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เลอืกต้ังในมือคสช.
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กกต. 
หรือการปรับแก้กฎหมายลูก 
(หากจ�าเป็นต้องมี) ล้วนเป็น
ปัจจัยท่ี คสช. สามารถควบคมุ
ได้ เพราะเป็นการด�าเนินการ
ของ สนช. ซ่ึงเป็นหนึ่งในแม่ 
น�้าสายอ�านาจ 5 สายที่ คสช. 
แต่งตั้งขึ้นมาเอง โรดแม็พจะ
คงเดิมหรือจะเลื่อนออกไปอีก
จึงอยู่ท่ี คสช. ซ่ึงเป็นคนควบ 
คุมปัจจัยทั้งหมดเป็นส�าคัญ

4 ปีขู่ให้กลัว!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“คิม”หวงั
คาบสมทุรเกาหลสีงบ

เศรษฐกิจ 4

วสท.ค้านต่างด้าว
ท�าวศิวกรรมโยธา

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

กคช.เปิดจองโครงการ
ล�าลกูกาคลอง2

แม้หลังรู้ผลตีความ พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึง่ ส.ว. และ พ.ร.ป. 
เลือกตั้ง ส.ส. แล้วหลายคนพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าการเมือง
ปรับเข้าสู ่โหมดเลือกตั้งตาม
โรดแมพ็ แต่ยงัมปัีจจัยอืน่ทีอ่าจ 
ท�าให้โรดแม็พต้องขยับออกไป 
จากเดิมอีกคือ ผลการตีความ 
ค�าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่53/2560 
และกระบวนการสรรหา กกต.
ชดุใหม่ท่ียงัลูกผลีกูคน อย่างไร

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4844 (1369) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การเมืองสัปดาห์หน้าจะมีหลาก
หลายความเคลื่อนไหวที่มาเพิ่ม
ความคึกคักให้สมกับได้ปรับเข้าสู่
โหมดเลือกตั้ง
 ความเคลื่อนไหวแรกแน่นอน
ว่าต้องจับจ้องไปที่ผลการประชุม
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่นัดประชุมอภิปรายก่อนลงมติ
กรณีมีผู ้ ย่ืนให้ตีความค�าสั่งหัว 
หน้า คสช. ที่ 53/2560 ซ่ึงจะ
กระทบไปถึงการเลือกต้ังที่จะ 
เกดิขึน้ด้วยว่าจะจดัได้ตามก�าหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือ 
ต้องขยับโรดแม็พคืนอ�านาจให้
ประชาชนออกไปอีก
 สัปดาห์หน้าเช่นกันจะมีการ
แถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 
ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
ที่เป็นศูนย์รวมของกลุ ่มแกนน�า
เคลือ่นไหวทางการเมอืงทัง้ กปปส. 
และพันธมิตรฯ
 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
จะต้ังธงทางการเมืองไว้อย่างไร  
จะประกาศสนับสนุน “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เลือกตั้งในมือคสช.
ตั้ง ส.ส.
 นอกจากผลตีความค�าสั่งหัว 
หน้า คสช. ที่ 53/2560 ดูเหมือน
ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้การ
เลือกตั้งไม่เกิดตามก�าหนดเดิม 
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า นั่นคือ
การคัดเลือกกรรมการการเลือก 
ตัง้ (กกต.) ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิ
การของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.)
 อย่างที่ทราบกันว่า สนช. เคย
ล้มโต๊ะคัดเลือก กกต. มาแล้วครั้ง
หนึ่ง ส่วนการคัดเลือกครั้งใหม่ 
ได้รายชื่อว่าที่ กกต. ครบทั้ง 7 คน
แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบประ 
วัติก่อนส่งชื่อให้ที่ประชุม สนช.  
ลงมติว่าจะรับรองทั้ง 7 คนให้ 
เป็น กกต. หรือไม่
 หากล้มโต๊ะต้องสรรหา คัด 
เลือกกันใหม่อีก ไม ่ว ่าจะโละ
ทัง้หมดหรือบางส่วน แม้ กกต.เดมิ
ที่รักษาการในต�าแหน่งอยู่ 4 คน
จะยังท�าหน้าที่ได้ แต่น่าจะส่ง 
ผลต่อความพร้อมในการจัดเลือก
ตั้ง เพราะขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มกระ 
บวนการสรรหากรรมการผู้ตรวจ
การเลือกตั้งทั่วประเทศท่ีจะมาท�า
หน้าที่แทน กกต.จังหวัด
 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
กกต. เร่ืองปรับแก้กฎหมายลูก 
(หากจ�าเป็นต้องมี) ล้วนเป็นปัจ 
จยัที ่คสช. สามารถควบคมุได้ เพราะ
เป็นการด�าเนินการของ สนช. ซึ่ง
เป็นหนึ่งในแม่น�้าสายอ�านาจ 5 
สายที่ คสช. แต่งตั้งขึ้นมาเอง
 โรดแมพ็จะคงเดมิหรือขยับ 
เลื่อนออกไปอีกจึงอยู่ที่ คสช. 
ซึง่เป็นคนควบคมุปัจจยัทัง้หมด 
เป็นส�าคัญ

