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เศรษฐกิจ 4 โลกวันนี้มีประเด็น 2

อาการหัวร้อนของ “บิ๊กตู่” 
ต่อการเคลื่อนไหวของสอง
อดีตนายกฯตระกูลชินวัตร 
“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ที่เรียก
ร้องชาตต่ิางๆเคารพกฎหมาย 
ไทย เคารพหลักการส่งตัว
ผู้ร้ายข้ามแดน สะท้อนได ้
ถงึความกงัวลใจทีเ่กรงว่าการ
เคลื่อนไหวของสองพี่น้อง 

อดีตนายกฯจะไปเติมความ
สดชื่น ปลุกความฮึกเหิมให้
กับกลุ่มสนับสนุนในเมือง
ไทยให้กล้าท้าทายอ�านาจ
มากขึ้น ดังประโยคที่ว่า “มี 
2 คน ขยับอยู่ต่างประเทศ 
แต่กลับท�าให้คนป่วนไป
หมดในประเทศ”

ประชาชนทวงคืนอ�านาจ จี้ให้จัดการคนโกง 
กลับถูกด�าเนินคดีและจับกุมคุมขังเยี่ยงอาชญากร 
“บิ๊กมีสี” ยืมนาฬิกาเพื่อน 30 ล้าน ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
“บิก๊สกีากี” ยมืเงนิเพ่ือนค้ากาม 300 ล้าน เป็นเรือ่งปรกติ 
กระบวนการยุติธรรมไทยๆจึงพิลึกพิลั่นและพิเรนทร์ 
“โคทม อารียา” ชี้ประเทศไม่ใช่ของ คสช. ฝ่ายเดียว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นเสื้อเหลือง-กปปส. 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมในอดีตไม่ผิด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ตื่นตัว “คลื่นสึนามิดิจิทัล” 
ไม่ใช่มีแต่วาทกรรม “Thailand 4.0”  
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ประเทศที่ให้ที่อยู่ ให้เข้าไปเที่ยว
ไม่รู้หรือว่าศาลไทยตัดสินความผิดไปแล้ว

 คำาตอบคือไม่มีประเทศไหนไม่รู้
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น่าจะมีอะไรมากกว่าผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจอย่างที่ “บิ๊กตู่” เอ่ย
ออกมา
 อย่างที่หลายคนชี้ประเด็นให้
เห็น เช ่น สองอดีตนายกฯอยู  ่
ในประเทศนัน้ๆได้กเ็พราะประเทศ 
นั้นๆเต็มใจให้อยู ่ สองอดีตนา 
ยกฯเดนิทางเข้าประเทศต่างๆได้ก็
เพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านั้น
ยอมให้เดินทางเข้าประเทศ
 ส่วนค�าถามที่ว่าท้ังประเทศท่ี
ให้ที่อยู่ ประเทศที่ให้เข้าไปเที่ยว
ไม่รู ้หรือว่าสองอดีตนายกฯมีคดี
ความติดตัวและศาลไทยได้ตัดสิน
ความผิดไปแล้ว 
 ค�าตอบคอืไม่มปีระเทศไหนไม่รู้
 ให้ทีอ่ยู ่ให้เดนิทางเข้าประเทศ
ทั้งที่รู้ ท�าให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่
ได้นอกจากว่าประเทศเหล่านั้นไม่
ยอมรบัในกระบวนการทางกฎหมาย 
ของไทย
 ถ้าจะถามว่าท�าไมไม่ยอมรบั ก็
ต้องไปหาค�าตอบเอาเอง ซึ่งหลาย
คนก็น่าจะรู้ค�าตอบดีอยู่แล้ว
 หากผู้มีอ�านาจยังไม่รู้ค�าตอบ 
หรอืรูแ้ล้วแต่ไม่ยอมรบั กต้็องหงดุ 
หงิดและหัวร้อนทุกคนครั้งที่ปรา 
กฏภาพ-ข่าว การเคลื่อนไหวของ 
“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”
 ที่เป็นอย่างนี้คงเพราะมี
ความกังวลว่าการเคลื่อนไหว
ของสองพี่น้องอดีตนายกฯจะ
ไปเติมความสดชื่น ปลุกความ
ฮึกเหิมให้กับกลุ ่มสนับสนุน 
ท่ี อยู ่ ใน เ มืองไทยให ้ กล ้ า 
เคลื่อนไหวท้าทายอ�านาจมาก
ขึ้นนั่นเอง ดังประโยคที่ว ่า  
“มี 2 คน ขยับอยู่ต่างประเทศ 
แต่กลับท�าให้คนป่วนไปหมด
ในประเทศ”

