
“เราจะ(ไม่)ท�าตามสัญญา” ยืด...ได้อีกเรื่อยๆ 
เหมือนปี่กับขลุ่ยกับกรณี “ยืมเพื่อนไม่ผิด” 
ชี้วัดภาวะ “ขาลง” ของ “ทั่นผู้น�า” และ คสช. 
ปรากฏการณ์ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จี้
ออกกฎหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนศร “ไทยนิยมยั่งยืน” 
“ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต” มอง 4 ปีรัฐบาล คสช. 
ถึงเวลาต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนตัดสินใจ 
“โสภณ พรโชคชัย” วิพากษ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ความเสียหายของประเทศเพราะ “ผู้มีอ�านาจ” 
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การเมอืงทีอ่มึครมึและก�าลงั
ฮึ่มๆกันอยู ่ในตอนนี้ เมื่อ
พิจารณาจากเหตุปัจจัยแล้ว
สถานการณ์น่าจะทรงๆทรดุๆ
ไปแบบนี้ ไม่น ่าเกิดอุบัติ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ใหญ่ เมื่อทุกอย่างบ่งชี้ไป 
ในทิศทางที่ว่าปีน้ีน่าจะเป็น

เพยีงปีอุน่เครือ่งเผาหวั ของ
จริงรอเจอกันปีหน้าที่สถาน 
การณ์ออกได้ 2 หน้าคือมี
เลือกตั้งที่อาจจะเป็นไปได้
ทัง้ต้นปี กลางปี หรอืปลายปี  
หรือไม ่มี เลือกตั้งอีกยาว 
ส่วนปีนี้ก็เคลื่อนไหวกันไป
ไม่ให้เงียบ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ
ปีนี้จึงเป็นปีสุดท้ายของ “บิ๊กตู่”

 ที่จะได้นั่งอยู่ในอำานาจ
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ไม่ใช่เร็วๆนี้
 2.ที่ยังไม ่ปล ่อยให้มีการ 
เลือกตั้งเร็วนี้ หรืออย่างน้อย 
ตามกรอบเวลาโรดแม็พเดิม 
ช่วงปลายปีก็เพราะยังไม่มั่นใจ
ว ่าผลการเลือกตั้งจะออกมา 
ในทิศทางที่ต้องการ
 ทิศทางที่ต ้องการในท่ีนี้ตี 
ความหมายได้เป็น 2 กรณีคือ
 2.1 มีความเป็นห่วงอย่างจรงิ 
ใจว่าหลังการเลือกตั้งบ้านเมือง
จะกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยเป็นมา 
ตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา  
คือเลือกตั้งเสร็จมีม็อบออกมา
ขับไล่รัฐบาล ยุบสภาจัดเลือก 
ตั้งแล้วก็มีม็อบออกมาขับไล่
รัฐบาลอีก
 2.2 ถ้าย้อนไปถึงค�าพดูก่อน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