“บ๊ิกตู่” ไม่ได้พูดถึงกำ�หนดเลือกต้ัง
แม้ท่ีผ่�นม�จะพูดว่�ยึดต�มโรดแม็พ

แต่ก็มักเปิดช่องว่�ต้องเป็นไปต�มกฎหม�ย

กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลัง
เลือกตั้งหรือไม่ หรือจะสงวนท่าที
ไว้ก่อนคงได้รู้กัน
 สัปดาห์หน้าเช่นกันร่างยุทธ 
ศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงเป็นมรดก 
ชิ้นส�าคัญที่ คสช. จะทิ้งเอาไว้ 
หลังลงจากอ�านาจจะเข้าสู่การพิ 
จารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 สรุปภายในสปัดาห์หน้าจะมี 
ความชดัเจนเกดิข้ึนหลายเรือ่ง
 ที่ส�าคัญที่สุดคือ จะมีความ
ชัดเจนเรื่องการจัดเลือกตั้งหลัง 
รู ้ผลตีความค�าส่ังหัวหน้า คสช. 
ที่ 53/2560
 ที่ผ่านมาหลังรู้ผลตีความพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว ่าด ้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) และ พ.ร.ป. 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร (ส.ส.) หลายคนใน
ฟากฝั ่งผู ้มีอ�านาจได้ออกมายืน 
ยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตาม
โรดแมพ็ในเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้า
 แต่ก็มีหลายเสียงเชื่อว่าการ
เลือกตั้งจะถูกขยับออกไปเป็น 
เดอืนเมษายนเป็นอย่างเร็วที่สุด
 อย่างไรก็ตาม “บิ๊กตู่” ยัง 
ไม่ได้พูดถึงเรื่องก�าหนดเลือก
ตัง้อย่างเป็นทางการ แม้ทีผ่่าน
มาจะพูดว่ายึดตามโรดแม็พ 
แต่ก็มักเปิดช่องว่าต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย
 ตามกฎหมายที ่“บ๊ิกตู่” หมาย
ถึงก็คือจัดเลือกตั้งภายในกรอบ
เวลา 150 วัน หลังจากที่กฎหมาย
ลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับสุด 
ท้ายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทาง 
การ ซึ่งในที่นี้ก็คือ พ.ร.ป.เลือก 
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In Brief : ย่อความ

ไร้สมณสญัญา

ทรรศนะ

คนเราถ้าขาดความรู ้สึกว่าตัวเอง
เป็นอะไร ความเป็นพระก็ไม่เหลือ
แล้ว มีแต่ผ้าเหลืองห่มร่างที่ต้อง
เรียกว่าอมนุษย์