“ขณะนี้ยังขาดความเข้าใจในเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน ซึ่งความจริง
แล้วสิทธิมนุษยชนต้องไม่ละเมิด
กฎหมาย และต้องเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อน�าไปสู่สังคมที่
ปรองดอง แต่ขณะนีป้ระเทศไทยมี 
2 คน ขยบัอยูต่่างประเทศ แต่กลบั
ท�าให้คนป่วนไปหมดในประเทศ 
ส่วนตัวจึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
 หากใครท�าผิดก็ต้องเข้าสู่กระ 
บวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันได้
กล่าวย�้าอีกครั้งว่า ขยับทีเป็นข่าว
ไปหมด เดือดร้อนคนทั้งประเทศ
 การจะท�าอะไรกต็ามต้องค�านงึ
ถึงหลักฐาน ขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรม บางคนกระบวนการคน
กระบวนการครบแล้ว ลงโทษไป
แล้วยังเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศ 
จะท�าอย่างไร ซึ่งหลายประเทศเขา
มองในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียว มองอื่น เป็นเรื่องภาย 
ในของแต่ละประเทศ แต่ผมคิดว่า
ประเทศไทยก็มีศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์เหมือนกัน ฉะนั้น ใคร
ก็ตามที่ละเมิดกฎหมายของแต่ละ
ประเทศมาท�าผิดในประเทศไทย 
ผมก็ด�าเนินคดี จับกุมอยู่จ�านวน
มากพอสมควร แล้วส่งตัวตาม
กฎหมายกลับไปลงโทษที่ประเทศ
ต้นทาง เพราะฉะนั้นทุกประเทศ
ต้องเคารพในสิ่งเหล่านี้ด้วย อย่า
ให้มีการเคลื่อนไหวของคนที่ท�า 
ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศที่
เราเคารพกฎหมายคนอื่น ดังนั้น 
คนอืน่ต้องเคารพกฎหมายเราด้วย 
เช่นกัน นั่นคือความเป็นศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนษุย์ของประเทศไทย”
 ไฮไลต์บางช่วงบางตอนในค�า
กล่าวของ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง

แอบหวั่นไหว

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศจนี
ที่มีภาพความสัมพันธ์แนบแน่น
กับรัฐบาลทหารคสช.ตั้งแต่ยึดอ�า 
นาจเข้ามาปกครองประเทศที่ร่วม
กันท�าการค้าการลงทุนรวมมูลค่า
มหาศาลไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ
อาวธุ และโครงการรถไฟความเรว็สงู
 อย่างไรก็ตามประโยคที่ว ่า 
หลายประเทศเขามองในเร่ืองของ
เศรษฐกิจแต ่ เพียงอย ่างเดียว  
มองอ่ืนๆ เป็นเร่ืองภายในของ
แต่ละประเทศ
 ยังนึกไม่ออกว ่าสองพี่น ้อง 
ตระกูลชินวัตร ให้ผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ไป 
พ�านกั หรือประเทศที่เดินทางไป
เยือนอย่างไร
 ต่างจากการตอบแทนทางเศรษฐ 
กิจที่ รัฐบาลทหาคสช.มีให ้ซึ่ ง 
มองเห็นเป็นตัวเงินชัดเจนกว่า 
จากการสั่งซื้ออาวุธ
 การให้สองอดีตนายกฯเดิน
ทางเข้าประเทศ หรือให้ที่พ�านัก 
หรือมอบหนังสือเดินทางให้จึง 

ชาติ (คสช.) ระหว่างเป็นประธาน
งานวันสิทธิมนุษยชนสากล และ
กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ 
วาระแห่งชาติ : สิทธิมนษุยชนร่วม
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่ งยืน ที่ตึกสันติ 
ไมตร ีท�าเนยีบรฐับาล เม่ือวันที ่12 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 ทีน่่าสนใจคอืเป็นการพดูใน
เวทีที่มีตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเอกอัครราชทูต
ประเทศต่างๆ เข้าร่วม
 แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อของสองพี่น้อง
อดีตนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏภาพ
เดินช็อปปิ้งอยูที่ประเทศจีน อย่าง 
ดร.ทักษิณกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร แต่ก็คงจะให้เข้าใจเป็น
อย่างอื่นไม่ได้
 ถอดความได้ว่ามีท้ังความ
อึดอัด น้อยใจ ไม่พอใจผสม
ปนเปกันไปที่ต่างชาติไม่ให้
ความร่วมมือจ�ากัดกรอบการ
เคลื่อนไหว การเดินทางของ
สองพี่น้องคู่นี้
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In Brief : ย่อความ
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ก๊วนการเมือง!

