 นอกจากนี้ กวอเซี่ยงยังแตก 
ฉานในคัมภีร์ของเหลาจื่อและจวง
จื่อ จนท�าให้หลายคนมาเชิญให ้
เขาเข้ารับราชการ แต่เขาก็ปฏิเสธ
ทุกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า คุยเรื่อง
การบ้านการเมือง ปรัชญาความรู้ 
สนุกกว่ารับราชการ
 แต่สุดท้าย เมื่อกษัตริย์ต้อง 
การให้เขารับราชการ เขาก็ไม่อาจ

รกัและสนัตภิาพ
คุณคิดว่า คุณจะพูดอะไรเป็นประ 
โยคสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิต?
 ชายหนุ่มผู้โดยสารเครื่องบิน
ได้ตัดสินใจอธิษฐานสุดท้ายให้ 
“โลกสันติ” และ “บอกรัก” พ่อ 
แม่และแฟนสาวของเขา
 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เครื่อง
บินของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น 
(China Southern Airlines) ได้ 
ขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินหลังจาก 
ที่สัญญาณเตือนไฟไหม้ท�างาน
 ข้อความดงักล่าวได้รบัการเปิด
เผย หลังจากที่ผู้โดยสารคนหนึ่ง
นามสกุลว่าหวาง ได้เขียน “ค�าสุด 
ท้าย” ทิ้งไว้ หลังจากที่เกิดสัญ 
ญาณฉุกเฉิน 
 เทีย่วบนิ CZ6406 เทีย่วบนิใน
ประเทศ ได้ท�าการบินจากเมือง
หนันจิง ทางตะวันออกของมณฑล
เจียงซู ไปยังเมืองกุ้ยหลิน ทางใต้
ของเขตปกครองตนเองพเิศษกว่าง
ซี-จ้วง
 ในเวลา 21.35 น. ทางลูกเรือ
ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้
ดังบริเวณคลังสินค้า ลูกเรือจึงรีบ
แจ้งเตอืนแก่ผู้โดยสารและประกาศ
ว่า เครื่องบินจ�าเป็นต้องลงจอด

ฉุกเฉินท่ีสนามบินที่ใกล้ที่สุดใน
เมืองฉางซา มณฑลหูหนัน
 ในช่วงแรก ผู้โดยสารทั้งหมด
ยงัอยูใ่นความสงบ แต่ทนัใดนัน้ ก็
มีเสียงร ้องของเด็กทารกดังขึ้น 
ท�าให้ผู้โดยสารทั้งหมดเร่ิมเกิดอา 
การตื่นกลัวและแตกตื่น
 หวาง ในวัย 19 ปี ได้เล่าให้ฟัง
ว่า หลังจากที่ลูกเรือบนเครื่องประ 
กาศเตือนเรือ่งสัญญาณไฟและการ
ลงฉุกเฉิน เขาตกใจกลัวมาก แต่
หลังจากท่ีทางลกูเรอืพยายามอย่าง
สดุความสามารถในการปลอบโยนผู้
โดยสารให้สงบลงและพยายามให้
ข้อมูลในการอพยพอย่างละเอียด
และซ�้าแล้วซ�้าเล่า

 เขาจงึเริม่รูส้กึหายกลวัและเริม่
มั่นใจว่า ทางกัปตันจะต้องน�า
เครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยอย่าง
แน่นอน แต่กระนั้น เขาก็เตรียม
พร้อมส�าหรับกรณทีีอ่าจจะเลวร้าย
ที่สุด
 ในช่วง 30 นาทีก่อนที่เครื่อง
จะลงจอด เขาได้ทิ้งข้อความถึงพ่อ
แม่และแฟนสาวของเขาไว้ในแท็บ 
เล็ตส่วนตัว
 หวางเขียนว่า “เพื่อโลกที่สงบ
สุข คุณพ่อคุณแม่ครับผมรักพวก
ท่านครับ ***(ชื่อแฟนสาว) ผมรัก
คุณ อย่าเสียใจนะครับ”
 นอกจากนี้ เขายังเขียนชื่อและ
เมืองหนันจิง เมืองที่เครื่องบินบิน