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

4 ปีขู่ให้กลัว!
หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นปี 2562 แต่ไม่ 
รู ้ว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือขยับ
ออกไปอีกกี่เดือนก็ตาม กว่าจะมีรัฐ 
บาลใหม่ก็ใช้เวลาอีกไม่น้อย รัฐบาล
ทหารของ “ทัน่ผูน้�า” กจ็ะอยูใ่นอ�านาจ 
5 ปีเต็ม พร้อมอ�านาจ “มาตรา 44” 
ที่เป็นเหมือนรัฐธรรมนูญอีกฉบับ แต่มี
อ�านาจเหนือรัฐธรรมนูญ “แป๊ะมีชัย” 
 เมื่อย้อนกลับไปดู 4 ปี คสช. ซึ่ง
เว็บไซต์ iLaw รวบรวมการใช้อ�านาจ 
รฏัฐาธปัิตย์ตัง้แต่ 22 พฤษภาคม 2557 
ถึง 22 พฤษภาคม 2561 มีการจับกุม
และด�า เนินคดีประชาชนจากการ 
แสดงความคดิเห็นทางการเมอืงจ�านวน
มาก อ�านาจรัฐถือเป็น “กฎหมาย” 
เป็นเครื่องมือสร้าง “ความกลัว”  
โดยการจับกุมและด�าเนินคดี ติดตาม 
และข่มขู่ “ผู้เห็นต่าง” 
 นอกจากคดีมาตรา 112 ท่ีอยู่ระ 
หว่างการคุมขัง 59 คน คิดเป็นคนที่ 
รับโทษตามค�าพิพากษา 37 คน และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี 22 คน ปี 
2561 ยังไม่มีการจับกุม ยกเว้นคดี 
“พุทธะอิสระ” หรือ “สุวิทย์ ทอง
ประเสรฐิ” ปลอมแปลงพระปรมาภิไธย
  ที่น่าสนใจคือข้อหาขัด “พ.ร.บ. 
ประชามติ” ประมาณ 64 คน ไม่ม ี
ใครต้องติดคุกหลังศาลพิพากษา
 ข้อหา “ชุมนุมเกิน 5 คน” มี
ลักษณะ “ขู่ให้กลัว” เพื่อไม่ให้มีคน 
เข้าร่วมชุมนุมกับ “ขาประจ�า” ซึ่งมี 
ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างน้อย 114 คน 
เช่นเดยีวกบัข้อหายยุงปลุกป่ัน “มาตรา 
116” เหมอืนกบัการ “ห้ามชมุนมุเกนิ 
5 คน” ใช้ข่มขู่ผู ้แสดงความเห็นต่อ 
ต้าน แต่ผลคดีไม่ร้ายแรงอย่างที่ระบุไว้
ในกฎหมาย 
  คดีต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายใต้รฐับาล 
ทหารมุ่งทีจ่ะสร้าง “ความกลวั” เพราะ
ผลตัดสนิมคีวามผดิถงึ 10 คด ีและ
ทุกคดีศาลจะให้รอลงอาญาไว้!

ความต�่าตมโสมมของคนในผ้าเหลือง ใน
ศาสนาทีไ่ม่มยีางอาย ไม่ได้มสี�านกึทีเ่รยีก
ว่า “สมณสญัญา” ความหมายรูว่้าตวัเอง
เป็นอะไร ไม่เหลือห่อหุ ้มจิตใจไว้เลย  
กลายเป็นเรื่องที่แย่มากๆจนไม่รู้ว่าจะเอา
อะไรมาเปรียบเทียบ อย่างกรณีชาวบ้าน 
ไล่เจ้าอาวาสวัดจ�าปาลาวทีเ่ชียงใหม่ทีช่วน
พระล้อมวงร�่าสุราพร้อมหญิงสาว ซ่ึงเจ้า 
ตัวก็ยอมรับผิดและถูกจับสึกไป เพราะผิด
หลักวินัยกินเหล้าในวัด แม้ผิดแค่ “ปาจิต 
ตีย์” ไม่ถึงกับต้องสึก แต่อาตมาเห็นว่า 
กินเหล้าร่วมกับสีกาและพระเณรมันเป็น 
น่าเป็นห่วง เพราะต่อไปจะขยายวง มีพฤติ 
กรรมต�่าตมจมอยู่กับอบายมุขมากขึ้น
 เร่ืองอบายมขุเป็นทางเสือ่ม ชีวิตพรหม 
จรรย์จะเหลืออะไร เหมือน “ผีเน่ากับโลง
ผุ” ระหว่างพระกับสีกาที่ท�าผิด ไม่มีความ
อาย แล้วยังเอาพระเณรมาร่วมวงเหล้าอีก 
เมื่อไม่มีวัตรปฏิบัติที่น่าศรัทธา ชาวบ้านก็
ต้องขับไล่ เป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาถใจ 
 ความละอาย ขาดความเกรงกลัวต่อ 
บาป ท�าให้ศาสนาด่างพร้อย เพราะต�่าตม
อยูก่บัความอยากโง่ๆ ปล่อยให้ความอยาก
ดื่ม อยากกิน อยากเสพของที่เป็นทุกข์  
เป็นโทษ เป็นภัย ทั้งที่ความเป็นคนดีที่จะ
บวชในศาสนาก็เพื่อละอบายมุข อยู่ในศีล 
ในธรรม อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ที่เรียก 
ว่าเป็นชาวพุทธได้ ไม่ใช่ท�าตัวหลุดจาก
ขุมนรก อย่างนี้เรียกว่าปล่อยตัวจมต�่า 

ตมแทบจะไม่เหลอือะไรในสมอง ไม่รู้ว่าตวั
เองเป็นอะไร
 คนเราถ้าขาดความรู้สึกว่าตัวเองเป็น
อะไร ความเป็นพระก็ไม่เหลือแล้ว มีแต ่
ผ้าเหลืองห่มร่างที่ต้องเรียกว่าอมนุษย์  
จะบอกว่าแค่อาบตัปิาจติตย์ีไม่ได้ ในความ
รู้สึกของชาวบ้านเขาทนไม่ได้ เขาจึงขับไล่
พระ เป็นเรื่องที่น่าอัปยศอดสูอย่างใหญ่
หลวง
 ถึงเวลาที่จะต้องสังคายนาความเป็น
ภิกษุในพระพุทธศาสนากันหรือยัง ข่าว 
พระไม่ดี พระท�าผิดต่างๆ เหมือนคนเรา 
ก็ต้องมีกรอบความประพฤติ มีกฎหมาย  
ยิ่งอยู่ในศาสนา ถ้าสอบแล้วไม่ฟัง ไม่เชื่อ 
ไม่ผ่าน ก็ไม่น่าจะเลี้ยงไว้ 
 โบราณเขาเคยพูดว่า “ปล่อยให้วัดร้าง 
ดีกว่าให้คนในวัดเลว” เพราะถ้าคนในวัด
เลว วัดจะเจริญได้อย่างไร โบสถ์วิหารสวย 
งามใหญ่โตโอฬาร แต่คนเสือ่มศรทัธา จะส 
่งผลให้เสื่อมในปัญญาและในศาสนาด้วย 
ผูท้ีอ่ยู่ในผ้าเหลอืงต้องท�าตวัเป็นแบบอย่าง 
เป็นตัวอย่าง เมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องไม่เล้ียงไว้ 
ให้เสียข้าวสุกที่ญาติโยมเขาใส่บาตร กว่า 
จะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดต้องเสียเหงื่อเสีย 
อะไรกันไม่น้อย 
 อาตมาจึงย�้าพวกที่อยู่ในผ้าเหลือง 
อย่าท�าให้เสียข้าวสุก ไม่ท�าให้ตัวเอง
ต�่าตม ถ้าอยากกินเหล้าก็ไม่ยาก แค่
สกึออกไป แล้วจะไปต�า่ตมจมยงัไงกบั
ใครก็ไม่เดือดร้อน แต่อยู่ในผ้าเหลือง
ที่หุ้มกาย มานั่งดื่มเหล้ากับสีกา ไม่ว่า
พระหรือสีกาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว ไม่
เหลือยางอะไรแล้ว ไม่มีส�านึกความ
เป็นมนษุย์ให้นบัถอื คนอย่างนีเ้หมอืน
คนไม่มีศาสนา เป็นพระก็ไม่มีสมณ
สัญญา ศาสนาไม่เหลืออะไร ถือเป็น
ยุคท่ีเสียผ้าเหลือง เสียข้าวสุกไม่ใช่
น้อยเลย
 เจริญพร
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ร่วมง�น : สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ห้องเย็น 
เอเชี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร น�าผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมียม เป็นต้น  
เข้าร่วมแสดงในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ที่เมืองทองธานี

นำ�เสนอข้อมูล : สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน 
ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน โดยระบุถึงแนวโน้มผลการด�าเนินงานของ 
ปี 2561 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  

เศรษฐกิจ

วสท.ค้านต่างด้าวท�าวศิวกรรมโยธา

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ตามที่
กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัด 
หางานเตรียมออกประกาศให้คน
ต่างด้าวท�างานได้ 12 อาชีพ รวม
ถงึวชิาชพีวศิวกรรม สาขาวศิวกรรม
โยธา อ้างว่าเพื่อบรรเทาการขาด 
แคลนแรงงาน โดยยึดหลัก 3 ประ 
การคือ ไม่เป็นภัยความมั่นคง ไม่
กระทบการมีงานท�าของคนไทย และ
จะอนุญาตเท่าทีจ่�าเป็นนัน้ วสท. ไม่
เห็นด้วย เนื่องจากส่วนราชการยัง
ขาดความเข้าใจในงานวิศวกรรม
โยธาที่เป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติทั้ งใน 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ประ 
เทศไทยมีการพฒันาโครงการเมกะ
โปรเจกต์ โครงสร้างพืน้ฐานคมนา 
คม ขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่งปลูก 
สร้าง อสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาก 
มาย ล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอด 
ภัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง การ
เปิดให้วิศวกรต่างชาติเข้ามาได้
อย่างง่ายดายเท่ากับเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อชีวิตและท�าลายเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย จะก่อให้เกิดการ
เสียประโยชน์จากการจ้างงานวิศว 
กรในประเทศ กระทบต่อความมัน่ 

คงของเมอืงและประเทศชาต ิ เพราะ
ตึกหรือโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว
ไม่สามารถเห็นได้ว่าใช้วัสดุก่อ 
สร้างมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ 
หรอืมกีระบวนการก่อสร้างตามขัน้
ตอนมาตรฐานทีก่�าหนดไว้หรอืไม่
 ดร.ธเนศยังย�้าว่า วสท. ขอ
สงวนงานในวชิาชพีวศิวกรรม สาขา 
วศิวกรรมโยธา ท่ีเก่ียวกบังานออก 
แบบและค�านวณ จัดระบบ วิจัย 
วางโครงการ ทดสอบ ควบคมุ การ
ก่อสร้างและให้ค�าแนะน�า ส�าหรับ
คนไทยเท่านั้น หากต่างดา้วจะเขา้

มาท�างานดงักล่าวต้องผ่านขัน้ตอน
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และพระราชบัญญัติวิศวกร 2542 
ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความ 
ช�านาญพิเศษ
 รศ.เอนก ศิริพานชิกร ประธาน

วสท. ไม่เห็นด้วยกระทรวงแรงงานให้คนต่างด้าวท�าอาชีพวิศว 
กรรมโยธาได้ ชี้จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตความปลอดภัยของ
ประชาชน เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

กคช.เปิดจองโครงการล�าลูกกาคลอง2
ดร.ธชัพล กาญจนกลู ผูว่้าการการ
เคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จะ
เปิดให้ผูส้นใจจองโครงการพฒันา
ที่อยู ่อาศัยตามแนวเส้นทางรถ 
ไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล  
ล�าลูกกา คลอง 2 (The NHA@ 
Lumlukka Klong 2) ถึงวันที่ 12 
มิถุนายน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง จ�า 
นวน 820 หน่วย เพื่อให้ผู้มีรายได้
น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัย
ได้มาตรฐานในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ตลอดจนยกระดับคุณ 
ภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย เสริม

สร้างความเสมอภาคและโอกาสใน
การได้รับบริการโครงสร้างพืน้ฐาน
จากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน
 โครงการล�าลูกกา คลอง 2 มี
ขนาดพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 43 ไร่ 
เป็นอาคารชุด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 
ประมาณ 27 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 
1 ห้องน�า้ ราคาเริม่ต้น 868,000 

คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา 
วสท. กล่าวว่า นานาประเทศถอืว่า
งานวิศวกรรมโยธาเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความรู้ความเช่ียวชาญในภมูิ
สณัฐานของประเทศ ศกัยภาพของ
วิศวกรโยธาและอุตสาหกรรมก่อ 
สร้างของไทยมีความเจริญก้าว 
หน้าและใช้เทคโนโลยีทันสมัย  
มีประสบการณ์และสร้างผลงาน
ด้านวิศวกรรมและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งวิศวกรโยธาไทย 
ก็มีจ�านวนเพียงพอและความ
สามารถสูง สามารถส่งออกงาน
ก่อสร้างไปยังต่างประเทศ และ
เป ็นที่ยอมรับในคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

บาท ตั้งอยู่บริเวณถนนเสมาฟ้า
คราม (ล�าลูกกาซอย 11) ต.คูคต 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ใกล้แนว
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) ประมาณ 4.50 
กิโลเมตร 
 คุณสมบัติของผู้จองโครงการ  
มสีญัชาตไิทย บรรลนุติภิาวะ ส่วน
หลกัฐานการจอง ได้แก่ ส�าเนาบัตร 
ประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาทะเบียน 
บ้าน และเงนิจองโครงการในวนัท�า 
สญัญา โดยวางเงนิจองเร่ิมต้น 5,000 
บาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษฟรี
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
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ห้ามผ้าคลมุใบหน้า
สมาชิกสภานิ ติบัญญัติ เดน 
มาร์กลงมติ 75 ต่อ 30 เสียง  
งดออกเสียง 74 เสียง เห็นชอบ
ร่างกฎหมายของรฐับาลผสมสาย 
กลางขวาที่เสนอห้ามการสวม
ผ้าคลมุใบหน้า รฐับาลยนืยนัว่า
ไม่ได้เจาะจงศาสนาใดและไม่
ได้ห้ามการสวมผ้าคลุมศีรษะ 
ผ้าโพกศีรษะ และหมวกชาวยิว 
แต่คนส่วนใหญ่มองว่ามีเจตนา
มุ ่งไปที่การแต่งกายของสตรี
มุสลิมที่สวมนิกอบซึ่งเป็นผ้า
คลมุศรีษะและใบหน้าบางส่วน
โดยเปิดส่วนดวงตาไว้ เดนมาร์ก 
ถือเป็นประเทศในยุโรปล่าสุด
ตามหลังออสเตรีย ฝร่ังเศส 
เบลเยียม และบัลแกเรียท่ีมี
กฎหมายห้ามสวมผ้าคลุมหน้า

จังโก้ตอบโต้สหรัฐ 
เม็กซิโกตอบโต้การขึ้นภาษีน�า
เข้าเหล็กและอะลูมิเนียมของ
สหรัฐด้วยการขึ้นภาษีน�าเข้า
สินค้าจากสหรัฐ อาทิ ขาหมู 
แอปเป้ิล องุน่ ชสี และเหลก็ นบั
เป็นการตอบโต้เกือบจะทันที
หลังสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษี
น�าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม 
จากสหภาพยุโรป แคนาดา และ
เม็กซิโก ขณะที่แคนาดาและ 
สหภาพยุโรปต่างแสดงความ 
ไม่พอใจเช่นกัน

เมียนมาเปิดไฟเขียว 

สหประชาชาตแิละรฐับาลเมยีน 
มาบรรลุร่างข้อตกลงที่จะเปิด
ทางให้หน่วยงานต่างๆของสห 
ประชาชาติเดินทางเข้าไปยังรัฐ
ยะไข่ ซึง่รวมถงึสถานทีเ่กดิผูอ้พ 
ยพและพืน้ทีท่ีจ่ะใช้เป็นสถานที่
ตั้งถิ่นฐานของชาวโรฮิงญาที ่
เดินทางกลับบ้าน ซึ่งจะท�าให้
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
ของสหประชาชาติเข้าไปประ 
เมินพ้ืนที่และด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆเพื่อปกป้องชาวโรฮิงญา

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

‘คิม’หวังคาบสมุทรเกาหลีสงบ
ผู้น�าเกาหลีเหนือยืนยันความ
ตั้งใจให้คาบสมทุรเกาหลปีลอด
จากอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็น 
เป้าหมายเดียวกับที่จะมีการ
ประชุมสุดยอดกับประธานา 
ธิบดีสหรัฐ ขณะที่ “ทรัมป์” 
เชื่อว่าการพบกับผู ้น�าเกาหลี 
เหนอือาจจะมมีากกว่า 1 ครัง้    

 เคซีเอ็นเอ ส่ือทางการของ
เกาหลีเหนือ รายงานว่า นายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ กล่าว
ระหว่างพบหารือกับนายเซอร์เก 
ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศ
รัสเซีย ที่กรุงเปียงยางของเกาหลี 
เหนือ ยืนยันความตั้งใจให้คาบ 
สมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิว 
เคลียร์ และหวังว่าประเด็นเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลเีหนอื
กับสหรัฐและการปลดอาวุธนิว 
เคลียร์ออกจากคาบสมุทรเกาหลี
จะเดินหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ตามล�าดับ หวังว่าการด�าเนินการ
ทั้งสองเรื่องจะคืบหน้าไปได้ด้วย
การเจรจาหารืออย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 
 เคซเีอน็เอรายงานด้วยว่า นาย
คิมและนายลาฟรอฟยังตกลงที่จะ

ต�ารวจกรุงโซลของเกาหลีใต้เปิด
เผยว่า ก�าลังขอศาลออกหมายจับ
นางล ีมยอง ฮ ีภรรยาประธานสาย
การบนิโคเรยีนแอร์ ในข้อกล่าวหา
ท�าร้ายลูกจ้าง
 นางลีวัย 69 ปี เผชิญกับข้อ
กล่าวหาหลายประเด็นที่เกี่ยวกับ
การใช้ก�าลังท�าร้ายผู้อื่น ตั้งแต่คน
ขับรถ คนดูแลบ้าน ไปจนถึงคน
งานก่อสร้างทีม่าปรบัปรุงบ้านของ
เธอและสร้างโรงแรมในเครือของ
โคเรียนแอร์ ส�านักงานต�ารวจ 
นครบาลกรุงโซลกล่าวในแถลง 
การณ์ว่า นางลีใช้สถานะที่เหนือ
กว่าในการท�าร้ายผู้อื่น ใช้วาจา