โผล่อีกพรรคเพื่อสนับสนุน “ลุงตู่” 
เป็น “ผู้น�า” ต่อ แต่ที่ฮือฮาเพราะชื่อ 
“อมัพาพนัธ์ ธเนศเดชสนุทร” หรือ 
“เจ๊ยุ ้ย” ภรรยา “บ๊ิกจ๊อด” โดย
ประกาศจะตัง้ “พรรคเพือ่ชาตไิทย” 
ประกาศว่าพร้อมจะเชื่อมประสาน 
ระหว่างฝ ่ายปฏิ วัติกับฝ ่ายประชา 
ธิปไตยเพื่อการปกครองใหม่ที่ถูกต้อง  
 ชือ่ “พรรคเพือ่ชาติไทย” คล้าย
กับ “พรรคพลังชาติไทย” ซึ่งก่อน
หน้านี้ “วีระ สมความคิด” ออกมา
แฉว่า “พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์” 
อดตีคณะท�างานเตรยีมการปฏริปูเพือ่
คืนความสุขให้คนในชาติเป็นแกนน�า
ตามแผนยุทธศาสตร์ 2 ขาของคณะ
รัฐประหาร แต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธ
 เท่ากับว่าขณะนี้มีพรรคที่จะสนับ 
สนุน “ลุงตู่” แล้วหลายพรรค ตั้งแต่ 
“พรรคประชาชนปฏิรูป” ที่เปิดตัว
ก่อนเพื่อนโดย “ไพบูลย์ นิติตะวัน” 
ร่วมกับ “นพ.มโน เลาหวณิช”
  “วัชระ เพชรทอง” เปิดเผยว่า 
“ลุงก�านัน” เตรียมตั้ง “พรรค
ประชารัฐ” โดยจะให้ “เฮียกวง” 
เป็นแกนน�า หลังจากผดิหวงัพรรคประ 
ชาธิปัตย์ไม่ส�าเร็จ แต่ “เฮียกวง”  
ก็ออกมาปฏิเสธตามระเบียบ
 อย่างไรก็ตาม พรรคที่จะตั้งใหม่ 
กไ็ม่เป็นรปูธรรมเท่ากบั “พรรคพลงั
พลเมอืง” เพราะออกมาแถลงชดัเจน
โดย “สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์” พร้อม 
กับอดีตนักการเมืองอีกหลายคนที่ 
มาจากหลายพรรค โดยไม่ปฏิเสธ  
“นายกฯคนนอก”
 ดงันัน้ ไม่ว่าจะเลอืกตัง้ปีนีห้รอื
ปีหน้าก็ต้องทนเห็นหน้า “ลุงตู่” 
ไปอีกนาน!

เวลานี้ข่าวพวกงกเงินอยากได้เงินโดยท�า 
ตัวเป ็นผู ้วินาศสูญเสียความบริสุทธิ์ใน 
อาชีพ อย่างเมื่อเร็วๆนี้มีข ่าวว ่า นาย
รุ่งโรจน์ บุญประกอบ อายุ 48 ปี อยู่ 
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ท�า 
งานต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข 
เทศบาลต�าบลบางสมัคร ถูกจับได้ว่าไป 
ปล้นธนาคารได้ไป 5-6 แสนบาทเพื่อจะ 
เอาเงินไปใช้หนี้ ไปสร้างหนี้จนต้องสร้าง
ความหายนะด้วยการปล้น 
 เขาถึงบอกว่า “หินาทานัง ทุกขังโล
เก” การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ที่สุดใน
โลก แทนจะหาเงินในทางท่ีชอบ แต่ 
กลับหาในทางที่ชั่วด้วยการปล้นแบงก์ 
 เดี๋ยวนี้ผู้ร้ายในคราบผู้ดีมีมากขึ้น 2 ตา 
ยายเป็นเศรษฐีร้อยล้าน เป็นเจ้าของกิจการ
นาเกลือที่จังหวัดสระแก้วก็ตายเพราะว่า 
เอาเงินให้เขากู้ยืม 30-40 ล้านบาท พอ 
ไปทวงมากๆ เขาก็ร�าคาญไปว่าจ้างคนให้ 
มาฆ่า  
 วิธีฆ่าก็ท�าแนบเนียน ไม่ใช้ปืนยิงที่เสียง
ดังสนั่นหวั่นไหว แต่ใช้แทงและปาดคอจน 
2 ตายายเสียชีวิต ไม่มีเสียงเรียกให้คนมา
ช่วย แต่บังเอิญ “กรรมติดจรวด” เพราะ

มีกล้องวงจรปิดในห้อง เห็นภาพคนร้ายชัด 
เจน จึงดิ้นไม่หลุดและสืบสวนจนรู้ผู้ว่าจ้าง
 ใครเป็นเศรษฐีก็ต้องน�ามาเป็นบทเรียน
อย ่าท�าให ้ทรัพย ์ท�าลายชี วิตปลิดชีวิต 
ให้ดับดิ้นได้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้ง
หลายจงรู้จักทรัพย์ในมุมที่มีทั้งคุณทั้งโทษ 
ถ้ารักษาไม่ดี เก็บไม่ดี ปล่อยกู้ปล่อยยืม 
ไม่ดี เขาก็อาจล้างหนี้ปลดหนี้ด้วยการฆ่า 
เจ้าหนี้  
 ใครเป็นเจ้าหนีจ้�านวนมากๆกต้็องระมัด 
ระวังตัว ไม่ควรอยู่บ้านแบบ 2 ตายาย ต้อง
ระมัดระวังหรือมีคนคอยดูแลคุ้มครองบ้าง 
ส่วนผู้ว่าจ้างก็ต้องถูกลงโทษหนักเช่นกัน 
 ส่วนคนระดับผู้อ�านวยการกองสาธารณ 
สุขปล้นธนาคารก็ถือเป็นเรื่องไม่ปรกติ ซึ่ง
เรื่องของหนี้สินล้วนแต่ท�าให้เห็นถึงทุกข์ 
ขนาดมีต�าแหน่งใหญ่ แต่กลับสร้างความ
อัปยศจนต้องติดคุกติดตะราง เป็นทุกข์
เพราะหนี้สิน 
 ส่วนคนมีทรัพย์มากแล้วปล่อยให้กู้
ยมืกย็งัถกูฆ่า การทีเ่ป็นหนีจ้งึมแีต่ทกุข์  
ไม่มีเงินมาชดใช้ก็เป็นทุกข์ ยิ่งคิดชั่วก็
ต้องติดคุกติดตะราง
 	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

EAทุม่24,700ลบ.ไฟฟ้าพลงังานลม

นายอมร ทรพัย์ทวีกลุ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ EA 
เปิดเผยแผนการลงทุนโครงการ
ส�าคัญปี 2561-2562 ว่า อยู ่
ระหว่างการด�าเนินการและบาง
ส่วนก�าลังเตรียมการ ทั้งลงทุนเอง
โดยตรงและลงทุนผ่านบริษัทใน
เครือ เบื้องต้นมีมูลค่าการลงทุน 
รวมทั้งสิ้น 24,700 ล้านบาท ใช้
แหล่งเงินทุนทั้งการด�าเนินงาน 
ของบริษัทเอง การกู ้ยืมและผู ้ 
ร่วมทุน     
 ภาพรวมการด�าเนินงานในปี 
2561 จะมีรายได้จากสายธุรกิจ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้
โครงการลมหาดกงัหนัขนาดก�าลงั
การผลิต 126 เมกะวัตต์ได้เต็ม 
ปี นอกจากนี้ยังคาดว่าช่วงปลาย 
ปีน้ีจะเริม่ COD โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม โครงการหนุมานขนาดก�าลัง
การผลิต 260 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ 
ก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าทั้งโซลาร ์
ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ขยับเป็น 664 เมกะวัตต์ ซ่ึงการ 
ก่อสร้างโครงการหนุมานมีความ
คืบหน้าตามแผนงานอย่างดี โดย
อยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก
ก่อนจะติดตั้งกังหันลมต่อไป

ส่วนสายธุรกิจไบโอดีเซลคาดว่า
ปริมาณการขายจะเติบโตจากเดิม
เล็กน้อยตามภาวะตลาด ท�าให้
สัดส่วนรายได้ปีนี้จะมาจากธุรกิจ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 65% และธุรกิจ
ไบโอดีเซล 35% ส่วนปี 2561-
2562 จะมุ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆท่ีใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อ
ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น จึงเตรียม

EA เตรียมแผนการลงทุนปี 2561-2562 กว่า 24,700 ล้านบาท
สร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมโครงการหนมุาน ขนาดก�าลงัการผลติ 
260 MW ก�าหนด COD ปลายปีและขยายลงทนุไบโอดเีซล พร้อม
สร้างโรงงานแบตเตอรีเ่ฟส 1 ผดุสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทัว่ประเทศ 
1,000 แห่ง

สาขาใหม่	:	วทิรู สรุยิวนากลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั โกลบอลเฮ้าส์ จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอ�าเภอ
บางพลี ในโอกาสร่วมเป็นประธานเปิดร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเทพารักษ์ซึ่ง 
เป็นสาขาใหม่ล่าสุด บนถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โปรโมชั่นสุดคุ้ม	 : ธนิต ตั้งธนอ�ารุง ผู้อ�านวยการ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด มอบโปรโมชั่นสุดคุ้มต้อนรับ
เทศกาลตรุษจีน ในงาน “Aurora Golden Day” ส�าหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี 
โดยเฉพาะ สามารถผ่อนทอง 0% นานถึง 4 เดือน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรูดบัตร)

เอสซฯีจดัเตม็8โครงการคฤหาสน์หรู 
บรษิทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) ตอกย�้าความเป็น
ผู ้น�าบ้านหรู จัดแคมเปญ ‘It’s 
Worth Everything’ ภายใต้
แนวคิด Craft Collection ผสาน
การดีไซน์ภายใต้หนึ่งโครงการ
หนึ่งแรงบันดาลใจ พบกับโครง 
การคฤหาสน์หรู 8 โครงการทั่ว
กรุงเทพจากโครงการ Grand 
Bangkok Boulevard, The 
Gentry และ Headquarters ราคา
เริม่ต้น 17-60 ล้านบาท พร้อมรับ 
The Exclusive Travel และข้อ
เสนอเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคนที่มี
ค่าที่สุดของคุณสูงสุด 6 ล้าน วันที่ 
24-25 กมุภาพนัธ์ทีส่�านกังานขาย

โครงการ
 โครงการคฤหาสน์หรู 8 โครง 
การได้แก่ โครงการ Grand Bang 
kok Boulevard  สาทร ราพฤกษ์-
จรัญสนิทวงศ์ พระราม 5 พระราม 

ลงทุน 2,000 ล้านบาทเพื่อผลิต 
ทั้งไบโอดีเซล กรีนดีเซล พีซีเอ็ม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ

 ส�าหรับโครงการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ภาย 
ใต ้ เครื่องหมายการค ้า “EA 
Anywhere” ได้ทะยอยเปิดให้
บริการแล้วและลงทุนต่อเนื่อง 
จากปีก ่อนเพ่ือติดต้ังสถานี ท่ัว
ประเทศตามเป้าหมาย 1,000 
สถานีภายในปีนี้ ลงทุนท้ังสิ้น  
800 ล้านบาท โดยการลงทุน
ส�าคัญปีนี้คือการก่อสร้างโรงงาน
แบตเตอร่ีเฟส 1 ขนาดก�าลังการ
ผลิต 1 GWh ทั้งยังให้ความส�า 
คัญการวิจัยและพัฒนาเพื่อรอง 
รับธุรกิจในอนาคต 300 ล้าน 
บาทด้วย

9  สขุมุวทิ และศรนีครนิทร์ พร้อม
กับโครงการ The Gentry สุขุมวิท 
และ Headquarters เอกมัย-
ลาดพร้าว ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.
scasset.com

อมร ทรัพย์ทวีกุล 
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ข่าวย่อย
ต้องปรบัปรงุโครงสร้าง 
เวบ็ไซต์หนงัสอืพมิพ์เดอะสตาร์ 
ออนไลน์รายงานว่า นายเซี่ย 
เฉิงฮุ่ย ชาวปีนัง ประธานและ
ประธานร่วมเจ้าหน้าที่ลงทุน
ของแวล ูพาร์ทเนอร์ส กรุป๊ กลุ่ม
บรหิารจดัการกองทนุและทรพัย์ 
สินในฮ่องกง ให้สัมภาษณ์ 
สตาร์บิซ ว่า มาเลเซยียังคงเป็น 
ประเทศทีมี่ศกัยภาพและโอกาส 
มากมาย มีความส�าคญัและน่า
ดงึดดู แต่ยงัคงตดิอยูก่บัความ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
ปัญหาหนึ่งของมาเลเซียคือ
การทุ ่มงบประมาณให้แก่ข้า 
ราชการสูงมากจนเกินมาตร 
ฐาน ท�าให้โครงสร้างรัฐบาล
ใหญ่โตเกนิไป จงึควรพจิารณา
เรื่องงดรับข้าราชการใหม่และ
ปรบัย้ายก�าลงัคนให้เหมาะสม 

กูซ้ากเครือ่งบนิรสัเซยี 
นายวลาดิเมียร์ พุชคอฟ รัฐ 
มนตรกีระทรวงสถานการณ์ฉกุ 
เฉนิรสัเซยีแถลงเมือ่เช้าวนันีว่้า 
เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยราว 
400 นาย ก�าลงัท�างานกนัตลอด 
24 ชั่วโมง โดยพบแล้ว 2 ศพ
จนถึงกลางดึกที่ผ่านมา ส่วน
กล่องด�าที่พบแล้ว 1 กล่องยัง
ไม่ทราบว่าเป็นกล่องบันทึก
เสียงในห้องนักบินหรือกล่อง
บันทึกข้อมูลการบิน นายพุช
คอฟระบดุ้วยว่า การท�างานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากล�า 
บากเนือ่งจากซากเครือ่งบนิกระ 
จัดกระจายในวงกว้าง จุดเกิด
เหตุมีหิมะตกหนัก และสภาพ
ภูมิประเทศมีความซับซ้อน 
เครื่องบินแอนโตนอฟ-148 
เที่ยวบิน 703 ของสายการบิน
ซาราตอฟแอร์ไลน์หายไปจาก
จอเรดาร์หลังทะยานขึ้นจาก
ท่าอากาศยานโดโมเดโดโวใน
กรงุมอสโกได้เพยีงไม่กีน่าที ผู้
โดยสาร 65 คน ลูกเรือ 6 คน 
เสียชีวิตหมดทั้งล�า 