ออกมา
 หวางเล่าว่า ในตอนนั้น สมอง
ของเขาว่างเปล่ามาก และเขารู้แต่
เพียงว่าเขาต้องเขียนแบบนี้ลงไป 
 ถึงแม้ว่าค�าที่เขาเขียนจะสั้น
และเป็นภาษาง่ายๆ แต่ “ค�า
สุดท้าย” ของเขา ได้แสดงให้เห็น
ถึงความรักทีล่กึซึง้ทีเ่ขามต่ีอพ่อแม่
และแฟนสาว
 อย่างไรกต็าม เทีย่วบนิ CZ6406 
ก็ได้ลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนาม
บินฉางซา หวงหัว เมื่อเวลา 21.56 
น. และแน่นอนว่า ผูโ้ดยสารทุกคน
อพยพออกจากเครื่องบินได้อย่าง
ปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาด
เจ็บ
 เมื่อนึกถึงประสบการณ์ท่ีเขา
ได้ประสบมา หวางกล่าวว่า มัน
เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากแต่
ขณะเดยีวกนั กเ็ป็นเหตกุารณ์ท่ีน่า
จดจ�าและไม่อาจจะลืมได้ชั่วชีวิต
 หวางกล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจาก
ที่ผ่านประสบการณ์ที่ชีวิตอยู่บน
เส้นด้าย ท�าให้เขาตระหนักว่าชีวิต
นั้นมีค่ามากขนาดไหน และเขา
รู้สึกยินดีอย่างมากที่วันนี้เขายังมี
ลมหายใจอยู่    

editor59lokwannee@gmail.com

ปฏิเสธ โดยหน้าที่ของเขาก็คือ 
การประกาศราชโองการ ซึ่งเขาก็
ท�าหน้าทีน่ีไ้ด้ด ีนอกจากนี ้บรรดา
ข้าราชส�านักคนอ่ืนๆ ก็ชอบพูด 
คุยกับเขา เพราะเขาสามารถพูด 
ได้ทุกเรื่อง ตอบได้ทุกค�าถาม
 แม้แต่กษัตริย์เองก็ชื่นชอบเขา
มาก จนถึงกับชมกวอเซี่ยงกับ 
ผู้อื่นว่า “กวอเซี่ยงผู้นี้ พูดได้อย่าง
คล่องแคล่วลื่นไหล ราวกับน�้าที่
ไหลตกลงมาจากเขา ที่มีแต่ไหล 

ตก ไม่เคยมีวันเหือดแห้ง”
	 ปากราวน�้าตก	 หมายถึง	
การพูดอย่างคล่องแคล่ว	 มี
ทักษะการพูด	คล้ายๆพูดแบบ	
น�้าไหลไฟดับของไทย
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ข่าวย่อย

ซาอุฯให้คอมพ์ขึน้เคร่ือง
ส�านักงานการบินพลเรือนของ
ซาอดุอีาระเบยีออกแถลงการณ์
ระบุว่า ผู ้โดยสารจะสามารถ 
ใช้แล็ปท็อปและแท็บเล็ตบน
เครื่องบินที่ออกจากท่าอากาศ 
ยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุง
ริยาดและท่าอากาศยานนานา 
ชาติคิงอับดูลาซิซในนครเจด
ดาห์ได้นบัจากวนัที ่21 ธนัวาคม 
เป็นต้นไป หลงัจากทีส่หรฐัและ
อังกฤษประกาศมาตรการ
ควบคุมการน�าอุปกรณ์อิเล็ก 
ทรอนิกส ์ขึ้นเครื่องบินเมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

เกาหลีใต้ยิงประมงจีน 
เกดิเหตเุรอืประมงของจนีหลาย
สิบล�า รุกล�้าเข ้ามาจับปลา 
ในน่านน�้าของเกาหลีใต้ โดย
ไม่สนใจสัญญาณแจ้งเตือน
หลายครั้งของเจ้าหน้าท่ีรักษา
การณ์ชายฝั่งของเกาหลีใต้ ทั้ง
ยงัแล่นเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที ่จน
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กระสุน
จริงยงิขบัไล่ นบัเป็นเหตดุการณ ์
ครั้งที่ 3 ในรอบปีนี้ 