เหยียดหยามผู้ที่มีฐานะทางสังคม
ที่ด้อยกว่าโดยไม่รู้สึกผิดใดๆ เธอ
ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆโดย 
อ้างว่าจ�าไม่ได้ ท�าให้เกดิความวติก

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความ
ร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและ
รัสเซยี ในขณะเดยีวกนัยงัเหน็พ้อง
ที่จะจัดการประชุมสุดยอดระหว่าง
ผูน้�าของทัง้สองประเทศในปีนีด้้วย 
 ส่วนอีกด้านหนึ่ง นายไมค์ 
ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐ กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
เกาหลีเหนือก็ก�าลังหารือกันใน
การวางแผนส�าหรับการประชมุสดุ 
ยอดคร้ังประวัติศาสตร์ระหว่าง
นายคมิกบัประธานาธบิดทีรัมป์ใน
วันที่ 12 มิถุนายนนี้ที่ประเทศ
สิงคโปร์ ประเด็นส�าคัญของการ
หารือคือการก�าหนดวาระการประ 
ชุม ซึ่งจุดที่ เป ็นปัญหาคือแนว
ความคิดในเรื่องการปลดอาวุธนิว 
เคลียร์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างตีความ 
ในแนวทางที่ตนเองต้องการ และ

ออกหมายจบัภรรยาโคเรยีนแอร์ 

ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันใน
เรื่องค�าจ�ากัดความของค�านี้
 ด ้านประธานาธิบดีทรัมป ์
กล่าวว่า ยงัคงหวงัว่าการประชมุสดุ 
ยอดที่จะมีขึ้นจะผลักดันให้เกา 
หลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ โดย
เขาอยากจะท�าเร่ืองการปลดอาวุธ
นวิเคลยีร์เกาหลเีหนอืให้ส�าเรจ็ใน
การประชุมเพียงคร้ังเดียว แต ่
เขาเช่ือว่าจะไม่สามารถบรรลุข้อ
ตกลงได้ในการประชุมเพียง 1  
คร้ัง 2 คร้ัง หรือ 3 ครั้ง แต่ก ็
จะส�าเร็จได้ในที่สุด
 ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ เจ้า
ภาพจัดการประชุม เตรียมตัวรับ
กองทัพส่ือมวลชนที่คาดว่าจะมา
รวมตวักนัมากทีส่ดุในโลก ซึง่หาก
การประชุมเป็นไปตามก�าหนด 
สงิคโปร์จะกลายเป็นสถานทีท่ีเ่กดิ
เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคปัจจุบัน ชาว
สิงคโปร์หลายคนกังวลว่าการเป็น
เจ้าภาพการประชุมสุดยอดครั้งนี้
จะท�าให้เกดิความไม่สะดวกในการ
ด�าเนินชีวิต เพราะอาจมีการปิด
ถนนและเพิม่มาตรการรกัษาความ
ปลอดภัย บางคนขอให้รัฐบาล
ประกาศเป็นวันหยุดราชการ

ว่าอาจจะมีความพยายามท�าลาย
หลักฐาน 
 ก่อนหน้านี้บุตรสาว 2 คนของ
เธอ ซึ่งมีต�าแหน่งทางการบริหาร
ในโคเรียนแอร์ ก็กลายเป็นข่าวอื้อ
ฉาวไปทั่วโลกจากการแสดงความ
โกรธเกรี้ยวใส่ผู้อื่น โดยบุตรสาว
คนโตเป็นข่าวเมื่อปี 2014 เมื่อเธอ
ไล่พนักงานประจ�าเครื่องบินลง
จากเคร่ืองบินของโคเรียนแอร์ 
เนื่องจากเสิร์ฟถ่ัวให้เธอทั้งถุงโดย
ไม่ใส่ในจาน ในปีนี้บุตรสาวคน
รองถูกกล่าวหาว่าสาดน�้าใส่หน้า 
ผู้จัดการบริษัทโฆษณาด้วยความ
ไม่พอใจในขณะประชุม
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4844 (1369) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4844 (1369) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318
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สังคม

