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พรรคการเมืองน้องใหม่กระ 
แสแรงตั้งแต่ยังไม่มีชื่อพรรค
ของ “ธนากร-ปิยบตุร” มคีวาม 
น่าสนใจว่ามีความพร้อมที่จะ
โดดลงชิงชัยในสนามเลือก 
ตั้งหรือไม่เมื่อพิจารณาจาก
เงื่อนไขกฎหมายพรรคการ 
เมืองที่ก�าหนดให้ต้องหาสมา 
ชิกระดับจังหวัด ระดับภาค
จ�านวนมากในกรอบเวลาที่

จ�ากดั การไม่มมีอืไม้ท�างานให้
ในท้องถ่ินจะเป็นอุปสรรค 
ส�าคัญที่จะหาสมาชิกได้ตาม
จ�านวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยคุทีส่มาชกิต้องเสยีเงนิบ�ารงุ
พรรค และชื่อของ “ธนากร-
ปิยบตุร” กป๊็อปปลู่าแต่เฉพาะ
ในเขตเมือง ปัญหาเรื่องสมา 
ชกิพรรคอาจท�าให้สะดดุขาตวั
เองได้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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พร้อมที่จะส่งตัวแทนลงชิงชัย
ในสนามเลือกตั้งถือว่าน่าเป็น
ห่วง
 ในการตั้งพรรคการเมืองใหม่
นั้นไม ่ใช ่เดินไปยื่นเอกสารกับ 
กกต.แล้วจบ หากจะส่งตัวแทนลง
ชิงชัยในสนามเลือกต้ังต ้องหา
สมาชิกในสาขาภาค 4 ภาคให ้
ได้ ภาคละ 500 คน หาตัวแทน 
ในระดับจังหวัดให้ได้อีก จังหวัด 
ละ 100 คน รวมทั่วประเทศต้อง 
หาสมาชิกในส่วนนี้ให้ได้ รวม 
7,700 คน  
 หากเขตไหนหาไม่ได้ก็ส่งผูส้มคัร 
ส.ส.ในเขตนั้นไม่ได้
	 “หาก	 โรดแม็พ	 เร็วกว่าท่ีคิด	 
เช่น	 หากนายกรัฐมนตรีสามารถ
ทูลเกล้าฯ	 ได้ภายใน	 15	 มีนาคม	
2561	 และหากมีการโปรดเกล้าฯ	 (สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ลงมาภายใน	1	เดือน	ไม่ใช่กรอบ
เต็ม	3	เดือนตามกฎหมาย	นับจาก
กลางเมษายนนี้	 ปฏิทิน	 90	 วันที่
ชะลอใช้กฎหมายเลือกตั้ง	ส.ส.	จะ
เริ่มนับ	 และตามด้วยการเลือกตั้ง
ใน	150	วนั	และ	ถ้า	กกต.ไม่ใช้เวลา
เต็ม	 150	 วัน	 ในการจัดการเลือก 
ตั้ง	 วันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปลาย 
ปี	 2561	 ตัวเลขเวลาที่ปลอดภัย 
ในการเตรียมการของทุกฝ่ายจะ 
สั้นลง”
 เป็นเสียงเตือนจาก นายสม
ชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ซึ่งไม่ใช่
ว่าจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากไม่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรม 
นูญตีความร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด ้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู  ้
แทนราษฎร (ส.ส.) และร่างพ.ร.ป. 

ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่สภานิต ิ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะลงมติ
กันในวันนี้ (8 มี.ค.)
 ความเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิด
ก้าวหน้าของนายธนากรและนาย
ปิยบุตรมีท้ังความได้เปรียบและ
เสียเปรียบในสนามการเมือง
 ความได้เปรียบคือการได้รับ
การตอบรับอย่างท่วมท้นจนเป็น
พรรคกระแสแรงอย่างที่เห็น
 แต่ความเสียเปรียบคือการที่
ไม่มีมือไม้ในระดับจังหวัด ระดับ
ต�าบล ระดบัหมูบ้่านคอยท�างานใน
พื้นที่ให้ ซึ่งจะท�าให้การหาคนมา
เป็นสมาชิกให้ได้ตามจ�านวนที่
กฎหมายพรรคการเมืองก�าหนด
ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยคุทีก่ฎหมายก�าหนดให้สมาชิก
ต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกให้กับพรรค
ที่สังกัด
 ถึงจะเป ิดตัวแรงแต ่การจะ 
เร่งโตเป็นพรรคใหญ่นั้นไม่ง่าย 
เมื่อไม่เป็นพรรคใหญ่มีส.ส.ในมือ 
ไม่มากหรือถ้าไม่ได้ส.ส.เลยก็ยิ่ง 
เป็นเรื่องยากที่จะผลักดันแนวคิด 
นโยบายดีๆท่ีพูดไว ้ให ้ เป ็นผล 
ทางปฏบิตัไิด้ 
 พูดแล้วท�าไม่ได้ภาพความเป็น
นักการเมืองดีแต่ปากดีแต่พูดจะ 
ถูกฉาบทับ	 สุดท้ายก็จะถูกระบบ
การเมืองแบบเก่าดูดกลืนให้เลือน
หายใหม่เหมือนซึ่งมีตัวอย่างให้ 
เห็นมาแล้วกับดาวรุ่งทางการเมือง
หลายคน
 ความสดใหม่จะมปีระโยชน์ 
ช่วยให้ได้เปรียบเฉพาะการ
เลือกตั้งครั้งแรกเท่านั้น แต่ถ้า
ไม่พร้อมความสดใหม่ก็ช่วย
อะไรไม่ได้ ต่อให้พร้อมในการ
เลือกตั้งครั้งหน้าก็หามีประ 
โยชน์ไม่