ยกเลกิค�าสัง่อพยพไฟป่า
ทางการแคลิฟอร์เนียประกาศ
ยกเลิกค�าสั่งอพยพทั้งหมดใน
พืน้ทีเ่ส้นทางไฟไหม้ป่าเขตเซา
เทิร์นแคลิฟอร์เนียแล้วในวัน
พฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามเวลา
ท้องถิน่ ภายหลงัจากลมแรงระ 
ลอกใหม่ไม่ท�าให้ไฟลกุไหม้เพิ่ม 
ขึ้นมากนัก แต่มีบ้านเรือนราว 
18,000 หลังรวมทั้งอาคาร
ต่างๆ ยงัคงอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยั 
แม้ว่ายงัไม่มสีญัญาณว่าจะเกดิ
ไฟไหม้ขึ้นมาอีกระลอกก็ตาม  
ไฟไหม้ป่าแคลิฟอร์เนียที่เรียก
กนัว่าโทมสัไฟร์เริม่มาตัง้แต่เมือ่
วันที่  4 ธันวาคม ท�าให้มีผู้เสีย
ชีวิต 2 คน ท�าลายบ้านเรือน 
อย่างน้อย 750 หลงั เผาผลาญ
พ้ืนทีร่าว 1,100 ตารางกิโลเมตร

ต่างประเทศ

‘ยูเอ็น’ลงโทษเพิ่มโสมแดง

สหรัฐประกาศขึ้นบัญชีด�าบุคคลที่
ถูกกล่าวหาว่า กระท�าการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและทุจริตทั่วโลก 
หลังจากที่กฎหมายใหม่ของสหรัฐ
ในเรื่องนี้มีผลบังคับใข้
 นักการทูตสหรัฐละเจ้าหน้าที่
ด้านการเงนิการคลงัใช้เวลาราว 1 ปี  
ในการรวบรวมหลักฐานของบคุคล
ระดบัชัน้น�าและบรษิทัต่าง ๆ รวม 
14รายชือ่ ท่ีพัวพันกบัอาชญากรรม
และการกระท�าทีโ่หดร้าย และเมือ่
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประธานา 

ธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ กไ็ด้ลงนามใน
ค�าสั่งทางการบริหารอายัดทรัพย ์
สินของบุคคลทั้ง 14 คน ที่อยู่ใน
ธนาคารหรอืเป็นสนิทรพัย์ทีอ่ยูใ่น
แผ่นดินสหรัฐ โดยหนึ่งในผู้ที่อยู่
ในบญัชดี�านีด้้วยได้แก่ พลเอกหม่อง 
หม่อง โซ ของเมยีนมา ซึง่ถกูกล่าว
หาว่า เป็นผูน้�าในการล้างเผ่าพนัธุ์
ชาวมสุลมิโรฮงิญาในเมยีนมา โดย
ในฐานะผู้บัญชาการกองก�าลังตะ 
วนัตก เขาเป็นผูส้ัง่การและดแูลการ 
สังหาร การก่อความรุนแรงทาง