ดื่มสนุกทุกที่ ดื่มนมดีทุกเวลา
โฟร์โมสต์ โดยบริษัท ฟรีสแลนด์
คมัพน่ิา (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหา 
ชน) จบัมือพนัธมิตรยกัษ์ใหญ่อย่าง 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเปิดตัว
กิจกรรม “วันดื่มนมโลก 2018” 
ภายใต้แนวคดิ “Milk All Time...
ดืม่สนกุทกุที ่ดืม่นมดีทกุเวลา” 
พร้อมแท็กทีมหลุยส์ สก๊อตต์ ร่วม
แชร์เทคนคิการดแูลร่างกายให้ฟิต
แอนด์เฟิร์ม สุขภาพดี ในกิจกรรม
เอ็ดดูเทนเมนต์สุดมันส์ 
 นายพนิต ปวัฒนานนท์ ผู้
อ�านวยการฝ่ายขาย บรษิทั ฟรสี 
แลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ใน
โอกาส “วนัดืม่นมโลก” ซ่ึงตรงกับ
วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีตามที่
องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (The Food and 
Agriculture Organization : FAO) 
ก�าหนด โฟร์โมสต์รู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตร
ยักษ์ใหญ่อย่างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น 
เตอร์ ในการจัดกิจกรรมวันดื่มนม
โลก 2018 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
 กจิกรรมวนัดืม่นมโลก 2018 นี้ 
จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Milk All 
Time...ดื่มสนุกทุกที่ ดื่มนมดีทุก
เวลา” โดยเป็นการรณรงค์ให้คนไทย
ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริโภคนม ตลอดจนสร้างพฤต ิ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน แถลงข่าว 
จดังาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานนทิรรศการและการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.สุนีรัตน์  
ฟูกุดะ, ดร.ยศพงศ์ ลออนวล ร่วมงาน

เจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด จัดกิจกรรมเปิดครัวภายในงาน Thaifex-World of food ASIA 2018  
เพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหาร พร้อมยกระดับขีดความสามารถเป็น 
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชีย

กรรมการดืม่นมในหมูค่นไทยทีไ่ม่
ว่าจะเป็นทีไ่หน เวลาใด กส็ามารถ
สร้างสุขภาพดีได้ด้วยการดื่มนม 
เช่น ดื่มนมพาสเจอไรส์ในช่วงเช้า 
เพ่ือเติมความสดชื่นและคุณประ 
โยชน์ต้อนรับวันใหม่ ปลุกความ
สดใสในช่วงบ่ายด้วยผลิตภณัฑ์นม

หลากรส ผ่อนคลายสบายท้องใน
ช่วงเย็นด้วยผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสุด
เฮลท์ตี้ และหลับสบายตลอดคืน
ด้วยการดืม่นมอกี 1 แก้วก่อนนอน
 หลยุส์ สก๊อตต์ กล่าวว่า “เพราะ 
อาชีพนักแสดงการดูแลสุขภาพจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ โดยส่วนตัวแล้วผม
มักจะแบ่งเวลาไปออกก�าลังกาย 
ควบคู่กับการรับประทานอาหาร
ให้ครบทัง้ 5 หมู ่และเสรมิด้วยการ
ดื่มนมเพ่ือร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์
มอยู่เสมอ ในบางคร้ังทีผ่มต้องเดิน
ทางไปท�างานจนอาจไม่มีเวลารับ
ประทานอาหาร ผมก็มักจะพกนม
พร้อมดื่มติดตัวอยู ่เสมอส�าหรับ 
รับประทานในระหว่างวัน นอก 
จากจะอ่ิมท้องแล้วยังช ่วยเติม
คณุค่าทางสารอาหารและความสด 
ช่ืนให้ผมมีพลังในการท�างานได้
อย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วย 
 ในโอกาสวันดื่มนมโลกปีนี้  
ผมอยากให้เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
มีสุขภาพดีส�าหรับคนไทยหลายๆ
คนทีย่งัไม่มโีอกาสดแูลตวัเองมาก
นกั เลอืกผลติภณัฑ์นมทีใ่ช่ ในแบบ
ที่คุณชอบ ที่จะช่วยให้คุณดื่มสนุก
ทุกที่ ดื่มนมดีทุกเวลา เพราะไม่
เพียงแต่จะมีสุขภาพดีแล้ว คุณยัง
เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญที่จะช่วย
ให้คนรอบตัวมีสุขภาพที่แข็งแรง
ขึ้นไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับ”