หน ้านี้ ในท�านองว ่าจะเลือก 
แบบผมหรือกลับไปเป็นแบบ
เดิมก็พอเข้าใจได้ว่ายังมีความ
กังวลว่าผลเลือกตั้งไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง คือได้นักการ
เมืองหน้าเก่า พรรคการเมือง
ใหญ ่พรรคเก ่ากลับมาเป ็น 
แกนนจัดตั้งรัฐบาล
 3.ประโยคทีว่่าวนันีบ้้านเมอืง
ยังไม่เรียบร้อยก็ขอเวลาหน่อย 
สะท้อนชัดว่ายังไม่อยากปล่อย
มือจากอ�านาจหากไม่มีความ
มั่นใจ ส่วนค�าว่าขอเวลาหน่อย 
จะนานแค่ไหนนั้น หากดูตาม
เทคนิคกฎหมายที่ยังพอเหลือ
ให ้ ใช ้ เพื่ อ เลื่ อนเลือกตั้ ง ได ้ 
เต็มที่ไกลสุดไม่พ้นปี 2562
 แม้ร่างพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการ
เลือกตั้งส.ส.และร ่างพ.ร.บ. 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งส.ว.ซึ่งเป็น 2 ร่างสุด 
ท้ายจะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีเหตุ 
ผลใดที่จะยื้อเลือกตั้งได ้ยาว 
นานกว่ากลางปีหรือปลายปี 
2562
 ถึงต้องยกร่างกฎหมายกัน
ใหม ่ก็ ไม ่มี เหตุผลที่ต ้องใช  ้
เวลานาน เพราะเป็นแค่การ 
ปรับแก้ในจุดที่คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เห็นไม่ตรงกันเท่านั้น
 เมื่อพิจารณาจากองค์ประ 
กอบต่างๆแล ้วป ีนี้ จึงเป ็นป ี
สุดท้ายของ “บิ๊กตู ่” ที่จะนั่ง 
อยู่ในอ�านาจ
 เมื่อถึงเวลาแม้จะยังไม่ม่ัน 
ใจ แม้จะยังเป็นห่วงต่อสิ่งที ่
จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งแต ่
ก็ต้องยอมจัดเลือกตั้งไม่ทาง
ไหนจะบิดพริ้วได้อีก
 ยกเว้นแต่ว่าจะใจกล้าบ้าบิ่น
ใช้อ�านาจมาตรา 44 สะกดการ
เลือกตั้งไว้ หรือถ้าใจกล้ามาก 
กว ่านั้นก็ต ้องผ ่าทางตันท�า
รัฐประหารตัวเองล้มโต๊ะเริ่ม 
นับหนึ่งใหม่หมด เพื่อไม่ให้
เหลือเงื่อนไขข้อจ�ากัดในการนั่ง
ทับอ�านาจ
 ทั้งหมดคือความเป็นไปได้
 ส่วนถ้าเป็นไปแล้วจะเกดิ
อะไรขึ้นตามมาก็ เป ็นอีก 
เรื่องหนึ่ง

การลงพืน้ท่ีตรวจราชการ จงัหวัด 
ตราด ก่อนประชมุคณะรฐัมนตรี
นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ 
หรือ ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้น 
ที่ จั งหวัดจันทบุรี  ในวันที่นี้  
(6 ก.พ.) ในการพดูกบัประชาชน
ทีม่าให้การต้อนรบัของ  “บิก๊ตู”่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
มีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจ
 ไม่ว่าจะเป็น
 “อย่าให้ใครมาชักพา เพื่อ
น�าไปสูค่วามขดัแย้ง วนันีก้�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ท้องถิ่น ต้อง
คดิกนัใหม่ โดยรฐับาลจะท�าเท่า
ทีม่เีวลาท�าได้ และ 3 ปีมานีก้ร็บ
กับหลายเรื่อง วันน้ีเราท�าเพื่อ
ทุกคน วันนี้บ ้านเมืองยังไม่
เรยีบร้อยกข็อเวลาหน่อย เพราะ
วันหน้าถ้ายังไม่เรียบร้อย ทุก
อย่างก็วุ่นไปหมด” 
 หรือจะเป็น
 “ถามว่าการเลือกตั้งประชา 
ธิปไตยใช่ไหม ตอบว่าใช่ มัน
ต้องมไีหม มนักต้็องม ีผมไม่เคย
คิดว่ามันไม่ต้องมี มันต้องมี 
แต่ท่านต้องเลอืกให้เป็น...รูห้รอื
ยังจะเลือกใคร...ถ ้าเลือกไม่
ดีแล ้วได ้แบบเดิมมาจะเกิด 
อะไรขึ้นผมไม่รู ้นะ วันน้ีไม่ได้ 
มาเพื่อการเมือง”
 คีย์เวิร์ด บางช่วงบางตอนนี้
เม่ือน�าไปรวมเข้ากับ คีย์เวิร์ด
ก่อนหน้านี้หลายกรรมหลาย
วาระพอสรุปทิศทางได้ว่า
 1.การเลือกตั้งมีแน่ แต่ยัง 

ปีหน้าชัดเจน
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In Brief : ย่อความ

การศึกษาเป็นงูพิษ

ทรรศนะ

การศกึษาของเราขณะนีเ้ป็น “งูพษิ” 
แล้ว  ในพระพุทธศาสนากม็ ี“ปรยิตัิ
เป็นงพูษิ” แทนท่ีจะศกึษาพระธรรม
ค�าสอนเพื่อดับทุกข์ ก็ดับทุกข์ไม่ได้ 
แถมยังทุกข์เพิ่มขึ้นอีก