ขึน้บญัชดี�าละเมดิสทิธิมนษุยชน 
เพศ การจับกุมตามอ�าเภอใจและ
การเผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐ
ยะไข่ ในบัญชีด�านี้ ยังมีเจ้าหน้าที่
และนกัธรุกจิจากรัสเซยี จนี ยเครน 
กัวเตมาลา ปากีสถาน เซอร์เบีย 
สาธารณรัฐโดมินิกันและสาธารณ 
รัฐประชาธปิไตยคองโก รวมอยูด้่วย 
นายเรก็ซ์ ทลิเลอร์สนั รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศสหรัฐกล่าวว่า มาตรการ
ของสหรฐัในครัง้นี ้เป็นการส่งเสริม 
ความมัน่คงทัง้ในสหรัฐรวมท้ังพันธ 
มิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐด้วย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห
ประชาติ จะลงมติในร่างมติที่เพิ่ม
มาตรการลงโทษเกาหลีเหนอื ด้วย
การจ�ากดัเรือ่งการน�าเข้าน�า้มัน ซึง่
มีความจ�าเป็นต่อโครงการพัฒนา
ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือ 
 การลงมติครั้งนี้ก�าหนดจัดขึ้น
ในเวลา 13.00 น. ตามเวลาใน
สหรัฐ หรือ ตรงกับ 01.00 น. เช้า
วันเสาร์ ตามเวลาในประเทศไทย 
ในร่างญัตติท่ีจะน�าเสนอให้คณะ
มนตรีความมั่นคงฯ พิจารณาลง
มตินั้น ก�าหนดห้ามการส่งออก
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเกือบร้อยละ 90 
ไปยงัเกาหลเีหนอื ด้วยการก�าหนด
เพดานการส่งน�้ามันที่กลั่นแล้ว 
ไว้ที่ปีละ 500,000 บาเรลล์และ
น�้ามันดิบที่ปีละ 4 ล้านบาเรลล์ 
และให้ส่งตัวชาวเกาหลีเหนือที่ท�า 
งานในต่างประเทศกลับไปยงัเกาหล ี
เหนือภายใน 12 เดือน สมาชิก
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ทั้ง 15 
ชาตไิด้รบัเอกสารรายละเอียดเร่ือง
นีแ้ล้วในวนัพฤหสับดแีต่ยงัไม่เป็น
ท่ีแน่ชดัว่า จนีจะลงมตอิย่างไร แต่
ตามปกตแิล้ว ร่างเอกสารเกีย่วกบั
เกาหลีเหนือจะยังไม่ส่งให้สมาชิก
ทุกชาติได้พิจารณาหากจีนและ
สหรัฐยังไม่เห็นพ้องต้องกัน นัก 

การทูตรายหนึ่งเปิดเผยว่า สหรัฐ
ได้เจรจากบัจนีเร่ืองร่างมตนิีใ้นช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา หากคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ ให้ความเห็นชอบ ก็
จะเป็นมติที่ 10 ที่เกี่ยวกับมาตร 
การลงโทษเกาหลเีหนอื จากการที่
ทดลองขนีปาวุธและอาวุธนวิเคลยีร์
ตัง้แต่ปี 2006 เป็นต้นมา มติดัง
กล่าวจะผ่านความเหน็ชอบได้กต่็อ
เมือ่สมาชกิอย่างน้อย 9 ชาตลิงมติ
เหน็ด้วยและสหรฐั องักฤษ ฝรัง่เศส 
รัสเซียและจีน ไม่ใช้สิทธิยับยั้ง
 ขณะที่ต่อกรณีการลงคะแนน
เสียงเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการ
ตัดสินใจรับรองเมืองเยรูซาเล็ม 
ให้มีสถานะเป็นเมืองหลวงของ
อิสราเอล นัน้ แม้ว่าประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขู่จะตัด

ความช่วยเหลือประเทศที่ลงคะ 
แนนเสียงสนับสนุนให้สหรัฐยก 
เลิกการรับรองเมืองเยรูซาเล็ม แต่
กมี็ถึง 128 ประเทศสนบัสนนุญตัติ
ดังกล่าว ซึ่งไม่มีผลผูกพันใด ๆ มี 
9 ประเทศลงมติคัดค้านและอกี 35 
ประเทศงดออกเสียงในขณะที่ 21 
ประเทศไม่ลงคะแนนเสียงฝ่ายใด 
อย่างไรก็ตาม ค�าขู่ของนายทรัมป์
ก็ดูเหมือนจะมีผลกระทบอยู่บ้าง 
เนือ่งจากบางประเทศงดออกเสียง 
และไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว 
จากทีเ่คยสนบัสนนุญตัตทิีเ่กีย่วกบั
ปาเลสไตน์ในอดตีทีผ่่านมา สหรฐั
อาจจะรู้สึกโดดเดียวอยู่บ้างเนื่อง 
จากพันธมิตรชาติตะวันตกและ
ชาติอาหรับก็สนับสนุนมาตรการ
กดดันสหรัฐ
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 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.
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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
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สังคม

นวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 

ศภุเดช	พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	
ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	น�าคณะผูบ้รหิารมอบเงนิ	จ�านวน	3,300,000	บาท	
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ไมเคิล	พาร์คเกอร์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท	แมนูไลฟ์	
ประกันชีวิต	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พาผู้โชคดีจากกิจกรรม	 “แมน ู
ไลฟ์	 เดสติเนชั่น	 รัน”	 ร่วมงาน	 “อังกอร์	 วัด	 อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟ	 
มาราธอน	2017”	ที่	อังกอร์	วัด	ประเทศกัมพูชา

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร 
ลงนามความร่วมมือกับองค์การ
ส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศ 
ไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคลัส 
เตอร์นวัตกรรม โคนมและผลิต 
ภัณฑ์นม 
 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
เลขาธกิาร สวทน. กล่าวว่า ความ
ร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณา
การด�าเนินงานขับเคลื่อนเมือง
นวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคลัสเตอร ์นวัต 
กรรมโคนม ที่น�าไปสู่การสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
กจิการโคนมและอตุสาหกรรมนม
ให้มีการวิจัยและพัฒนาต้ังแต่ 
ต้นระดับฟาร์มต้นน�้าไปจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน�้า น�าไปสู ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ี
มีมูลค่าเพิ่มสูงที่มีคุณภาพ มาตร 
ฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริ 
โภค ตลอดจนตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก นอก 
จากนี้ยังเป็นการสานพลังประชา
รัฐ สร้างเศรษฐกจิใหม่ฐานชวีภาพ  

ที่กระจายรายได้อย่างทั่วถึงใน
ห่วงโซ่มูลค่าภาคเกษตรอาหาร 
 ปัจจบุนั ประเทศไทยมีเกษตร 
กรผู้เล้ียงโคนม 160,000 ครัว
เรือน มีรายได้จากการขายน�้านม 
160,600 ล้านบาท มีการน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์จากนม 12,000 ล้าน
บาท และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์
จากนม 6,000 ล้านบาท การลง
นามความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็น
เสมือนการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้อุตสาหกรรมโคนมและผลิต 
ภัณฑ์จากนม และเพื่อให้เกิด
ความร่วมมอืในการพฒันาอตุสาห 

กรรมดงักล่าวตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
ตั้งแต่ต้นน�้า คือ การเลี้ยงโคนม 
กลางน�้า เรื่องการแปรรูป และ
ปลายน�้า อย่างการพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ฟังชั่น
นัล มิลค์ หรือนมที่มีการเติม
คุณค่าสารอาหารเข้าไป เป็นต้น 
ซ่ึง สวทน. โดยเมืองนวัตกรรม
อาหาร เป็นผูส่้งเสรมิให้เกดิความ
ร่วมมือและจะร่วมท�าวิจัยเพือ่เพิม่
มลูค่าผลติภณัฑ์ โดยเฉพาะฟังชัน่
นัล มิลค์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
คอื การพฒันาคณุภาพน�า้นม สร้าง 
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อความต้องการ ลดการน�าเข้า
วัตถุดิบหรือเพิ่มการส่งออกผลิต 
ภัณฑ์ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่
หลากหลายให้ผลิตภัณฑ์นม เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
 ด ้าน ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์
สวุรรณ ผูอ้�านวยการ อ.ส.ค. กล่าว
ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการ
สร้างศกัยภาพและขดีความสามารถ
ของอุตสาหกรรมอาหารด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนมและ
ผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ เพื่อ
พฒันาไปสูผ่ลติภณัฑ์นวตักรรมที่
มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค 
และตอบโจทย์ความต้องการของ 
ผู ้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ยัง 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 
แบ่งปันประสบการณ์ แนวโน้ม
และทศิทางการวจิยัพฒันาและนวตั 
กรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม


