
“ทั่นผู้น�ำ” สัญญาเลือกตั้งกุมภาฯ 62 
ก๊วนต่างๆดีเดย์ตั้งพรรคหนุน “ทั่นผู้น�ำ” 
จับตาว่า “ทั่นผู้น�ำ” จะเลิกอุ๊บอิ๊บหรือไม่ 
เพราะ “ค�ำพูดคือนำย” ไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อย  
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้คนไทยไม่แพ้ชาติใด 
หากรัฐส่งเสริมนโยบายและงบประมาณถูกจุด 
“เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล” เตือนพลังประชาชน 
หากปี 2562 ไม่มีการเลือกตั้งตามสัญญา 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแสสรรหา กกต.ใหม่ 
“Pegasus” มองการเมืองเมื่อความจริงปรากฏ 
อ�านาจจะกลับคืนสู่ประชาชน 

ความแตกต่าง?
ฉุก(ละหุก)คิด 3
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ยิ้มได้ไม่สุด
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การเลือกตั้งตามโรดแม็พแม้จะ
มีพรรคการเมืองทั้งพรรคเก่า
พรรคใหม่กว่า 100 พรรค แต่
ทีแ่ข่งกนัจรงิๆจะไมม่ไีม่ก่ีพรรค 
ซึ่งความน่าสนใจคงไม่พ้นการ
แข่งกันเองระหว่างพรรคใหม่
ของ “ลงุกำานัน” กบัตน้สงักดัเกา่ 
อย่างประชาธิปัตย์ ไม่ใช่น่าสน 
ใจแค่ว่าใครจะเข้าปา้ยเปน็ทีส่อง  
แต่น่าสนใจในกลยุทธ์ชิงอดีต 

ส.ส.เข้าสังกัด น่าสนใจในกล 
ยุทธ์หาเสียง ตกปลาบ่อเดียว 
กัน เตะตดัขากันเอง คนทีจ่ะนัง่ 
ยิ้มคือพรรคเพื่อไทยเพราะใน
พื้นที่ภาคเหนือ อีสาน ไม่มีคู่ 
แข่งมาแบ่งเค้กจำานวนส.ส. อยา่ง 
ไรก็ตามคงย้ิมได้ไม่สุด เพราะ
การชนะเลือกตั้งกับการได้เป็น
แกนนำาตัง้รฐับาลคนละเรือ่งกัน
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

จะมีพรรคเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 20-30 พรรค

 เมื่อรวมกับพรรคเก่าที่มีอยู่ 70 พรรค

 ประชาชนจะมีตัวเลือกกว่า 100 พรรค
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คะแนน
 ทำาให้คาดการณ์ได้ว่าร่าง
พ.ร.ป.สองฉบับสุดท้ายจะ
ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. 
ไม่ถูกควำ่าให้กลับไปยกร่าง
มาเสนอใหม่ค่อนข้างแน่
 การเมืองก�าลังเดินไปตาม 
สเต็ปที่ควรจะเป็น
 เม่ือธงเลือกตั้งค่อนข้างเห็น
ชัดแล้วความคึกคักจะไปอยู ่ที่
ฝ่ายการเมือง เริ่มต้นจากวันนี้ 
(2 ม.ีค.) ส�านกังานกกต.นา่จะมี
ความเคลื่อนไหวแต่เช้ามืดเพื่อ
ไปแย่งคิวจับจองช่ือพรรคการ 
เมืองที่จะตั้งขึ้นมาใหม่
 มีการคาดการณ์กันว่าจะมี
พรรคการเมืองเกิดใหม่ไม่น้อย
กว่า 20-30 พรรค เมื่อรวมกับ
พรรคเก่าที่มีอยู่ 70 พรรค ประ 
ชาชนจะมีตัวเลือกในการเลือก
ตั้งกว่า 100 พรรค
 แม้จะมีพรรคการเมืองจ�า 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

นวนมาก แต่จะมเีพียงไม่กีพ่รรค
ที่ เป ็นคู ่แข ่งขันกันในสนาม 
เลือกตั้ ง  ซึ่ งการแข ่ งขันจะ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
 กลุ ่มหัวตารางแย่งอันดับ 
1-3 จะเป็นการแข่งกันระหว่าง
พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิ 
ปัตย์ และพรรคตัง้ใหม่ของ นาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ
 กลุ่มกลางตารางแย่งอันดับ 
4-6 จะเป็นการแข่งกันระหว่าง
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทย
พัฒนา พรรคชาตไิทย และพรรค 
พลังพลเมืองพรรคน้องใหม่ที่
เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม
อดีตส.ส.หลายพรรค
 กลุ่มท้ายตารางจะเป็นการ
แข่งกันระหว่างพรรคพลังชล 
และพรรคอื่นๆ
 ความน่าสนใจอยู่ที่การแข่ง 
ขันกันของกลุ ่มหัวตารางและ 
กลางตาราง พรรคของนายสเุทพ  

ประกาศเป้าหมายแล้วว่าไม่หวงั
เข้าป้ายเป็นท่ีหน่ึงแต่หวังชิงต�า 
แหน่งที่สอง เพื่อให้ได้สิทธิแย่ง
ชิงจัดตั้งรัฐบาล
 เมื่อพรรคนายสุเทพตั้งเป้า
หมายไว้แบบนี้พรรคกลุ่มกลาง
ตางรางจึงมีความส�าคัญค่อน 
ข้างมากเพราะเป็นตัวแปรยก
พวกไปจับมือฝ่ายไหนฝ่ายนั้น 
ก็จะได้เป็นรัฐบาลทันที
 แต่การที่พรรคนายสุเทพ 
จะเข้าป้ายเป็นที่สองก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะต้องผ่านด่านพรรค
ประชาธิปัตย์ไปก่อน และจาก
การทีพ่รรคนายสเุทพ และพรรค
ประชาธิปัตย์มีฐานเสียงเดียว 
กันคือในภาคใต้และกรุงเทพฯ 
จะท�าให้จ�านวนส.ส.ของสอง
ภาคถูกแบ่งออกไป
 การแข่งกนัเป็นทีส่องระหว่าง 
พรรคประชาธิปัตย์และพรรค
นายสุเทพจึงน่าสนใจยิ่ง ไม่ใช่
น่าสนใจแค่ว่าใครจะเข้าป้าย
เป็นที่สอง แต่น่าสนใจในกล 
ยุทธ์ชิงอดีตส.ส.เข้าสังกัด น่า
สนใจในกลยุทธ์หาเสียง
 แย่งปลาบ่อเดียวกัน เตะ
ตัดขากันเอง คนที่จะนั่งยิ้ม
คือพรรคเพื่อไทยเพราะใน
พื้นที่ภาคเหนือ อีสาน ไม่มีคู่
แข่งมาแบ่งเค้กจำานวนส.ส. 
อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทย
คงยิ้มได้ไม่สุดมุมปาก ถึง
ชนะเลือกตั้งแต่จะได้เป็น
แกนนำาจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ 
พรรคกลุ ่มกลางตารางจะ
เป็นผู้ให้คำาตอบ

ถึง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จะลั่นวาจามา
แล้วว่าไม่มนีโยบายคว�า่กฎหมาย 
ลูกประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 
สุดท้าย และการเลือกตั้งใหญ่ 
จะมีภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562
 แต่ทุกอย่างจะเป็นไปดังวา 
จาท่านผูน้�าหรอืไม่ต้องรอลุน้กนั
ในวันที่ 8 มีนาคม ที่ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
จะประชุมเพ่ือลงมติร ่างพระ 
ราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
(พ.ร.ป.) สองฉบับสุดท้ายคือ 
ร่างพ.ร.ป.เลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.)
 หากที่ประชุมชูรักแร้รับรอง
ให้ร่างกฎหมายทัง้สองฉบับผ่าน
ความเห็นชอบก็มั่นใจได้ 99% 
ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตาม
ก�าหนด ส่วนอีก 1% เหลือไว้ให้
ความผันผวนที่อาจเป็นปัจจัย
แทรกซ้อนเข้ามาท�าให้การเลอืก
ตั้งต้องเลื่อนออกไปอีก
 ทั้ งนี้ เท ่ าที่ติดตามการพ ิ
จารณาร่วมกันของคณะกรรมา 
ธิการร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วย 
สนช. ตัวแทนกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) และตัวแทน
กรรมการร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) 
ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไป
อย่างราบรื่น ประเด็นที่คาดว่า
น่าจะเป็นปัญหาก็ไม่ได้ท�าให้
เกิดข้อโต้แย้งถึงขนาดท่ีว่าต้อง
ไปวัดใจ สนช.ในการโหวตลง

ยิ้มได้ไม่สุด
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ใครเป็นผืนเส่ือ ใครเป็นผืนหนัง ต้องดูกันต่อ 
แต่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้า
คณะรัฐประหารยังก็ออกมาเตือนเรื่องปฏิวัติ
ซ้อน ทหารด้วยกนัยงัคดิอย่างนี ้เพราะอยูน่าน
แล้วยังแก้ปัญหาไม่เป็นที่พอใจอีก
 พดูกนัว่าเมอืงไทยไม่เหมอืนประเทศอืน่เขา 
อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ผู้น�าของเขาอยู่จน 
กว่าจะเดินไม่ไหว เพราะเขามีผลงาน แต่ของ
เราใครอยู่เกนิ 5 ปีกย็ากแล้ว มแีต่ พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ ที่อยู่นานหลายปี แต่ก็ยังมีการ
เลือกตั้ง เพราะฉะนั้นอย่าให้โรดแม็พมันยืด 
เย้ือเลย จะพากันยุ่ง ออกมาขับไล่ หรือถ้า 
เกิดปฏิวัติซ้อนขึ้นจริงๆ บ้านเมืองก็วนเวียน
ซ�้าซากกันอยู่แบบนี้
 หากจ�าเป็นต้องปฏิวัติก็ต้องเพื่อแก้ปัญหา
จริงๆ แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเลือกตั้ง เลือก
คนทีจ่ะมาเป็นรัฐบาล  ถ้าท�าไม่ด ีประชาชนไม่
ชอบก็เลือกกันใหม่ แต่บรรยากาศตอนนี้คน
จ�านวนไม่น้อยที่อึดอัด จึงอยากให้เลือกตั้ง   
แต่พวกที่จะหนุนจะไล่ยังไงก็ขอให้นึกถึงบ้าน
เมืองบ้างน่ะ อย่ารุนแรงจนฆ่าฟันกันเอง จ�า 
บทเรียนที่ผ่านมา ฝ่ายที่จ้องจะฉวยโอกาส 
ก็มี  รัฐบาลอย่าคิดว่าคนกลุ่มน้อยไม่มีอะไร ก็
อย่าชะล่าใจ ให้เข้าใจโลกธรรมที่ว่า ได้ลาภ
เสือ่มลาภ ได้ยศเสือ่มยศ มสีรรเสรญิกม็นีนิทา  
 เมื่อร้องเพลง “คืนความสุข” ไม่ค่อย
ออกกอ็าจต้องร้องเพลงความทุกข์มากกว่า 
เอาล่ะกข็อให้หาทางออกให้บ้านเมอืงให้ดี
ที่สุดก็แล้วกัน
 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

มีขึ้นก็มีลง

ทรรศนะ

ฝ่ายท่ีจ้องจะฉวยโอกาสก็มี รัฐบาล
อย่าคิดว่าคนกลุ ่มน้อยไม่มีอะไร  
ก็อย่าชะล่าใจ ให้เข้าใจโลกธรรมที่
ว่า ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ 
มีสรรเสริญก็มีนินทา

