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ลดกระแสดูด
ตั้ง และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระ
ทบในทางลบกับภาพลักษณ์
นักปฏิรูปมากจนเกินไป จึงมี
เสยีงกระแอมไอออกมาจากบิก๊
ใน คสช. เตอืนบรรดาสือ่มวลชน
ให้ระมดัระวงัการน�าเสนอข่าว
ความเคลื่อนไหวของนักการ
เมืองและพรรคการเมืองที่จะ
ท�าให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าล�้า
เส้นมากอาจถูกเชิญไปปรับ
ทัศนคติได้

โมฆบุรุษ? 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรัมป์”ระงับ
นโยบายแยกเด็ก 

เศรษฐกิจ 4

“ไทยสมายล์”
สู้โลว์คอสต์ 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“สิ่งของต้องห้าม”
ส่งผ่านไปรษณีย์

ก�าหนดการหารอืระหว่าง “บิก๊
ป้อม” กบัตวัแทนพรรคการเมอืง
ทีจ่ะมขีึน้ในวันท่ี 25 มถินุายน 
น่าจะยิง่ส่งผลให้การเคลือ่นไหว
ทางการเมืองมคีวามคกึคกัมาก
ขึน้เป็นทวีคณู โดยเฉพาะการ
สะสมไพร่พลเพือ่รอท�าศกึเลอืก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ภาพถ่าย “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยนืจบัมอืกบันางเทเรซา เมย์ 
นายกรฐัมนตรสีหราชอาณาจกัร ใน
โอกาสเดนิทางไปเยอืนลอนดอน 
เป็นสิง่ยนืยนัอย่างหนึง่ว่าสถานการณ์
ด้านต่างประเทศของรฐับาลทหาร 
คสช. คลีค่ลายมากข้ึนหลงัโรดแมพ็
เลอืกตัง้มคีวามชดัเจน 

ภาพนีแ้ละภาพต่อไปทีจ่ะได้
พบปะหารอืกบัผูน้�าฝร่ังเศสกจ็ะท�าให้
ภาพลกัษณ์ของ “บิก๊ตู”่ ดขีึน้และมี
เครดติมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะ
ท�าให้กองเชยีร์ในประเทศไทยหวัใจ
พองโตมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา

ตดัฉากกลบัมาทีป่ระเทศไทย 
การหารือระหว่างพ่ีใหญ่ คสช. 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
กับตัวแทนพรรคการเมืองท่ีจะมี
ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายนที่
จะถึงนี้ ได้รับการตอบรับจาก
พรรคการเมืองด้วยด ีมีเพยีงพรรค
เพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ที่
ชัดเจนมาตัง้แต่แรกว่าไม่ขอร่วมวง
หารือด้วย

ลดกระแสดูด
สถานที่ที่ใช้ประกาศยึดอำานาจ

ถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมเตรียมเลือกตั้ง

น่าจะทำาให้ทบทวนบทบาทที่ผ่านมา

การเลอืกสโมสรทหารบก ถนน
วภิาวดรีงัสติ เป็นทีป่ระชุมหารอื 
น่าจะเรยีกบรรยากาศเก่าๆในวนัท่ี
นกัการเมอืงพากนัตดิกบัดักไปร่วม
ประชุมกับผู้น�าเหล่าทัพเพื่อหา
ทางออกให้บ้านเมอืงในวนัที ่ 22 
พฤษภาคม 2557 ก่อนที ่“บ๊ิกตู”่ 
จะทบุโต๊ะประกาศยดึอ�านาจแล้วน�า
ตัวนักการเมืองทั้งหมดที่เข้าร่วม
หารอืไปกกัตวัไว้ในค่ายทหาร

สถานทีท่ีใ่ช้ประกาศยดึอ�านาจ
ถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมเตรียม
การเลือกตั้งก็น่าจะท�าให้บรรดา
นกัการเมอืงย้อนคิดทบทวนบทบาท
ของแต่ละฝ่ายทีผ่่านมาได้เป็นอย่าง
ดี ขณะท่ีฝ่ายคุมอ�านาจก็ยังได้
บรรยากาศความเข้มขลงัของอ�านาจ
ที่ยังถืออยู่ในมืออีกด้วย