ต่างประเทศ

สหรฐักดดนัโสมแดงต่อ

รองประธานาธบิดไีมค์ เพนซ์ ของ
สหรัฐ ให ้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใน
ระหว่างเดินทางกลับจากการร่วม
พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่
เมืองพย็องชังของเกาหลีใต้ โดย
บอกว่า ทั้งสหรัฐ เกาหลีใต้และ
ญ่ีปุ่นยังคงไม่มีจุดยืนที่แตกต่าง
กันเก่ียวกับประเด็นเกาหลีเหนือ 
นั่นคือ จะต้องโดดเดี่ยวเกาหล ี
เหนอืทัง้ทางเศรษฐกจิและทางการ
ทูตต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะ
ยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์
 ถึงแม้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ของเกา 
หลีเหนือจะบ่งบอกถึงความสัม 
พันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศ 
แต่สหรัฐยังไม่ปักใจเชื่อในท่าทีที่
เปล่ียนแปลงไปของเกาหลีเหนือ 
เม่ือวนัเสาร์ นายคิม จอง อนึยงัได้
ส่งค�าเชญิผ่านทางคมิ โย จอง น้อง
สาวของผู้น�าเกาหลีเหนือ ให้ประ 
ธานาธิบดีมูน แจ-อินของเกาหล ี
ใต้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ
เพ่ือหารือร่วมกัน ซ่ึงหากเกิดขึ้น
จรงิก็จะนบัเป็นการประชมุสดุยอด
ครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ประ 
ธานาธิบดีมูนกล่าวว่า สองเกาหลี
ควรท�าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและยังได้

กระตุ้นให้เกาหลีเหนือหวนกลับสู่
โต๊ะเจรจากับสหรัฐ
 ขณะเดียวกัน กระแสต่อต้าน
เกาหลเีหนอืยงัคงรนุแรงในหมูช่าว
เกาหลีใต้หัวขวาจัด ในวันนี้ ผู ้
ประท้วงราว 1,300 คนได้ชุมนุม
ประท้วงที่หน้าศูนย์วัฒนธรรมทง
แดมุน ดีไซน์ พลาซ่าในกรุงโซล 
พร้อมเผาธงรวมชาติที่เกาหลีใต้
และเกาหลีเหนือใช้ร่วมกันในการ
เดินพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้
 นอกจากนี้ สื่อทางการเกาหลี 
เหนอืรายงานว่า คณะผูแ้ทนทีเ่ดนิ
ทางไปโอลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง
ได้สนทนาอย่างจริงใจและตรงไป
ตรงมากับผู้น�าเกาหลีใต้ แต่ไม่ได้
พูดถึงเร่ืองผู้น�าเกาหลีเหนือเชิญ
ผู ้น�าเกาหลีใต้ไปสนทนาที่กรุง 
เปียงยางของเกาหลีเหนือ
 ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอรายงาน
วันนี้ว่า คิม โยจอง น้องสาวคิม 

จองอึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ ได้มอบ
จดหมายส่วนตัวของนายคิมให้แก่
ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกา 
หลีใต ้อย ่างสุภาพระหว่างการ
สนทนาเมื่อวานนี้ และได้แจ้งเจต 
นารมณ์ของนายคิมให้นายมนุ ทราบ
ด้วย แต่ไม่รายงานว่าเจตนารมณ์ 
ที่ว่าคืออะไร 
 อย่างไรก็ดี รายงานของเคซี
เอ็นเอไม่มีเรื่องผู้น�าเกาหลีเหนือ
เชิญผู ้น�าเกาหลีใต้ไปสนทนาท่ี 
กรุงเป ียงยางตามที่ เจ ้าหน้าที่
เกาหลีใต้เปิดเผย การประชุม 
สุดยอดสองเกาหลีเคยเกิดข้ึน 
เพียง 2 คร้ัง คร้ังแรกปี 2543  
ระหว่างประธานาธิบดีคิม แดจุง
ของเกาหลีใต้กับนายคิม จองอิล 
บิดาของนายคิม จองอึน ครั้งท่ี 
สองปี 2550 ระหว่างประธานา 
ธิบดีโนห์ มูฮยอนของเกาหลีใต้ 
กับนายคิม จองอิล ทั้งสองครั้ง 
เกิดขึ้นที่กรุงเปียงยาง