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ศึกษาพระธรรมค�าสอนเพื่อดับทุกข์ ก็ดับ
ทุกข์ไม่ได้ แถมยังทุกข์เพิ่มขึ้นอีก  
 พระได้เปรียญ 9 ประโยคแล้วยังเป็นทุกข์
จนต้องผกูคอตายกม็ ีเป็นระดบัเจ้าอาวาส เป็น
ช้ันพรหม สภาพอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่า ความรู้
ไม่พอ หรือปริยัติเป็นงูพิษ ท�าให้ตัวเองหลง 
คิดว่าเรียนจบแล้วมันน่าจะเจ๋ง น่าจะไปได้ไป
สวย แต่ชีวิตกลับตกต�่าเพราะการศึกษา   
 หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดไว้ว่าการศึกษา
เหมือนเจดีย์ยอดด้วน เจดีย์มันสวยงามท่ี 
ยอด แต่ว่ายอดมันเกิดด้วนมันเลยหมดสวย  
คนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วต่อยอด 
ไม่ได้ มันก็เหมือนเจดีย์ยอดด้วน ไม่มีความ
สวยงาม ตอนเรียนอนุบาลก็ดูน่ารัก เรียน
ประถมก็ยังดูดี ขึ้นมัธยมก็จะมีเรื่องชู้สาวอะไร 
พอขึ้นมหาวิทยาลัยก็เห็นเรไรร�่าไรแห่งความ
บรรลัยหลายเรื่องเกิดขึ้น อันนี้ต้องถือว่าการ
ศึกษาเป็นเจดีย์ยอดด้วน เป็นสุนัขหางด้วน  
 ดังนั้นใครท่ีอยู่ในวงการศึกษาก็ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และตรงกับสายงานที่เขาต้องการ อย่า
ผลิตบัณฑิตให ้ติดลบจนกระทั่งหมด 
ความสวยงาม ยังไงก็ขอให้บัณฑิตรุ ่น
หลังๆปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วย เพื่อจบ 
มาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
และบริษัทห้างร้าน 
 เจริญพร

ข ่าวที่กระเทือนวงการศึกษาอย่างยิ่งยวด 
ขณะนี้คือ ข่าวที่บริษัทบางแห่งประกาศไม่รับ
นักศึกษาหลายสถาบัน ท�าให้สถาบันที่ถูกระบุ
ชื่อไม่รู้จะเอาปี๊บคลุมหัวไปไว้ที่ไหน จบแล้ว 
ต้องเอาปี ๊บคลุมหัว เพราะไม่มีคุณสมบัติ 
หรือไม่มีความสามารถพอที่จะท�าให้บริษัท
เหล่านั้นเช่ือถือ จ่ายเงินเดือนแล้วไม่คุ้มกับ 
งานเขาก็กลัวเจ๊ง กลัวขาดทุน 
 เลยเป็นข่าวที่ไม่ใช่แค่ผู ้ที่ก�าลังเรียนอยู ่
สถาบันนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงครูบา
อาจารย์ท่ีสอนจะรู้สึกอย่างไร เพราะเท่ากับ
ครูบาอาจารย์และระบบการเรียนการสอน 
ไม่มีคุณภาพ ลูกศิษย์จึงไม่มีคุณภาพความ 
สามารถพอที่จะให้เขารับเข้าท�างาน ลูกศิษย์
ไม่มีความรู ้ก็ต้องย้อนถามอาจารย์ว่าสอน
อย่างไร บกพร่องอย่างไร ระบบการเรียน 
การสอนเป็นอย่างไร 
 ผู ้บริหารด ้านการศึกษาก็ต ้องน�ามา
พิจารณาและแก้ไขกันต่อไป ก่อนหน้านี้ก็มี 
ข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะสั่งตัดงบประมาณ 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะ 
ผลิตบัณฑิตออกมาแล ้วไม ่ มี คุณภาพคุณ 
สมบัติพอที่จะท�างานได ้ บริษัทต ่างๆจึง 
ประกาศไม่รับ เรียนจบมาก็ต้องตกงาน 
  จึงอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาของเรา
ขณะนี้เป็น “งูพิษ” แล้ว ในพระพุทธ
ศาสนาก็มี “ปริยัติเป็นงูพิษ” แทนที่จะ