กระแสแรงถึงข้ันคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ต้องจับตา	
ส�าหรับพรรคการเมืองใหม่ของ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	 และ 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล
 ได้รับความสนใจมากแค่ไหน 
ดูได้จาก หัวข้อร้อนสังคมออน 
ไลน์ ทีต่่างพากนัตดิแฮชแทก็ #ช่วย 
ธนาธรตั้งชื่อพรรค ซึ่งก็มีคนมา
เสนอความเห็นเป็นจ�านวนมาก
 แน่นอนว่าเมื่อแนวของนาย
ธนากร นายปิยบตุร ไม่ใช่แนวทาง
สนับสนุน “ลุงตู ่” กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกรอบ และคนที่
ให้การสนับสนุนส่วนมากอยู ่ใน
กลุ่มเสื้อแดง จึงอยู่จับวางต�าแหน่ง
ให้อยูต่รงข้ามกบัข้ัวอ�านาจปัจจบัุน
 นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า คสช.จับตา
ดูการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย
ของนายธนากรอยู่
	 “คสช.	คงจับตาดูอยู่	ถ้าไปถึง
จุดที่ล�้าเส้นเมื่อไหร่	 ก็คงจะเตือน	
แต่ถ้าเกินจากนั้นต้องเชิญมาห้าม
ปราม”
 จุดล�้าเส้นที่นายวิษณุพูดถึง
คือการตคีวามการเปิดตวัให้สมั 
ภาษณ์เป็นการหาเสยีงทัง้ทีค่สช.  
ยงัไม่ปลดล็อกทางการเมอืง
 หากมีการเตือนหรือเชิญมา
ห้ามปรามเกิดขึ้นจริงจะยิ่งแสดง
ต�าแหน่งพรรคใหม่ของนายธนากร 
ชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาจากการ 
เคลือ่นไหวหรือการให้สมัภาษณ์ของ
ผูท้ีย่ืน่จดทะเบยีนตัง้พรรคการเมือง
 อย่างไรก็ตามพรรคใหม่กระ 
แสแรงตั้งแต่ยังไม่มีชื่อพรรค ยัง 
ไม่ยื่นแจ้งความจ�านงค์ขอตั้งพรรค 
การเมืองกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) อาจถูกตลบหลัง
ให้เป็นพวกเสียงดีไม่มีคะแนน
 แม้จะมีความพร้อมที่จะตั้ง
พรรค แต่ความพร้อมที่จะท�า 
ให้พรรคเป็นรูปเป็นร่างและ