ประธานาธิบดีมาห์มุด อับบาส 
ผู้น�าปาเลสไตน์เดินทางเยือนรัส 
เซียเมื่อวันจันทรืที่ผ่านมา เพื่อ
พยายามขอเสียงสนับสนุนจาก
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน 
ของรัสเซีย ภายหลังจากรัฐบาล
สหรฐัให้การรบัรองนครเยรซูาเลม
เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล     
 ผูน้�าปาเลสไตน์มกี�าหนดเยอืน

‘มาห์มดุ’ขอรสัเซยีสนบัสนนุ 
กรุงมอสโกเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ภายจากการเยือนของนายกรัฐ 
มนตรีเบนยามิน เนทันยาฮู นาย
อับบาสปฏิเสธที่จะติดต่อกับรัฐ 
บาลประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์
ของสหรัฐนับตั้งแต่ให้การรับรอง
เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล
เมื่อปีที่แล้ว ผู้น�าปาเลสไตน์มีก�า 
หนดกล่าวสุนทรพจน์ในคณะมน 

ตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้   
 โดยปาเลสไตน์มองว่าการตัด 
สินใจของสหรัฐถือว่าละเมิดธรรม 
เนยีมปฏบัิตทิางการทตูระหว่างประ 
เทศ ขณะทีป่าเลสไตน์อ้างสทิธเิหนอื
ดินแดนเยรูซาเลมตะวันออกเช่น
กนั นอกจากนีป้ระธานาธบิดีอบับาส 
ปฏิเสธที่จะให้รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งอิสราเอล- 
ปาเลสไตน์ รวมทัง้จะเดนิหน้าให้สห 
ประชาชาตริบัรองสถานะรฐัปาเลสไตน์

รองประธานาธิบดีสหรัฐระบุ 
สหรฐัและพนัธมติรจะเดนิหน้า
กดดันเกาหลีเหนือต่อไป ถึง
แม้ว่าทั้งสองเกาหลีจะแสดง 
ออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
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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

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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สังคม

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กับก้าวคนละก้าว
เอสวแีอล กรุป๊ ร่วมมอืกบัโรงเรยีน
บางสะพาน กลุ่มอาสาสมัครสา 
ธารณสุข กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�า 
บล โรงพยาบาลบางสะพาน จัด
โครงการ “ก้าวเลก็ๆ ทีย่ิ่งใหญ่ กบั
ก้าวคนละก้าว” ต่อยอดโครงการ 
“ก้าวคนละก้าว” ของตูน บอดี ้
สแลม ขยายผลและรณรงค์เรื่อง
การออกก�าลงักาย ให้กลุม่เยาวชน
อาสาต้นแบบ อ�าเภอบางสะพาน 
ขบัเคล่ือนโครงการฯ ส่งต่อกลุม่พ่อ
แม่ และผู้สูงวัยในบ้าน ได้ออก
ก�าลังกายให้เหมาะสมกับวัย เพื่อ
สร้างภูมิคุ ้มกันให้เกิดโรคภัยไข ้
เจ็บน้อยที่สุด
 นายอุดม สดใส กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั ไลน์ ทรานสปอร์ต 
จ�ากัด ในฐานะผู้บริหารของเอสวี
แอล กรุ๊ป ในพื้นที่ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ กล่าวว่า ส�าหรับ
โครงการ “ก้าวเลก็ๆ ทีย่ิ่งใหญ่ กบั
ก้าวคนละก้าว” ได้จัดให้มีขึ้น 3 
ครั้ง ไฮไลท์ส�าคัญ คือการจัดโครง
การฯ ครั้งที่ 1 ได้มีการการสร้าง 
“กลุ่มเยาวชนอาสา” ขึ้นมา เพื่อ
จะเป็นกลุ ่มของเด็กที่ตั้งใจจริง 
ต้องการช่วยให้คนรอบข้าง โดย
เฉพาะผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ด้วย
การออกก�าลังกายเป็นประจ�า ซึ่ง
ทางโครงการฯ ได้ให้ข้อมูลความรู้ 
ข้อแนะน�า แนวทาง และความส�า 
คัญของการออกก�าลังกาย พร้อม

โยธนิ ประเสรฐิกลุ  ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด บรษิทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฮเฟเล่  
ครั้งที่ 1 โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานพิธีการ
ฝึกบินทบทวนประจ�าปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักบินและเตรียมพร้อม 
ปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่
ทั่วประเทศ ที่ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การแนะน�าการออกก�าลงักายอย่าง 
ถูกวิธีให้เหมาะสมส�าหรับตนเอง 
และกับผู้สูงวัยในครอบครัว ส่งต่อ
ให้เดก็เข้าใจอย่างง่าย โดยกจิกรรม
อีก 2 ครั้ง เยาวชนอาสากลุ่มนี้  
ได้ท�าหน้าทีเ่ป็น “หมอน้อย” คอย
สอดส่องดูแล กระตุ ้นให้คนใน
ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะผู้สูง
วัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้วยการออกก�าลังกายอย่างง่าย 
ซึ่งนอกเหนือจากสุขภาพที่ดีแล้ว 
ยังได้ช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในครอบครัวอีกด้วย