คนมีสี?
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพเมื่อ
ส�านกัข่าว “เนชัน่” ระบนุายทหารยศ 
“พันเอก” หัวหน้าโครงการวิจัย 4 
โครงการ มีงบประมาณ 22 ล้านบาท
เศษ สั่งซื้อครุภัณฑ์บางอย่างจาก
บรษิทัเอกชนซึง่ตนเป็นกรรมการ โดย
เร่ืองน้ีเริ่มจากสตง.ไปตรวจการอยู ่ 
จริงของครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนา
แอปพลิเคชันเฉลิมพระเกียรติ ใน 
หลวงรัชกาลที่ 9 
 ปรากฏว่าไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจ  
จึงท�าหนังสือให้หัวหน้าโครงการ 
ชี้แจงและน�าครุภัณฑ์ไปให้ตรวจ ต่อ
มา “บ๊ิกทัพบก” ยืนยันว่าครุภัณฑ์ 
อยู่ครบ แต่ที่ตรวจไม่เจอเพราะหน่วย
งานวิจัยไม่มีคลังเก็บครุภัณฑ์ จึงน�า 
ครุภัณฑ์ไปเก็บที่บ้าน ส่วนกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าโปร่งใส 
และ “ไม่ผิด” ที่ซื้อจากบริษัทที่ “พัน 
เอก” ผู ้นี้เป็นกรรมการ เพราะได้
ของดีและราคาถูกกว่าท้องตลาด ทั้ง 
“พนัเอก” ผูน้ีก้ล็าออกจากบรษิทัแล้ว
  แต่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า “พนัเอก” 
ลาออกหลังเกิดเรื่องอื้อฉาว แต ่ 
“ภรรยา” ยังเป็นกรรมการบริษัทอยู่ 
จึงท�าให้ย้อนไปถึงกรณีกองทัพบก 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ iMac รุ่นสเตท 
ออฟดิอ๊าร์ท 3 เครื่องที่ถูกตั้งค�าถาม
ว่าราคาสูงกว่าในท้องตลาดหรือไม่?
 ที่ส�าคัญคนจัดซื้อและจัดขาย
คือ “พันเอก” คนเดียวกันนี้ แม้ 
“โฆษกทัพบก” จะยืนยันว่าเป็น
ราคาตามปรกตแิละเรือ่งนีก็้เงยีบ
หายไป แต่กรณีนี้จัดซ้ือคุรุภัณฑ์
จากบริษัทของ “พันเอก” ต้องรอ
ดูว่า สตง.จะสรุปอย่างไร แต่ 
“เนชั่น” ทิ้งท ้ายไว ้ว ่าเหมือน 
“แขวนเรื่องไว้ที่หน้าผา”!  
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เศรษฐกิจ

บลจ.กสิกรรุกดิจิตอลแพลตฟอร์ม

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยเป้า
หมายและกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ปี 2561 ว่า ตั้งเป้าหมายเป็นผู้น�า
ในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนา
ผลติภณัฑ์กองทนุและช่องทางการ
ให้บริการและเครื่องมือช่วยการ
ลงทุนต่างๆ รองรับการลงทุนยุค
ดิจิตอล ตลอดจนวางแนวคดิให้ค�า
แนะน� าการลงทุนผ ่ านระบบ
ดิจิตอลโดยชู “Digital Wealth 
Platform 4.0” น�านวัตกรรมการ
ลงทนุรปูแบบใหม่ๆช่วยการลงทุน 
ให้เป็นเรื่องง่าย สามารถเข้าถึง
ลกูค้าได้ทกุกลุม่เพือ่ให้มัน่ใจในผล
ตอบแทน
 นายวศินกล่าวว่า ได้พัฒนา
ช่องทางการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิตอลช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผล 
ให้มีจ�านวนลูกค้ากองทุนรวมที่
ลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งยอดสิ้นปี 2560 มีลูกค้ากอง 
ทนุรวมทีล่งทนุผ่านช่องทางดจิติอล
คิดเป็นสัดส่วน 30% จากจ�านวน
ลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมด ถือเป็น
สัดส่วนที่สูงสุดในอุตสาหกรรม 
เมื่อคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้
การจัดการผ่านช่องทางดิจิตอลจะ

มีสัดส่วนราว 21% ของ AUM 
กองทนุรวมท้ังหมด ส่วนเป้าหมาย
ในปีนี้ตั้งเป้าฐานลูกค้าใช้บริการ
ผ่านช่องทางดจิติอลเพ่ิมขึน้อกีเป็น 
50% ของจ� านวนลูกค ้ ากอง 
ทุนรวมท้ังหมด ส่วนเป้าหมาย 
Digital-based AUM เพิ่มขึ้นอีก
เป็น 30% ของ AUM กองทุนรวม
ทั้งหมด
 ส่วนภาพรวมผลการด�าเนิน
งานปี 2560 เติบโต 5% มูลค่า