สะดุดขาตัวเอง?
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กันแบบเละเทะ เหมือนคดีฆ่าเสือด�าท่ีท�าให้
หลายคนไม่ค่อยเช่ือว่าคนท�าผิดจะถูกลงโทษ 
อาตมาก็ไม่รู้ว่าเร่ืองที่ดินนี้จะเป็นเหมือนคดี 
ครูจอมทรัพย์หรือหวย 30 ล้านหรือเปล่า ทั้งที่
ที่ดินก็ออกโฉนดโดยกรมที่ดิน 
 ถ้าอาตมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วปล่อย
ให้เกิดความสูญหายแบบนี้ ก็เท่ากับบกพร่อง
ในหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เงินที่
ซื้อที่ดินก็บริจาคมาด้วยศรัทธาของประชาชน
ในโครงการกองทนุสมัมาชพี เพือ่ให้คนยากจน
ยากไร้ท�ามาหากิน ไม่ได้ซื้อเพื่อเป็นที่ดินของ
อาตมา กไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมเมอืงไทย เศรษฐี 
มักจะชนะคดีที่ดินมากกว่าคนจน คือคนจนมี
แต่แพ้ เหน็แต่กรณยีายสม ยายไฮทีช่นะเพราะ
สู ้ ยิบตา สู ้จนกระทั่งเสียชีวิตจนได้รับการ
เยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม  แต่วัดสวนแก้ว
ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย เสียไปเปล่าๆ
ฟรีๆ นอกจากไม่ได้รับการเยียวยาแล้ว เรายัง
ต้องมาเห็นคนแก่ติดคุก 3 ปี คนที่เกลี่ยกล่อม
ให้เซน็เป็นเช่ากต็ดิคกุอกี 3 ปี ตอนน้ีคนแก่ออก
มาก็นอนติดเตียง 
 ดังนั้นที่พูดกันว่าพระพยอมไม่รู้จักจบจัก 
สิน้ ถ้าอย่างนัน้กป็ล่อยให้หน่วยงานราชการทกุ
ระดบัโกงกนัไปหรือไม่ ถ้าอาตมาไม่ท�ากค็งอาย  
“น้องแบม” ทีอ่อกมาแฉเรือ่งโกงเงนิคนยากจน
ไร้ที่พึ่ง คนพิการ
 อาตมาไม่ได้เป็นมนุษย์โหลยโท่ยที่ไม่ 
มีความเมตตากรุณา แต่ก็ไม่นิ่งดูดายนิ่ง
เฉยคนทีท่�าผดิท�าชัว่ หลกัธรรมค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้ากบ็อกว่าพระอรหนัต์จะต้องไม่
นิง่เฉยดดูาย ต้องถึงพร้อมด้วยความขวน 
ขวายเพราะกรณุา จงึขอชีแ้จงว่าทีท่�าไปกท็�า
ตามหน้าทีแ่ละท�าตามทีบ้่านเมอืงเรามทีีพ่ึง่ 
อย่างทีท่รงตรสัว่าอย่าใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย 
เอารดัเอาเปรยีบหรอืท�าร้ายคนยากคนจน  
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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ถวายฎีกา

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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มีคนถามว่าท�าไมพระพยอมไม่จบไม่สิ้นกันสัก
ทีเรือ่งทีด่นิ “โฉนดถงุกล้วยแขก” กค็งไปตาม 
โอกาสแรงจงูใจทีท่�าให้ถวายฎกีา เพราะวนัที ่2 
มนีาคมทีผ่่านมา มผู้ีพิพากษาหญงิจ�านวนมาก
เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 
และมีรับสั่งตอนหนึ่งที่โดนใจ สะดุดใจ สะกิด
ใจให้อยากยื่นถวายฎีกา เพื่อให้พระองค์มีพระ 
เนตรพระกรรณทราบเร่ืองกฎหมายบ้านเรา ท่าน 
มพีระราชด�ารัสว่า ขอผูพิ้พากษารูว่้า กฎหมาย 
มนัลกึซึง้ ใช้ดกีด็กีไ็ด้ด ีถ้าใช้ไม่ดกีเ็ป็นผดิ 
เป็นโทษต่อประชาชนได้
 ประโยคที่โดนใจมากที่สุดคือ อย่าใช้ช่อง
โหว่ทางกฎหมายไปท�าร้ายประชาชนที่เขามี
ทุกข์มีร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ท�าให้กฎ 
หมายไม่ศักดิ์สิทธิ์  ก็มีคนมาพูดให้ฟังว่าน่าจะ
เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะพระองค์ภาทรงเชี่ยว 
ชาญเรื่องกฎหมายและรับเรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนด้วยพระองค์เอง ท�าให้เหน็ว่า เมอืงไทย 
เราไม่ได้ไร้ที่พึ่ง สามารถถวายฎีกาให้พระองค์
ทรงรบัทราบ เรากจ็ะได้ความยตุธิรรม ความเป็น 
ธรรม ไม่ใช้เอาช่องโหว่ทางกฎหมายมาท�าให้ชนะ  
 เหมือนคดีโฉนดถุงกล ้วยแขกที่ นาง
วนัทนา สขุส�าเรงิ ทีศ่าลสัง่ให้ออกโฉนด กรม
ที่ดินก็ออกโฉนดให้แล้วเอาขายให้กับทางวัด
และมูลนิธิ มูลนิธิซื้อเพื่อให้คนยากจนท�ามา
หากิน ไม่ได้ซื้อเพื่อวัด เพื่อมูลนิธิ เพราะที่ดิน
เป็นปัจจัยฐานการประกอบอาชีพที่วัดจัดตั้ง
กองทนุสมัมาชพี ให้คนจนท�าทัง้ด้านการเกษตร 
พาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ จ่าย
เงินแล้วไม่ได้ที่ดิน จะพูดจะวิจารณ์อะไรก็มีคน
เตือนว่าระวังจะหมิ่นศาล ทั้งที่เร่ืองนี้คิดตาม
หลกัตรรกะ ศาลชัน้ต้นทีส่ัง่ให้ออกโฉนด เพราะ
มีการไปขอและกรมที่ดินก็ออกโฉนดให้ แต่
กลับมีทายาทเดิมมาร้องศาลว่าเป็นที่ดินของ
ตนเอง ศาลก็รับฟ้อง ทั้งๆที่เป็นคดีมันจบส้ิน
เด็ดขาดไปนานแล้ว รัฐธรรมนูญก็ไม่มีมาตรา
ไหนระบวุ่าถ้าศาลชัน้ต้นตดัสนิเดด็ขาดไปแล้ว 
ศาลจะรับฟ้องใหม่ได้อีก 
 เมืองไทยเราคดีล้นศาล เพราะเรื่องอย่างนี้
ด้วยหรอืไม่ คดกีก็ลบัมาฟ้องใหม่ คดใีหม่กไ็หล
เข้ามา คนทีรู้่เร่ืองกฎหมายกโ็ทรมาถามมาบอก
ว่าแบบนีไ้ม่ถูก แต่ไม่รู้อะไรจริง อะไรไม่จริง  ตอบ 

เริ่มเปิดให้จดแจ้งและจัดต้ังพรรคการ 
เมืองไม่กี่วันมีเกือบ 50 กลุ่มที่ยื่นขอจัด
ตั้งพรรคการเมือง แต่ประเด็นส�าคัญยัง
จับจ้องไปที่การเลือกตั้งกุมภาพันธ์ 
2562 ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีพรรคใดได้เสียง
ข้างมาก หากไม่สามารถเลอืกนายกรัฐ 
มนตรีจากบัญชีรายชื่อได้ก็ต้องเลือก 
“นายกฯคนนอก” หากเลือกไม่ได้อีก
ก็จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองและ
ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพราะ
รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้
 หลายกลุ ่มประกาศสนับสนุนให้ 
“ลงุตู่” เป็นผูน้�าต่อ แต่กลุม่ทีถ่กูจบัมาก 
ท่ีสุดกลับเป็นกลุ่มปัญญาชนและคนรุ่น
ใหม่ของ “ปิยบุตร แสงกนกกลุ-ธนาธร  
จงึรุง่เรอืงกจิ” มคีนตดิตาม “ธนาธร” 
ให้สัมภาษณ์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ The101.
world มากกว่า 100,000 คนและมผีูร่้วม
ตัง้ชือ่พรรคในทวติเตอร์ #ช่วยธนาธร
ตั้งชื่อพรรค พุ่งกระฉูดเป็นอันดับ 1 
	 ความแรงของ	“ปิยบตุร-ธนาธร”	ท�า 
ให้เกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มขุนศึก
ศักดินาและทุนผูกขาดรักชาติข้างเดียว
ทนัทเีช่นกนั	โดยป้ายสทีัง้นอมนิทีกัษณิ	
กลุ่มล้มเจ้าและจะเปลี่ยนแปลงประเทศ
เป็นสาธารณรัฐ
 หากเปรียบพรรคการเมืองใหม่
ในอดีตท่ีโดนไล่ล่าไม่ต่างกบั เสอืด�า” 
ทีถ่กูพรานมหาเศรษฐฆ่ีา พรรคการ 
เมืองใหม่ของคนรุ่นใหม่ก็เหมือน 
“เสอืด�า” ท่ีไม่ยอมเป็น “ผูถ้กูไล่ล่า” 
แต่จ�าต้องออกจากป่ามาสูเ่มอืง เมอืง 
เพือ่เป็น “ผูล่้า” แม้จะเตม็ไปด้วยเรือ่ง 
ดราม่าและ “การป้ายส”ี กต็าม!!??



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4784 (1309) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

บคีอนฯลงทนุอุ๊คบต่ีอยอด‘ซแีชนเนล’

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการ
ผู ้จัดการบริษัทบีคอน เวนเจอร์ 
แคปิทัล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทของ
ธนาคารกสกิรไทยเพือ่ลงทนุสตาร์ท 
อัพในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อต่อ 
ยอดธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย 
จงึได้ร่วมลงทนุในบรษิทั อุค๊บ ีจ�ากดั 
สตาร์ทอัพไทยทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ด้านสิ่งพิมพ์ดิจิทัลในเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงและปัจจบุนัมกีารต่อยอด
ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ทั้งคอน
เทนท์ที่ผลิตโดยมืออาชีพและจาก
ผู้ใช้บริการ ทั้งให้ความส�าคัญต่อ
เทรนด์และนวตักรรมสือ่ดจิทัิลท่ีมี
ช่องทางรบัช�าระเงนิบนออนไลน์ท่ี
ครอบคลุม รวมถึงซี แชนเนล ไทย
แลนด์ แพลตฟอร์มนิตยสารไลฟ์
สไตล์ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ที่
ร่วมมือระหว่างอุ๊คบีกับซี แชนเนล 
เจแปน  
 นอกจากนี้ อุ ๊คบีก�าลังขยาย
ธุรกิจใหม ่ในกลุ ่ม ผู ้ผลิตคอน 
เทนต์ที่อยู ่บนแพลตฟอร์มของ 
อุ๊คบี เพื่อขับเคลื่อนการสร้างคอน
เทนต์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
มากให้กบัผูใ้ช้บรกิารและผูบ้รโิภค
ยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยบี
คอนฯ ตั้งเป้าให้ธนาคารกสิกร
ไทยสามารถเข ้าถึ งกลุ ่มผู ้ รับ 

ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างและน่า
สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม ่
ที่เรียกว่า “โพสต์มิลเลนเนียล”  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธนาคาร 
ตอกย�้าความเป็นผู ้น�าบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มของธนาคาร
 นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประ 
ธานกรรมการบริหารอุ๊คบี กล่าว
ถึงซี  แชนเนล ไทยแลนด์ว่า เป็น

บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัลร่วมลงทุนในอุ๊คบี ต่อยอดธุรกิจซี แชน 
เนล ไทยแลนด์น�าเสนอเนื้อหาเชิงไลฟ์สไตล์ และเป็นช่องทาง
ให้ธนาคารเข้าถึงกลุ่มกลุ่ม “โพสต์มิลเลนเนียล” เพื่อเป็นผู้น�า
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เปิดตัว :	เสริมสกุล	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นประธานเปิดตัว	
“PEA	 Smart	 Plus”	 งานด้านบริการลูกค้ารูปแบบใหม่	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน	 ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ในทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่านอุปกรณ	์
Smart	Phone	ที่พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ	iOS	และ	Android	

ร่วมรณรงค์ : จรญูศร	ีศรสีขุสนัต์	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-ธรุกจิร้านค้า	“เคทีซี”	 
และ	 นายสืบพงษ์	 บูรณศิรินทร์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 ร่วมกันลงนามความร่วมมือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ใช้สาร
ท�าความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ	Thailand	RAC	NAMA	

‘ดแีทค-Google-Line’บ่มเพาะสตาร์ตอพัไทย

นิตยสารแฟชั่น วิดีโอออนไลน์
ส�าหรับผู้หญิงที่มีเนื้อหาเชิงไลฟ์
สไตล์สร้างสรรค์ ซึ่งอุ๊คบีน�าเข้าสู่
ตลาดประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 
และได้รับความนยิมอย่างต่อเนือ่ง 
มีฐานผู้ชมผ่านเว็บไซต์ th.cchan.
tv และเฟซบุก๊ cchannel.thailand 

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหา 
ชน) หรือดีแทค กล่าวถึงการสร้าง
สตาร์ทตอัพท่ีประสบความส�าเร็จ
ถึง 34 บริษัท มูลค่ากว่า 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เงินลงทุน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการ
ลงทุนในบริษัทอย ่างต ่อเนื่อง 
ถึง 70% ซึ่งประสบความส�าเร็จ
มากกว ่าอัตราในตลาดเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้มปีระชากร 600 
ล้านคน ถือเป็นตลาดที่มีความ
พร้อมจะเป็นดิจิทัลทุกเมื่อ เพียง
สร้างแรงผลักดันและสร้างสรรค ์
ไอเดียใหม่ก็พร้อมจะเติบโตไป 
ข้างหน้า

 ดีแทคมุ่งมั่นจะสร้างยูนิคอร์น
ของประเทศไทยและขยายออกไป
ยังลูกค้าในกลุ่มเทเลนอร์ทั้งโลก 
โดยเป ็นพันธมิตรใกล ้ชิดกับ 
Google Facebook และ Line 
เพ่ือให้สตาร์ตอัพไทยพัฒนาประ 
เทศไทยและท�าให้คนไทยมีชีวิต 
ที่สะดวกสบายและมีความสุข
  การที่ Google เลือกดีแทค 
เป็นพันธมิตรส�าคัญกับ Google 
Launchpad ในหลักสูตรการ 

มากกว่า 250 ล้านครั้งต่อเดือน
และมียอดเข้าชมเฉลี่ยมากกว่า 
150,000 ครั้งต่อคลิป การเข้าเป็น
พันธมิตรกับบีคอนฯ จะช่วยให้ 
อุ ๊คบีสามารถพัฒนาต ่อยอดซี  
แชนเนล ไทยแลนด์และธุรกิจ 
ใหม่สู่ตลาด ได้มากขึ้น

เรียนการสอนสตาร์ตอัพ รวมถึง 
Google ยังส่งกูรูสตาร์ตอัพชั้นน�า
ให้มาสอนสตาร์ตอัพในไทยแล้ว  
ดีแทคยังร่วมกับ Line ช่วยให้ 
สตาร์ตอัพน�าบริการไปยังกลุ ่ม
ลูกค้าของ Line ที่มีกว่า 42 ล้าน
รายในประเทศ ซึ่งมี LINE API 
ช่วยสตาร์ทอัพไทยผลักดันการ
พัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ 
หรือแอปพลิ เคชันที่มีอยู ่ เดิม 
ให้เข้ากับแพลตฟอร์มของ LINE 
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ต่างประเทศ

คว�า่บาตรเกาหลเีหนอืรอบใหม่ 
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
แถลงว่า รัฐบาลด�าเนินมาตรการ
คว�า่บาตรรอบใหม่ต่อเกาหลเีหนอื 
เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม
เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นมาตรการลง 
โทษ หลังสหรัฐสรุปอย่างเป็นทาง 
การแล้วว่ารฐับาลเกาหลเีหนอืเป็น
ผูบ้งการให้สงัหารนายคิม จอง นมั 
พี่ชายต่างมารดาของ นายคิม จอง 
อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ โดยผู้ต้อง
สงสัยหญิง 2 คน ใช้สารพิษวีเอ็กซ์
ป้ายทีใ่บหน้าของนายคิม จอง นมั 
ขณะรอเดินทางอยู่ที่สนามบินกัว 
ลาลัมเปอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี
ทีแ่ล้ว แต่ขณะนีย้งัไม่มรีายละเอยีด
ของมาตรการคว�่าบาตรรอบใหม่
 ส่วนทางด้านนาย อติสโึนริ โอ 
โนเดระ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น 
เผย เกาหลีเหนือมีท่าทีจะยอมยุติ
การพัฒนานิวเคลียร์ แต่คงต้อง
ติดตามต่อไปว่าจะเป็นจริงหรือไม่ 
ส่วนการที่เกาหลีเหนือยอมเจรจา
กับเกาหลีใต้ ก็เป็นเพราะแรงกด 
ดันจากนานาชาติ อย่างไรก็ดี 
นโยบายของญี่ปุ่นต่อเกาหลีเหนือ
จะไม่เปลีย่นแปลง จนกว่าจะแน่ใจ

ข่าวย่อย
ยูเอ็นวิตกส่งโรฮิงญา 
ส�านักงานสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติระบุไม่มีความ
เป็นไปได้เลยที่จะส่งผู ้อพยพ
ชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศกลับ
ไปยงัเมยีนมาได้อย่างปลอดภยั  
เนือ่งจากการก่อเหตรุนุแรงเพือ่
ล้างเผ่าพนัธุช์าวโรฮงิญายงัเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาล
เมียนมา ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา
และประกาศเมือ่เดอืนมกราคม
ที่ผ่านมาว่าพร้อมจะรับชาวโร
ฮิงญากลับประเทศ

เศรษฐรีวยทีส่ดุในโลก 
นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับมหา
เศรษฐีโลกประจ�าปี 2561 จาก
มูลค่าหุ้น ปรากฏว่านายเจฟฟ์ 
เบซอส ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์อะเม
ซอน ขึ้นอันดับ 1 เป็นครั้งแรก
ด้วยทรัพย์สิน 112,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั บลิล์ เกตส์ ผูก่้อ
ตัง้บรษิทัไมโครซอฟต์ ตกไปอยู่
อนัดบั 2 ด้วยทรพัย์สนิ 90,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 3 
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู ้ก ่อตั้ง 
กลุ ่มธุรกิจหลากหลายทรัพย์ 
สิน 84,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
อันดับ 4 ครอบครัวเบอร์นาร์ด 
อาร์โนลต์ เจ้าของธุรกิจหลุยส์ 
วิตตอง ทรัพย์สิน 72,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

จับโคเคนโคลอมเบีย
ทางการโคลอมเบียยึดโคเคน 
5.2 ตันซุกซ ่อนในลังบรรจุ
กล้วยที่ท่าเรือเมืองเทอร์โบ ริม
ฝ่ังทะเลแครบิเบยีน ขณะเตรยีม
ส่งไปเบลเยียม มูลค่าถึง 434 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็น 
การยึดโคเคนครั้งใหญ่สุดใน 
ปีนี้ แต่ไม่สามารถจับผู้ลักลอบ
ได้ ซ่ึงโคเคนเป็นของแก๊งกัลฟ์
แคลนของโคลอมเบีย โดย 
นายโอตานลี หวัหน้าแก๊งถกูทาง 
การสหรัฐตั้งค่าหัวไว้ถึง 160  
ล้านบาท

ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงนโย 
บายการพฒันานวิเคลยีร์อย่าแท้จรงิ
 ขณะที่ทางการจีนแสดงความ
ยินดีต ่อข ้อตกลงเจรจาสุดยอด 
ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหล ี
เหนอืกบัเกาหลใีต้ โดยเรียกร้องให้
ทั้งสองฝ ่ายถือโอกาสในช่วงนี ้
เดินหน้าปลดอาวุธนิวเคลียร์บน
คาบสมุทรเกาหลี
 แถลงการณ์กระทรวงต่างประ 
เทศจีนแสดงความยินดีที่การพบ
หารือกันระหว่างผู ้แทนระดับสูง
เกาหลีใต้กับนายคิม จองอึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ ที่กรุงเปียงยางประ 
สบผลส�าเร็จด้วยดี เกาหลีใต้ราย 
งานว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจัดการ
เจรจาสุดยอดระหว่างนายคิมกับ
ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกา 
หลใีต้ในเขตปลอดทหารช่วงปลาย
เดือนเมษายน ขณะที่เกาหลีเหนือ 
แถลงความพร้อมยุติการทดสอบ
นิวเคลียร์และขีปนาวุธ รวมทั้งจะ
เดินหน้าแนวทางล้มเลิกโครง 
การอาวุธท�าลายล้างสูงซึ่งเป็นที ่
วิจารณ์กัน หากสหรัฐตกลงว่าจะ 
ไม่โจมตหีรอืโค่นล้มรฐับาลเกาหล ี

เหนอื โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
จนีกล่าวว่า จนีหวงัว่า เกาหลเีหนอื
และเกาหลีใต้จะคงความพยายาม
ผลักดันการปรองดองและร่วมมือ
กันต่อไป โดยหวังว่าทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันเพื่อสนับ 
สนุนกระบวนการปลดอาวุธนิว 
เคลียร์และคลี่คลายความขัดแย้ง
ทางการเมอืงบนคาบสมทุรเกาหลี
 นอกจากนีย้งัมรีายงานว่า  คณะ 
ผู้แทนระดับอาวุโสของเกาหลีใต้
สองคนทีไ่ด้พบกบันายคมิ จองอนึ 
ผู้น�าเกาหลีเหนือเม่ือต้นสัปดาห์
ก�าหนดเดินทางไปกรุงวอชิงตัน
ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีเพื่อสรุป
ผลการหารอืให้กบัเจ้าหน้าทีส่หรฐั 
ส่วรายละเอียดในการเดินทาง 
และแผนการเข้าพบประธานาธบิดี 
โดนลัด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรฐัจะยนืยนั
ให้ทราบอีกครั้ง

รัสเซียร่วมมืออังกฤษสอบสายลับ
รัฐบาลรสัเซยีเผยว่า พร้อมให้ความ 
ร่วมมือกับอังกฤษหากได้รับการ
ร้องขอให้ช่วยสอบสวนเร่ืองอดีต
สายลบัสองหน้าชาวรสัเซยีล้มป่วย
หลังถูกสารลึกลับ
 โฆษกท�าเนียบประธานาธิบดี
รัสเซียแถลงข่าวตอบข้อถามผู้สื่อ
ข่าวเรื่องทางการอังกฤษได้ติดต่อ
ขอความช่วยเหลอืหรอืไม่ว่า จนถึง
ขณะนีย้งัไม่ได้รบัการตดิต่อใดๆแต่
รัสเซียพร้อมให้ความร่วมมือเสมอ 
ส่วนท่ีมีกระแสข่าวลือตามสื่ออัง 
กฤษว่า รัสเซียวางยานายเซอร์เก 
สครปีาล อดตีพนัเอกในหน่วยข่าว
กรองทหารรัสเซียจนล้มป่วยต้อง
เข้าโรงพยาบาลในวันนี้หลังได้รับ
สารลึกลับทางตอนใต้ของอังกฤษ 

โฆษกท�าเนยีบประธานาธบิดกีล่าว
ว่า สือ่มกัเรว็เสมอ เหตกุารณ์นีเ้ป็น
เร่ืองน่าเศร้า ทางการยังไม่มข้ีอมลู
เลยว่าเกดิอะไรขึน้ ชายคนนีท้�าอะไร 
อยู ่และจะโยงไปถงึเรือ่งใดบ้างนอก 
จากนี้ยังไม่รู้ด้วยว่านายสครีปาล
ยังมีสัญชาติรัสเซียหรือไม่ 
 นายสครีปาล วัย 66 ปี ได้รับ

อนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษตาม
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวสายลับรัส 
เซยีทีถ่กูชาตติะวนัตกจบักมุ มผีูพ้บ
เขาและสตรีวัย 33 ปี หมดสติบน
เก้าอีน้ัง่ในศนูย์การค้าเมือ่วนัอาทิตย์
ในเมืองซอลส์บรี หลังได้รับสารที่
ต�ารวจยงัไม่ทราบว่าเป็นอะไรขณะนี้
ทัง้คูต้่องอยูใ่นหออภบิาลผูป่้วยหนกั



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 4784 (1309) วันพฤหัสบดีที่ 8 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

SAMMI-OM-040517-01
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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 4784 (1309) วันพฤหัสบดีที่ 8 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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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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สังคม