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ม็อบอยากเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 
เริ่มมีนักการเมืองเข้าไปแจม ทั้งยังเรียกร้องให้
นักการเมืองดังๆ อีกหลายท่านมาร่วม ถ้าไม่
มาก็แสดงว่าสนับสนุนเผด็จการ ถือเป็นวาท
กรรมกดดันพอสมควร คิดแล้วก็น่าวิตกอยู่
เหมือนกันว่าสถานการณ์จะออกมาอย่างไร 
เพราะ “ต่างฝ่ายต่างมั่นใจ” คือฝ่ายหนึ่งก�าลัง
อยู่ในภาวะขาลง แต่อีกก็ออกมาแสดงพลัง 
 อย่านึกว่าการออกมาอย่างนี้จะจุดไม่ติด  
ถ้าสะกิดจดุทีเ่ป็นปัญหาบ่อยๆ เหมอืนน�า้หยด
ลงบนหินทุกวันก็ต้องถูกเซาะจนกร่อน ใจคน  
หูคน เมื่อมีอะไรมากระทบผัสสะบ่อยๆก็ท�า 
ให้โน้มเอยีงไปทางนัน้ได้ จากคนไม่กีค่นกเ็ป็น
พนัเป็นหมืน่ได้ อันนีอ้ย่าประมาท อย่าชะล่าใจ 
อย่าทระนง คิดว่าค�าพูดของนักการเมืองไม่มี
ใครฟัง อย่างคุณวัฒนา เมืองสุข บอกว่าตอนนี้
คสช.อยู่ในลักษณะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ 
แม้แต่คนที่เคยรักเคยเชียร์ก็เริ่มเบื่อหน่าย  
 สถานการณ์ตอนนี้จึงค่อนข้างหวาดเสียว 
ว่าจะกลับไปซ�้ารอยเดิมอีกหรือไม่ บรรยากาศ
ท่ีทุกคนอยากเห็นสงบ แต่ก็ต้องรับฟังคน 
ที่ต้องการแสดงความเห็นด้วย ไม่ใช่ขัดแข้งกัน
ไม่ยอมกัน ไม่เคารพกฎกติกา สถานการณ์ 
ตอนนี้จึงอย่าเพ่ิงม่ันใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์  
ฝ่ายเชียร์รัฐบาลตอนนี้ก็ลดลงไปมาก ฝ่าย 
ท่ีไม่พอใจไม่เห็นด้วยก็มีคนออกมาร่วมได้ 
มากขึ้น 
 เห็นชัดเจนว่าคนที่เช่ือที่ศรัทธาที่รักตอนนี้
เป็นอย่างไร หักลบกันแล้วเหลือเท่าไร อย่างที่
ว่า “คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ” ไม่รู้

ความแตกต่าง?

การจัดกิจกรรมของกลุ่ม “คนอยาก
เลือกตั้ง” ซึ่งประกาศจะจัดต่อเนื่อง 
ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 
ที่ครบรอบ 4 ปีการรัฐประหาร ทั้งยัง 
มีการท�าสัญลักษณ์ออกมาอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะหน้ากากล้อเลียน 
“ทั่นผู้น�า” โดยใช้การ์ตูน “พิน็อค 
คิโอ” เพราะไม่รักษาค�ามั่นสัญญา 
 “ทัน่ผูน้ำา” ไม่ได้แสดงอาการใดๆ 
แต่ “ทีมโฆษกคสช.” เตือนถึงความ
เหมาะสมการล้อเลียนผู ้ใหญ่ของ 
บ้านเมืองและไม่ควรจะคิดมโนเอาเอง 
เพราะ “ทั่นผ้นำา” พยายามท�าตาม 
“โรดแม็พ” ชัดเจนมาตลอด
 ค�าขอร้องแถมตักเตือนกลุ่ม “คน
อยากเลือกตั้ง” คือจะใช้มาตรการ
จากเบาไปหาหนัก ซึ่งแกนน�าหลาย 
คนก็มีคดีติดตัวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
 ประเด็นที่ต ้องจับตาคือการใช ้ 
อ�านาจของคสช. ไม่ว่าจะเป็นค�าส่ัง
คสช.ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน หรือ 
ใช้กฎหมายอาญาเรื่องความมั่นคง 
มาตรา 116 สถานการณ์วันนี้แตก 
ต่างจาก 3 ปีที่ผ่านมาอย่างมาก
 อย่าง “รังสิมันต์ โรม”  หนึ่งใน
แกนน�ากลุ ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” 
ยืนยันว่าการล้อเลียน “ทั่นผู้น�า” ถือ
เป็นบุคคลสาธารณะ ท�าไมต้องมี
อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่น
 “ทัน่ผู้นำา” จงึต้องถอดหน้ากาก
แล้วทบทวนเกือบ 4 ปีที่ผ่านมาว่า 
ทำาไมจึงเกิดการเคลื่อนไหวครั้งนี้  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและ
เป็น “คนรุ ่นใหม่” ท่ีต้องการ
เปลีย่นแปลงประเทศไปสูส่ิง่ทีด่ใีน
อนาคต ซึ่ง “ทั่นผู้นำา” ก็อยากเห็น 
เพียงแต่เป็นความเห็นที่แตกต่าง
กันเท่านั้น!
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เศรษฐกิจ