บลจ.กสิกรไทยยผุดคอนเซ็ปต์ “Digital Wealth Platform 4.0” 
เพิม่ศกัยภาพกระบวนการจัดการลงทนุสร้างความมัง่คัง่ให้ลกูค้า 
ปั้นยอดผู้ลงทุนผ่านดิจิตอลเพิ่มขึ้นเป็น 50%

เตรียมพร้อม : ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) เปิดสัมมนาพิเศษ “TFEX Outlook 2018” 
เตรียมพร้อม จัดพอร์ตลงทุนปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก 
ชั้นน�าและผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูล โดยมีผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง 

ร่วมออกบูธ๊ : บรษิทั ไลท์ติง้ แอนด์ อคีวปิเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมออกบู๊ธ 
ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy 2018 โดยน�านวตักรรมใหม่ SOUND 
BULB หลอดไฟฟังเพลงได้ ทีพ่ร้อมจะสร้างบรรยากาศภายในบ้านของคณุหรอื
ลูกให้มีอรรถรส สนุกและเพลิดเพลิน ง่าย ๆ เพียงเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน 

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สาย
งานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุง
ไทย เปิดเผยว่า จากการสนับ 
สนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็น
กลไกส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวม
ท้ังเสริมสร ้างความแข็งแกร ่ง
ทางการเงินให้ธุรกิจสามารถเติบ 
โตได้อย่างมั่นคง ธนาคารจึงได้
ออกสนิเชือ่ “กรงุไทย SME รักกนั
ยาวๆ” ให้กบัผูป้ระกอบการ SME 
ท่ีต ้องการวงเงินส�าหรับลงทุน
ขยายก�าลังการผลิต หรือเป็นเงิน
ทุนในการด�าเนินกิจการ โดยคิด

อัตราดอกเบ้ียพิเศษตลอดระยะ
เวลากู ้  ผ ่อนช�าระนาน 10 ปี  
ปลอดช�าระเงินต้น 12 เดือน วง 
เงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย 
โดยตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเช่ือ
ไว้ที่ 2,000 ล้านบาท    
 ส�าหรับคุณสมบัติ เบื้องต ้น 
ของผู้ขอสินเชื่อคือ เป็นผู้ประกอบ
การ SME ที่มียอดขาย 100-500 
ล้านบาท มีประสบการณ์หรือ
ด�าเนินธุรกิจที่ขอสินเช่ือไม่น้อย
กว่า 3 ปีและมีก�าไรสุทธิ 2 ใน 3 
ปีล่าสุด ทั้งนี้ ธนาคารมั่นใจว่าจะ
ได้รับความสนใจจากผู ้ประกอบ
การ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อ

กรงุไทยSMEดอกเบีย้ต�า่ผ่อนนาน

สนิทรพัย์ภายใต้การจดัการ (AUM) 
1.3 ล้านล้านบาท แยกเป็นกองทนุ
รวม 1.01 ล้านล้านบาท กอง 
ทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 173,000 ล้าน
บาท และกองทุนส ่วนบุคคล 
117,000 ล้านบาท โดยคดิเป็นส่วน
แบ่งการตลาดจ�าแนกตามธรุกจิอยู่
ที่ 20.1, 16.0 และ13.9% ตาม

ล�าดับ ท�าให้บลจ.กสิกรไทยยังคง
ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 
ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมและ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ขณะที่
กองทุนส่วนบุคคลมีตัวเลขเติบโต
สูงสุดเมื่อเทียบทั้ง 3 ธุรกิจคือ
เติบโต 29.3% (ข้อมูลจาก AIMC 
29 ธันวาคม 2560) 

ได้ทีส่�านกังานธุรกจิทัง้ 79 แห่งทัว่
ประเทศ หรือกรอกข ้อมูลขอ 
สนิเชือ่ทีเ่วบ็ไซต์ https://sme.ktb.
co.th โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 
ตัง้แต่วนันีจ้นถงึวนัที ่30 มถุินายน 
หรือสอบถามรายละเอียดท่ี KTB 
Call center โทร. 0-2111-1111
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ข่าวย่อย