 นางธนิดา กลั่นศรี รองผู ้
อ�านวยการโรงเรียนบางสะพาน 
กล่าวว่า โครงการ “ก้าวเล็กๆ  ที่
ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” เป็น
หนึ่งในกิจกรรมต่อยอดและสาน
ต่อจาก โครงการ “ก้าวคนละก้าว” 
ซึ่งถือเป็นเร่ืองดีที่หลายภาคส่วน
ร่วมกนัผลกัดนัโครงการฯ ดงักล่าว 
และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
นักเรียนของเราได้รับโอกาส เป็น 
ต ้นแบบและตัวแทนของกลุ ่ม 
เยาวชนบางสะพานเข้าร่วมรับรู้
ประโยชน์ด้านการออกก�าลังกาย

อย่างถูกวิธี โดยมีวิทยากรสอนวิธี
การออกก�าลังกายอย่างง่ายให้
เหมาะกับผู ้สูงวัย เช่น การบีบ
ลูกบอลเพื่อนวดมือ ฯลฯ และเป็น
ก�าลงัส�าคัญในการส่งต่อไปยงักลุม่ 
พ่อแม่ และผู้สูงวัยในบ้าน เพื่อ 
การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ แข็งแรง 
ในทุกๆ ช่วงวัย 
 ด.ญ.เขมนิจ เจียมจรัสรังษี 
หนึง่ในตวัแทนเยาวชนอาสา กล่าว
ถึงความประทับใจหลังจากได้เข้า
ร่วมโครงการว่า ดีใจมากที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ ่มเยาวชนอาสา  
ตัวหนูเองก็มีคุณตาคุณยายอยู่ท่ี
บ้าน จะได้น�าความรูท้ีพ่ี่ๆ สอนมาไป
บอกกับคนในครอบครัว ว่าพวก
เราควรหันมาออกก�าลังกายเพื่อ 
ให้มีสขุภาพแขง็แรง จะได้เป็นโรค 
น้อยๆ ไม่ต้องหาหมอบ่อยๆค่ะ

ธนิดา	กลั่นศรี
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สังคม

ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับมอบข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยว
ได้จากงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์” จาก นพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. เพื่อใช้สอยในโครงการก�าลังใจ
ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

พล.อ.สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เปิดโครงการปลุกจิตส�านึกรู้คุณ
แผ่นดิน ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
เพ่ือกระตุ้นจิตส�านึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป   

ราเมศ พรหมเย็น ผู ้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ และ 
พิพัฒน์พงศ์  อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดอยค�าผลิตภัณฑ์
อาหาร จ�ากัด ร่วมลงนามร่วมมือ “การปรับปรุงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์โรงงาน 
หลวงที่ 1 (ฝาง)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ส�าหรับประชาชน 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ดร.อธิปัตย์ บ�ารุง ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
และ กิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
ร่วมเปิดงานชุมนมทางความคิดประจ�าปี (CU2018) 

พนัเอก ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนทิ ผูอ้�านวยการองค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์  
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงผลการวิจัยการจ้างงานภาค 
การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ที่โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ

ปราณี คุณประเสริฐ ผู้บริหารสูงสุด บริษัท พรีม่าโกลด์ เปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ
ต้อนรับวาเลนไทน์ The Empress Collection โดยมี คุณมาลินี ทรัพย์บริบูรณ์ 
รองประธานบริหารสินค้าบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ�ากัด พร้อมด้วย รัสรินทร์  
ชุมสาย ณ อยุธยา ร่วมงาน

สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อ�านวยการคอร์ปอเรทมาร์เก็ตติ้ง และ เอพี ดีไซน์ แล็บ 
บรษิทั เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) ร่วมสนบัสนนุศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) จัดงาน Bangkok Design Week 2018 เนรมิตพื้นที่กรุงเทพฯ สู่เมือง 
แห่งศิลปะเต็มรูปแบบ 

พงศ์พฒัน์ วรรตันธรรม ผูอ้�านวยการฝ่ายขาย บรษิทั ไทยสเตนเลสสตลี จดักิจกรรม 
‘Seagull Cooking Show (ซีกัล คุกกิ้ง โชว์)’ ในงาน แม็คโคร โฮเรก้า โดยมี  
ดีเจหนุ่มกูรูด้านสุขภาพและอาหารคลีน ‘ดีเจภูมิ’ ร่วมสาธิตเมนู ‘ยากิโซบะสาย 
คลีน’ เมนูอาหารเส้นเหมาะส�าหรับช่วงตรุษจีน