สนามบนิเชยีงใหม่ทะลุ10ลา้น

นาวาอากาศตรีมณธนิก รักงาม ผู้
อ�านวยการท่าอากาศยานเชียง 
ใหม่ (ทชม.) เปิดเผยการด�าเนิน
งานในโอกาสครบรอบ 30 ปีวนัที ่1 
มีนาคมว่า ปัจจุบัน ทชม.มีศักย 
ภาพรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน
ต่อปี แต่แนวโน้มการเติบโตของ
ปริมาณผู ้โดยสารที่เพิ่มขึ้นประ 
มาณ 12% ต่อปี ส่งผลให้ปี 2560  
มีจ�านวนผู ้โดยสารมาใช้บริการ
มากกว่า 10.2 ล้านคน แม้จะปรับ 
ปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
ขยายพ้ืนทีก่ารบรกิาร รวมถงึบรหิาร
จัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร
เพือ่ให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัความสะดวก 
แต่ก็ไม่ทันต่อการเติบโตของปริ 
มาณผู้โดยสาร ท�าให้ต้องเผชิญ 
กับปัญหาความแออัดคับคั่ง
 ทชม.จึงก�าหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเดือน
เมษายนจะปรับปรุงป้ายบอกทาง
เพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า-ออกของ 
ผู้โดยสาร เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้า
ชานชาลาอาคารผู้โดยสาร จัดเจ้า
หน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับ 
เครื่องเอ็กซเรย ์  เพิ่มช ่องทาง 
เข้าอาคาร บริเวณประตู 6 เพิ่ม
เคาน์เตอร์ส�าหรับผู้โดยสาร Self 
Check-in อีก 3 เคาน ์เตอร ์ 

นอกจากนี้ภายในปี 2562 จะ
ปรับปรุงทางสัญจรและเพิ่มพื้นที่
ผิวการจราจรบริเวณชานชาลา
หน้าอาคารผู้โดยสาร ก่อสร้างที่
จอดรถบสัเพิม่เตมิ บรเิวณด้านทศิ 
ใต้อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  
ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 เป็น 
ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายใน 
ประเทศ และก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ด้านทิศเหนือ ส�าหรับ 
พื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่จอดรถ
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานด้าน

สนามบินเชียงใหม่ฉลองครบรอบ 30 ปีหลังตัวเลขผู้โดยสารปี 
2560 ทะล ุ10 ล้านคน เป็นผูโ้ดยสารชาวจีนกว่า 1.42 ล้านคน และ 
เทีย่วบนิกว่า 70,000 เทีย่ว เร่งโครงการแก้ปัญหาผูโ้ดยสารล้น
สนามบนิ

โชว์แผน : อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์
ไพรส์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าในงาน 
Analyst Meeting เปิดบ้านเผยแผนธรุกจิรบัศกัราชใหม่ปี 2561 โดยเตรยีมขยายสาขา 
JUBILE 5-7 สาขา และ Forevermark 3-5 สาขา 

เปิดแผน : ฟรานซสิ แวนเบลเลน กรรมการผูจั้ดการ บมจ.ผาแดงอินดัสทร ีถ่ายภาพ
ร่วมกับนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ในงาน Analyst Meeting เปิดแผนและยุทธศาสตร์การ
ด�าเนนิธรุกจิในปี 2561 โดยในปีนี ้บรษิทัฯ ปรบัแผนการด�าเนนิธรุกจิ จากกระบวนการ
ผลิตสังกะสีในแบบเดิม สู่ธุรกิจเทรดดิ้งโลหะสังกะสีแบบเต็มตัว 

‘กสิกร-เดอะมอลล์’แจกตั๋วบอลโลก2018

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ 
ทชม.ปี 2560 มอีากาศยานพาณชิย์
ขึ้นลง 71,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2559 ประมาณ 4.03% มี
สายการบินที่บินประจ�าภายใน
ประเทศ 8 สายการบิน ท�าการบิน
ใน 13 เส้นทางและสายการบิน
ระหว่างประเทศ 26 สายการบิน 
ท�าการบินใน 23 เส้นทาง มีเที่ยว
บินเฉลีย่ 221 เทีย่วบินต่อวนั ขณะ