เอฟทีเอจีน-ศรีลังกา
เอกอัครราชทูตศรีลังกากล่าว
ว่า ศรีลังกา ขอเวลาเพิ่มเติม
ในการเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรี(เอฟทีเอ)กับจีน เน่ือง 
จากกงัวลผลกระทบทางเศรษฐ 
กิจของประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก
กว่าหากรีบท�าข้อตกลงกับจีน
ซึ่งป ัจจุบันมีความกังวลกัน
มากขึ้นในศรีลังกาเกี่ยวกับ
การลงทุนของจีนในโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางสายไหมใหม่
ข้ามเอเชีย เมื่อปีที่แล้วชาวศรี
ลังกาหลายร้อยคนปะทะกับ
ต�ารวจในการเปิดตัวนิคมอุต 
สาหกรรมที่จีนลงทุนทางภาค
ใต้ โดยยืนกรานว่าจะไม่ย้าย
ออกจากที่ดินของพวกเขา ซึ่ง
ถือเป็นครั้งแรกที่มีกระแสต่อ
ต้านการลงทุนของจีนในศรี
ลงักาและกลายเป็นเหตุรุนแรง 
 นายกรณุาเสนา โกดธิวุกักุ 
เอกอัครราชทูตศรีลังกาแถลง
ที่กรุงปักกิ่งว่า ยังไม่สามารถ
รีบท�าข้อตกลงเอฟทีเอกับจีน
ได้ และต้องขอเวลาพิจารณา
เพิม่เตมิ เนือ่งจากศรลีงักาเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด
เล็กและต้องขอความเห็นชอบ
จากหลายฝ่าย 

สังหารนักบินรัสเซีย
กระทรวงกลาโหมรสัเซยีแถลง
ว่า นักบินรัสเซียถูกสังหารใน
ซีเรีย ภายหลังเครื่องบินถูกยิง
ตกและโดดร่มลงมาในดนิแดน
ของกลุ่มกบฏซเีรยีเม่ือวันเสาร์
โดยส�านักข่าวรัสเซียรายงาน
อ้างแถลงการณ์กระทรวงกลา 
โหมว่า เครือ่งบนิซ-ู25 ของรสั 
เซยีถกูยิงตกระหว่างปฏบิตักิาร 
สู้รบในจังหวัดอิดลิบ โดยช่วง
นัน้นกับนิยงัมเีวลาพอทีจ่ะแจ้ง
ว่าเขาดีดตัวออกมาจากเครื่อง
บินแต่กลับตกมาอยู่ในพื้นที่
กลุ่มแนวร่วมอัลนุสราซึ่งเป็น 
กลุ่มกบฏในซีเรีย

ต่างประเทศ

จีนโต‘้นวิเคลยีร’์สหรฐั
จนีแถลงวจิารณ์ตอบโต้ต่อราย 
งานของรัฐบาลสหรัฐที่ระบ ุ
ว่าจนีเป็นมหาอ�านาจนวิเคลยีร์ 
ฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจเป็นภัยได้ 
โดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐลด 
คลังสรรพาวุธที่มีขนาดใหญ ่
กว่าและร่วมส่งเสริมเสถียร 
ภาพในภูมิภาคแทน

กระทรวงกลาโหมจีนแถลงว่า คลงั
นิวเคลียร์ของจีนอยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุดเท่าที่จ�าเป็นต่อความมั่นคง 
โดยยืนยันว่าไม่เคยคิดใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ก่อนไม่ว่าจะเกิดสถาน 
การณ์ใดก็ตาม ก่อนหน้านี้ราย 
งานแผนยุทธศาสตร์นิวเคลียร์
สหรัฐที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ระบุว่า 
สหรัฐต้องการป้องกันไม่ให้จีนใช้
อาวุธนิวเคลียร์และจ�ากัดการถือ
ครองนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม
โฆษกกลาโหมจีนแถลงว่า จีนหวัง
ว่าสหรัฐจะละทิ้งแนวคิดสมัยสง 
ครามเย็น และร่วมรับผิดชอบด้วย
การลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ถือครอง
อยู่มากกว่าเช่นกัน สถาบันวิจัย
สันติภาพระหว่างประเทศสตอก 
โฮล์มรายงานว่า รัฐบาลจีนถือ
ครองอาวุธนิวเคลียร์มากเป็นอัน 
ดบั 5 ของโลก ด้วยหวัรบนวิเคลยีร์ 