ถักทอต่อผืนป่า Forest Quilt
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ 
ป่า (RECOFTC) จัดงานเทศกาล
คนกับป่าครั้งที่ 2 ขึ้นในหัวข้อ  
“ถักทอต่อผืนป่า Forest Quilt”
 นายสมศกัดิ ์สขุวงศ์ ผูก่้อต้ัง
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ 
ป่า กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การฟื้น 
ฟภูมูทิศัน์ ความหมายความส�าคัญ
ต่อการป่าไม้วันนี้” ว่า ศตวรรษที่
ผ่านมาเป็นศตวรรษแห่งการท�า 
ลายป่าไม้ทั่วโลก อย่างในอินเดีย 
พืน้ทีป่่า และสตัว์ป่าถกูท�าลายมาก
จากผู้ปกครองใหม่ จนกระทั่งศต 
วรรษนี้เป็นศตวรรษแห่งการฟื้นฟู 
เว้นแต่คนที่หลงศตวรรษ ที่ยังคง
ล่าสัตว์ป่าอยู่ ทั้งนี้ในอดีตการฟื้น 
ฟปู่าคอืการปลกูป่า แต่ปัจจบุนั การ 
ดแูลป่าอย่างเดยีวไม่พอ ต้องบรหิาร 
จัดการทรัพยากรด้วย โดยในเรื่อง
นี้ชาวบ้านมีความก้าวหน้าไปมาก 
เพราะไม่ว่าจะเป็นป่า แม่น�า้ล�าธาร  
ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกัน มี
ปฏสัิมพนัธ์กนัทัง้หมด ซึง่ตนอยาก
เสนอแนวทางของการพื้นฟูภูมิ
ทศัน์ป่าไม้ทีท่กุฝ่ายสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการร่วมฟื้นฟูป่าได้ 
 ในช่วงท้ายของการจัดงาน
ศนูย์วนศาสตร์ชุมชนเพือ่คนกับป่า 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลาย
องค์กรยังได้ร่วมอ่านแถลงการณ์
ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้  
1.ขอเสนอให้รฐัเน้นการฟ้ืนฟปู่า ที่
ท�าให้ประเทศไทยได้มีป ่าเพิ่ม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิแก่

เน้นการสนับสนุนที่เป็นระยะยาว
และสามารถสร้างต้นแบบการ
สร้างป่าที่ให้ประโยชน์ท้ังในทาง
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถ่ิน และ 3.ขอเชิญชวนให้
ประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการ
ถักทอต่อผืนป่า เพื่อให้แนวทาง
การฟื ้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้เกิดข้ึน 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถ
ติดตามแนวทางการด�าเนินงาน
ตามโครงการนี้ ได ้ที่ เว็บไซต ์  
h t tps ://www.recof tc .org/
country/thai land/project/
national-flr-forum หรือเฟสบุ๊ค  
https://www.facebook.com/
recoftcinThailand/  
 ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังมี
กิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจ�านวน 
มาก อาทิ งานนิทรรศการและ 
งานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงตัว 
อย่างการเพิ่มพื้นที่ป่าจากพื้นที่
ต้นน�า้บนเขาถงึทะเล แนวทางการ
ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ในเมือง การ
ออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากชาว
บ้านจากบรเิวณป่าชมุชน กจิกรรม
ถักทอต่อผืนป่าบนผืนผ้าขนาด
ใหญ่ (Forest Quilt) ที่เปิดโอกาส
ให้คนประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้
ร่วมกันน�าใบไม้ เศษไม้ จากบ้าน
มาประดิษฐ์ และถักทอบนผืน
ผ้าใบขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงเจต 
นารมณ์ในการปกป้องและฟ้ืนฟปู่า
ไม้ในประเทศไทยร่วมกัน

คนในท้องถิ่นได้ร่วมดูแลป่า รวม
ถึงได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การฟื้นฟูนี้ มากกว่าแนวทางการ
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียว เพราะ 
การสร้างการมีส่วนร่วมและการ

แบ่งปันให้ชุมชนได้ประโยชน์จาก
ป่า คือวิธีการฟื ้นฟูป่าที่ยั่งยืน 
ที่สุด 2.ภาคธุรกิจควรเข้ามาร่วม
สนับสนุนและลงทุนกับการฟื้นฟู
ภูมิทัศน์ป่าไม้ให้เพิ่มมากขึ้น โดย

มร.เบิร์ท	ยาน	โพสท์	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เต็ดตรา	แพ้ค	(ประเทศไทย)	เปิดตัว
แคมเปญ	 “มองตรา”	 เชิญชวนคนไทย	 มองหาตราสัญลักษณ์เต็ดตรา	 แพ้ค	 Tetra	 
Pak	 บนกล่องเคร่ืองด่ืมเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยโดยมี	 
มร.เจฟฟิลโคว,	ปัณฑารีย์	ยอดศรี,	รัตนศิริ	ติลกสกุลชัย	ร่วมงาน

นายมกริน	 พรหมโยธี	 ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี	 โคราช	 มอบช่อดอกไม้แด	่ 
พลตรีนายแพทย์วสันต์	 สุเมธสิทธิกุล	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ	 ราชสีมา	 
เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ	 23	 ปี	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	 ราชสีมา	 
และร่วมกิจกรรม	Open	House	เปิดพื้นที่ให้บริการใหม่	