น.ส.อังคณา ชัยพรประสิทธิ์ ผู ้
อ�านวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
บัตรและสินเชื่อบุคคล ธนาคาร
กสิกรไทย พร้อมด้วย น.ส.สุวรีย์ 
ปุณยนิธิปรีดา ผู้จัดการทั่วไป การ
ตลาดบัตรเครดิต บริษัท เดอะ 
มอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด และน.ส.นพร 
องิคตานวุฒัน์  ผูอ้�านวยการอาวุโส 
ฝ่ายการตลาด ประจ�าประเทศไทย
และเมยีนมาร์ บรษิทั วซ่ีา อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล ร่วมกันมอบโอกาสลุ้น
เพ่ิมในแคมเปญ “ลุ้นเชียร์บอล
โลก 2018 FIFA WORLD CUPTM 
ที่ประเทศรัสเซีย กับบัตรเครดิต

และบัตรเดบิตวีซ่ากสิกรไทย ให้ 
ลูกค้าที่ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม 
เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ท
เม้นท์สโตร์และบลูพอร์ต หัวหิน 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561 
ผ่านบัตรเครดติหรือบัตรเดบิตวซ่ีา
กสกิรไทยทุก 1,000 บาทต่อเซลส์
สลปิ รบัสงูสดุ 3 สทิธิ ์(เงือ่นไขตาม
ที่ก�าหนด) เพื่อลุ้นไปเชียร์ฟุตบอล
โลก 2018 รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่
ประเทศรัสเซีย 1 รางวัล จ�านวน 2 
ทีน่ัง่ รวมมลูค่ากว่า 600,000 บาท 
เพียงลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ 

ที่ผู้โดยสารมี 10.23 ล้านคน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 8.30% 
เฉพาะผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางระหว่าง
ประเทศมี 2.3 ล้านคน เพิ่มข้ึน 
9.72% ในจ�านวนดังกล่าวเป็นผู้
โดยสารชาวจีนกว่า 1.42 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 
15% และมีปริมาณการขนถ่าย
สินค้า 17,303 ลดลงจากปี 59 
ประมาณ 6.53%

XH (วรรค) ตามด้วยหมายเลข 
บัตรเครดติและบัตรเดบติ 12 หลัก
สุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 หรือ 
https://goo.gl/GJFSwy”
 ตรวจสอบรายละเอยีดและเงือ่น 
ไขเพิม่เตมิได้ที ่ www.askkbank.
com/kbankcard หรอื  K-Contact 
Center 02-888-8888
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ต่างประเทศ

‘วอลล์มาร์ท’ไม่ขายปืนต�า่กว่า21ปี
ห้างค ้าปลีกวอลล ์มาร ์ทของสหรัฐ ออก
แถลงการณ์แจ้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
จ�าหน่ายอาวธุปืน โดยจจะไม่จ�าหน่ายอาวธุปืน
ให้กับบุคคลที่อายุต�่ากว่า 21 ปี นอกจากนี ้
ยังถอดรายการอาวุธปืนเล็กยาวออกจาก
เว็บไซต์ หลังจากที่วอลล์มาร์ทเคยยุติการ
จ�าหน่ายปืนยาวเออาร์ -15 และปืนกึง่อตัโนมตัิ
มาตั้งแต่ปี 2558  ขณะเดียวกัน ดิกส์ สปอร์ติ้ง 
กู ๊ดส์ หนึ่งในร้านค้าปลีกอาวุธปืนรายใหญ่ 
ของสหรัฐ ก็จะหยุดจ�าหน่ายปืนเล็กยาวและ 
รงักระสนุอานภุาพสงู รวมทัง้ห้ามขายปืนให้แก่
ผู้ที่อายุไม่ถึง 21 ปีด้วยเช่นกัน

  
 

บริษัท ทรัพย์เบญจกุล 2546 จำ�กัด

                              วันที่ 2 มีนาคม 2561

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 

2561 เรื่อง เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่  461 หมู่ 17  

ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 10570

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกัน

         ขอแสดงความนับถือ

      (นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล)

        กรรมการ

SubBenjakun P-010318=4*7

 ขณะท่ีพรรคเดโมแครต ตัดสินใจน�าการ
ปฏิรปูกฎหมายอาวธุปืนของสหรฐั เข้าพจิารณา
ในวุฒิสภาแล้ว หลังจากวุฒิสมาชิกและสมา 
ชิกสภาผู้แทนของทั้ง 2 พรรค ได้ร่วมหารือ 
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เร่ืองความ
ปลอดภยัภายในโรงเรยีน และกฎหมายอาวธุปืน 
ได้เพยีงไม่ก่ีช่ัวโมง รัฐสภาสหรัฐถูกกดดนัอย่าง
หนักเรื่องกฎหมายอาวุธปืน นับแต่เกิดเหตุ
รนุแรงทีโ่รงเรยีนในฟลอรดิาเรว็ๆ นี ้ซึง่มผีูเ้สยี
ชวีติ 17 คน ขณะที ่1 ในผูร้อดชวีติจากเหตกุารณ์ 
ดงักล่าว ได้ออกเดนิทางทัว่สหรฐั เพือ่เรยีกร้อง
ให้มีการเข้มงวดกฎหมายอาวุธปืนมากขึ้น