300 หัวรบ สหรัฐและรัสเซียม ี
เท่ากันที่ 7,000 หัวรบ ซึ่งมาก 
กว่าจีนถึง 20 เท่า
 นายแพทริค เอ็ม ชานาฮาน 
รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐ กล่าว
ถึง อาวุธนิวเคลียร์ ที่ใช้ปกป้อง
ประเทศอยู่ในขณะนี้ว่า จะต้อง 
มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะด้านบก เรือ หรืออากาศ 
เนื่องจาก รัสเซียได้พัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์ไปอย่างรวดเร็วจนเกิด
ความกังวล 
 นายชานาฮาน ยังกล่าวอีกว่า 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้หันมา
เผชิญกับความท้าทายจากรัสเซีย
และจีน หลังจากเอาชัยเหนือผู ้
ก่อการร้ายมุสลิมได้ส�าเร็จ ดังนั้น
เพื่อทันกับการท้าทายจากทั้ง 2 

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขา 
ธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติ
กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ มีความสัมพันธ์ที่ดี
ขึน้มาก แต่เป้าหมายสหประชาชาติ
อยู่ที่ คาบสมุทรเกาหลีจะต้องเป็น
เขตปลอดนิวเคลียร์ และรู้สึกดีใจ 
ท่ีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เปิด
สายด่วนทางทหารระหว่างกนั เพือ่
ป ้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่ 
นอกเหนือความควบคุมขึ้นได้
 นายกูเตอร์เรส ย�้าอีกว่า ส่วน
หนึ่งความส�าเร็จนี้มาจากความ

UNยินดีความสัมพันธ์สองเกาหลี 
เกาหลเีหนอืจะได้เดนิพาเหรดร่วม
กับทัพนักกีฬาเกาหลีใต้ภายใต้ธง
เดยีวกนัในพธิเีปิดการแข่งขนักฬีา
โอลิมปิกฤดูหนาววันที่ 9 มีนาคม 
หากเป็นไปตามข้อเสนอร่วมกัน  
นอกจากนียั้งหวังว่านกักฬีาเกาหล ี
เหนือจะได้ลงแข่งขันกีฬาพาราลิม 
ปิกฤดูหนาวเป็นครั้งแรกในเดือน 
มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กีฬาสากล ส�าหรับการแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกจะมีขึ้นภายหลังกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ระ 
หว่างวันที่ 9-25 กุมภาพันธ์นี้

ประเทศนี้ สหรัฐจะต้องพัฒนา
ขี ปนา วุ ธ ข ้ า มทวี ปติ ดหั ว รบ
นิวเคลียร์ ที่สามารถยิงจากเรือด�า
น�้าได้
 ขณะทีส่�านกัข่าวซนิหวัรายงาน
ว่า เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานเคมี
ทางตะวันออกของจีน มีผู้เสียชีวิต 
4 คน และบาดเจ็บอีก 6 คน สื่อ
ทางการจนีรายงานเหตรุะเบดิเมือ่
วันเสาร์ทีโ่รงงานเคมีของบรษิทัจนิ
ซานเคมิคัล ในเขตหลินซู มณฑล
ซานตง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
กรุงปักกิ่ง โดยระบุว่าเหตุระเบิด
เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมบ�ารุง 
ส�านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ต�ารวจ
ได้ควบคุมตัวเจ ้าของบริษัทดัง
กล่าวแล้ว และก�าลังสอบสวนสา 
เหตุการระเบิดที่โรงงานในครั้งนี้

เป็นเอกภาพของสมาชิกคณะมน 
ตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  
ทีร่่วมกนัสร้างให้เกดิบรรยากาศนี้
ขึน้มา พร้อมประกาศว่าขณะทีอ่งค์ 
การสหประชาชาติได้สร้างความ
เท่าเทียมทางเพศขึ้นภายในองค์ 
กรส�าเร็จเป็นคร้ังแรกในรอบ 50 ปี
 คณะกรรมการพาราลิมปิกสา 
กลแถลงวนันีว่้า นกัสกเีกาหลเีหนอื  
2 คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาพาราลิมปิกที่เมืองพย็อง 
ชังของเกาหลีใต้ในเดือนหน้า
 แถลงการณ์ระบุว่าทัพนักกีฬา
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4762 (1287) วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

นิทรรศการ‘ลูกไม้ใต้ต้น’
กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปา 
กร ร่วมเชดิช ู“อ.ลาวณัย์ อปุอนิทร์” 
ศิลปินแห่งชาติผู้เป็นครูมาตลอด
ชีวิต ผ่านการแสดงนิทรรศการ 
“ลกูไม้ใต้ต้น” รวมผลงานนบั 200 
ชิ้น จากศิลปินรับเชิญและคณะ 
ลูกศิษย์ ร่วมระลึกถึงพระมหากร ุ
ณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ด้วยจิตรกรรมอัน 
 อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร ์
ศิลปินแห่งชาติประจ�าปี 2559 
กล่าวว่า หลังจากการจัดนิทรรศ 
การภาพเขยีน “ลาวัณย์ อปุอนิทร์” 
ณ หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชินีนาถ ในปีที่ผ่านมา 
รวมท้ังการจดักจิกรรม Workshop 
ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดย 
มีกลุ ่มลูกศิษย ์เข ้ามาร ่วมถ ่าย 
ทอดประสบการณ์ จากกจิกรรมใน
ครั้งนั้นได้มีการพูดคุยร่วมกันถึง
การจัดงานแสดงผลงานศิลปะ 
จากลูกศิษย์ของอาจารย์ลาวัณย์ 
รวมทัง้ศลิปินรบัเชญิ เป็นท่ีมาของ
นิทรรศการ “ลูกไม้ใต้ต้น” ขึ้นใน
ครั้งนี้
 จือ้-พรชยั สนินท์ภทัร ศษิย์
เก่าคณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร หนึ่งในศิลปินท่ีเข้าร่วม
แสดงงานในนทิรรศการ “ลูกไม้ใต้
ต้น” กล่าวว่า การเข้าร่วมแสดง
งานในครั้งนี้ ได้น�าผลงานเข้าร่วม

เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลาวัณย์  
11 ท่านประกอบด้วย พรชยั สนินท์
ภัทร ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ กวี 
ลักษณะสกุลชัยจิรวัฒน์ พราหมณ์ 
นิติกร กรัยวิเชียร ปัญจกร จันทะ
วงษ์ ไปรพจน์ จลุวงศ์ รองศาสตรา 
จารย์พิเศษ ระพี ลีละสิริ ศิลาวิศว์
พูลสวัสดิ์ อาจารย์สมพงษ์ แสง
อร่ามรุ่งโรจน์ และอนันต์ ประ
ภาโส 
 นอกจากนีย้งักจิกรรมการ Work 
shop โดยกลุ่มลูกศิษย์ อาจารย์
ลาวัณย์ อุปอินทร์ โดยในปีนี้ จะ
จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
12.00-16.00 น. เดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ.2561 ตดิตามรายละเอยีดเพิม่
เติมได้ที่ www.queengallery.org 
h t t p : / / f a c e b o o k . c o m /
queengallerybkk/  โทร.0-2281-
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จ�านวน 29 ภาพ ทั้งภาพเหมือน
อาจารย์ลาวัณย์ และภาพในคอน
เซ็ปต์ของตัวเอง เพ่ือร่วมแสดง
ความรักและเคารพต่อครูผู้มอบ
วิชาและแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน
 งานนทิรรศการ “ลูกไม้ใต้ต้น”  
จดัขึน้ ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนาง 
เจ ้าสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ระหว่างนี้ ถึง 12 มีนาคม 2561  

จดัแสดงผลงานราว 200 ชิน้ โดย 
มไีฮไลท์คอืงานแสดงภาพวาดพระ 
บรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 งานแสดง
ภาพเหมือนอาจารย์ลาวัณย์ อุป
อนิทร์ โดยศลิปินรบัเชญิ ประกอบ
ด้วย อาจารย์เกริกบุระ ยมนาค 
รศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ประดับใจ 
วงศ์ประเสริฐ อาจารย์ลาวัณย์  
อุปอินทร์ และผลงานจากศิลปินที่

ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม มณฑาทิพย์ 
ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และ ผศ.ดร.
พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดงาน “อาภรณ์ 4 
มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 

ธนาวุธ-นุสรา อัสดรธีรยุทธ์ ตัวแทน วรายุภัสร์ อัสดรธีรยุทธ์ กรรมการผู้
จัดการ บีซี คอมมูนิเคชั่น ถวาย “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่าน
เทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค” จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2561 แด่อากงท่านเทพเจ้า
กวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน 