 นางซาราห์ แซนเดอร์ โฆษกท�าเนียบขาว 
แถลงว่านางโฮป ฮิคส์ 1 ในคณะที่ปรึกษาของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่ง
ท�างานกับนายทรัมป์มานานที่สุด ได้ตัดสินใจ
ลาออกจากต�าแหน่งผู ้อ�านวยการฝ่ายการ
สื่อสารของท�าเนียบขาวแล้ว หลังจากคณะ
กรรมาธกิารฝายข่าวกรองของสภาผูแ้ทนราษฎร 
สหรัฐสอบสวนในเรื่องการแทรกแซงการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเม่ือปี 2559 เป็นเวลา
นานถึง 9 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม นายแซนเดอร์
ย�้า การลาออกของนางฮิคส์ ไม่เกี่ยวกับการถูก
คณะกรรมาธิการฝ่ายข่าวกรองของสภาผู้แทน
ราษฏรสหรัฐสอบ ส�าหรับก�าหนดการลาออก
ของนางฮิคส์ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะมี
ขึ้นใน 2-3 สัปดาห์หน้า

อากาศยโุรปยงัวกิฤติ
 
หลายประเทศในยโุรปรวมทัง้องักฤษ ฝรัง่เศสและ
อิตาลี ยังเผชิญภาวะอากาศหนาวจัด และหิมะ
ตกหนักอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว ซึ่ง
เป็นผลจากมวลอากาศเย็นจากไซบีเรียของรัสเซีย 
ฉายาอสูรกายจากตะวันออก แผ่ปกคลุม ท�าให้
หลายพื้นที่ของยุโรป อุณหภูมิติดลบ 20 องศา
ตลอดคืนที่ผ่านมา และคาดว่าสภาพอากาศเย็น
จดัจะยงัคงมต่ีอเนือ่งไปจนถึงสุดสัปดาห์ ส่วนยอด
ผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 46 คนแล้ว 
รวมทั้งในโปแลนด์ 8 คนและฝรั่งเศส 4 คน ผู้เสีย
ชีวิตจ�านวนมากเป็นกลุ่มคนไร้บ้าน ท�าให้เจ้า
หน้าทีใ่นหลายประเทศ เร่งหามาตรการช่วยเหลอื
 ทีเ่ยอรมน ีสมาคมคนไร้บ้าน เรยีกร้องให้เปิด
ศนูย์พกัพงิระหว่างวนัด้วย ไม่ใช่เปิดแค่ตอนกลาง
คืน เพราะอากาศเย็นจัด อาจท�าให้คนเสียชีวิตได้
แม้แต่ช่วงกลางวัน  มีรายงานการสั่งปิดโรงเรียน
ทั่วโคโซโว และพื้นที่ฝั่งตะวันตกของบอสเนีย เช่น
เดยีวกบัหลายพ้ืนทีใ่นองักฤษ อติาลแีละโปรตเุกส 
ส่วนทีฝ่รัง่เศส เจ้าหน้าทีว่อนให้ผูค้นดแูลญาตแิละ
เพื่อนบ้านที่เป็นผู้สูงวัย หลังคุณยายวัยในช่วง 90 
ปีถูกพบหนาวตายอยู่นอกบ้านพักคนชรา แต่แม้
จะเป็นอันตราย ผู้คนบางส่วนกลับก�าลังสนุกกับ
สภาพอากาศหนาวเย็นช่วงนี้



LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4780 (1305) วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4780 (1305) วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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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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สังคม

รวมพลังฮีโร่วัยใสพิทักษ์น�้า
จากความตระหนักในความส�าคัญ
ของน�้าและเล็งเห็นถึงปัญหาของ
แหล่งน�า้หลายแห่งเตม็ไปด้วยขยะ 
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ ที่
ท�าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากโรง 
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
2 รเิริม่โครงการ “คลองสีส่ดใส ชมุ 
ชนร่วมใจรกัษ์ ด้วยน�า้หมักชวีภาพ” 
ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะจดัการปัญหา
น�้าเน่าเสียในคูคลองรอบโรงเรียน
และชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา ในเขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
โดยน�าแรงบันดาลใจที่ได้จากการ
เข้าค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรม 
ชาติและสิ่ งแวดล ้อม PTTEP 
Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อ
รักษ์” ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท.
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) มาเป็นพลังในการขับ
เคลื่อนกิจกรรม 
 นายวรวุฒิ แสงจันทร์ หรือ 
น้องเฟรม นักเรียนชั้น ม.6 โรง 
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
2 หัวหน้าโครงการ “คลองสี่สดใส 
ชุมชนร่วมใจรักษ์ ด้วยน�้าหมักชีว 
ภาพ” เล่าถงึทีม่าของโครงการนีว่้า 
“ระหว่างเข ้าร ่วมกิจกรรมค่าย 
PTTEP Teenergy ปีที่ 4 นอก 
จากจะได้เพื่อนใหม่และประสบ 
การณ์ดีๆหลายอย่างแล้ว เพื่อนๆ
ทุกคนยังมีโอกาสเสนอโครงการ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนหรือ
ชุมชนของตัวเอง ผมก็เลยคิดถึง

ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนครับ
 คลองสี่ ที่พาดผ่านโรงเรียน
และชุมชน ก�าลังประสบปัญหา
มลพิษ จากการทิ้งขยะปริมาณ 
มากอย่างต่อเนื่องจากชุมชนลง 
ในคลอง จนเกิดการเน่าเหม็นส่ง
กลิ่นไปทั่วบริเวณ  นอกจากนั้น 
ยังมีผักตบชวาจ�านวนมากขวาง
ทางระบายน�้า 
 ผมและเพือ่นๆในโรงเรยีนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงคิดและช่วย 
กันท�าน�้าหมักชีวภาพและป ั ้น 
อีเอ็มบอลเพ่ือน�าไปบ�าบัดน�้าเสีย 
ในคลองเราได้ชักชวนชาวบ้าน 
ที่อยู่ด้านหลังคลอง เจ้าหน้าท่ีทุก
คนในโรงเรียนและเครือข ่ายผู ้
ปกครองเข้าร่วมโครงการ พร้อมท้ัง
ขอความร่วมมือจากส�านักงาน 
เขต เพ่ือมาช่วยกันน�าผักตบชวา
ออกจากคลอง และช่วยกันเท 
น�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลลง
ในล�าคลอง จากนั้นมีการติดตาม
ผลทุกสัปดาห์ 
  น้องเฟรมเล่าด้วยความภาคภูม ิ
ใจว่า ล�าคลองมีกลิ่นเหม็นน้อยลง  
ขยะและผักตบชวาลดลงมาก น�้าดู
ใสขึ้น เริ่มมีสัตว์น�้าเพิ่มขึ้น สภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนดี
ขึ้น ส่วนผลพลอยได้คือชาวบ้าน 
ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของโรงเรยีน 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ก่อให้
เกดิการท�างานร่วมกนัในโครงการ
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวผม นั่น 
ก็คื อป ัญหามลพิษในล�าคลอง 
รอบโรงเรยีน 
 ผมและเพ่ือนๆในกลุม่ได้เสนอ
โครงการพัฒนาคลองที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน ซึง่จะส่ง

ผลดีทั้งกับโรงเรียนและชุมชนใกล้
เคียงด้วย ผมอยากจะท�าให้คลอง
นี้สะอาดไม่มีกลิ่นเน่าเสีย อยาก 
ให้โรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกัน 
ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อ
เป็นจุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ที่

นพ.พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบ 
สุขภาพ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบเงินสมทบทุนเพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร เวชภัณฑ ์
และปัจจัยทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลฯจากผู้บริหารโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  
น�าโดยจงดี ชูสันติสุข ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

ศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบรางวัลใหญ่รถกระบะ Toyota Revo 2.8J Plus รวม  
2 รางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แคมเปญ “25 ปีจระเข้  
ซื้อได้ ขายรวย” กับกาวซีเมนต์จระเข้ 