การให้ “บิ๊กป้อม” นั่งหัว
โต๊ะเป็นประธานหารือกบัตัวแทน
พรรคการเมืองในช่วงที่ “บิ๊ก
ตู่” เดินสายเยือนต่างประเทศ
น่าจะไม่ใช่เรือ่งบงัเอญิ แต่เป็น
ความจงใจ

ทัง้นีเ้พราะภาพของ “บิก๊ป้อม” 
มีความประนีประนอมมากกว่า 
“บิ๊กตู่” และ “บิ๊กป้อม” ก็ยังมี
บารมทีีจ่ะท�าให้นกัการเมอืงเกรงใจ
อยู่บ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มที่เคย
ท�างานร่วมกันมาในสมัยรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งน่า
จะท�าให้บรรยากาศการประชมุเป็น
ไปในทิศทางที่ดี

การกัน “บิ๊กตู่” ออกจากวง
ประชมุรอบแรกยงัเป็นการเปิดช่อง
ไม่ให้เกดิข้อผกูมดักบัฝ่ายคมุอ�านาจ

มากเกนิไป เพราะถงึแม้ “บิก๊ป้อม” 
จะมีสถานะเป็นพ่ีใหญ่ใน คสช. 
แต่ “บิก๊ตู่” ในฐานะหวัหน้า คสช. 
และหวัหน้ารฐับาล ถ้าไม่ได้รับปาก
อะไรด้วยตัวเองยังสามารถบ่าย
เบี่ยงได้หากมีความจ�าเป็น

การนัง่หวัโต๊ะเป็นประธานถก
ร่วมกบัพรรคการเมอืงรอบแรกของ 
“บ๊ิกป้อม” ก็เหมือนแนวปฏิบัติ
ทัว่ไปทีใ่ห้เจ้าหน้าทีไ่ปพดูคยุเจรจา
เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันในเบื้องต้น
ก่อนที่จะลงรายละเอียดที่ 2 ฝ่าย
รับได้ 

เมื่อได้สิ่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ
ร่วมกันแล้ว “บิ๊กตู่” จึงมานั่งเป็น
ประธานการประชุมในรอบที่สอง 
ซึ่งต้องรอไปจนกว่าร่างพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะมผีลบังคับใช้แล้ว นัง่นบั
นิ้วไปอีก 180 วัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีข่าว
การดูดอดีต ส.ส. เข้าสังกัดก�าลัง
ถูกโหมจากหลายฝ่าย เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบกับภาพ
ลกัษณ์นกัปฏริปูมากจนเกินไป จงึ
มีเสียงกระแอมไอออกมาจากบิ๊ก
ใน คสช. เตือนบรรดาสื่อมวลชน
ให้ระมดัระวังการน�าเสนอข่าวความ
เคลื่อนไหวของนักการเมืองและ
พรรคการเมอืงทีจ่ะท�าให้เกดิความ
ขัดแย้ง ถ้าล�้าเส้นมากอาจถูกเชิญ
ไปปรับทัศนคติได้

แม้จะไม่ได้พูดชัดว่าเป็น
เรือ่งอะไร แต่หนึง่ในหวัข้อใหญ่
น่าจะเป็นเรื่องดูดอดีต ส.ส. 
แน่นอน
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In Brief : ย่อความ

โกงขึ้นสมอง

ทรรศนะ

บอกว่ารฐับาลนี ้รฐัธรรมนญูฉบับ

ใหม่น้ีเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง 

แล้วเป็นอย่างไร ปราบโกงได้จรงิ

อย่างทีค่ยุท่ีโม้กันหรอืเปล่า ปราบ

ได้แค่ไหน โดยเฉพาะการทุจริต

คอร์รัปชันและยาเสพติด 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โมฆบุรุษ?
“ทั่นผู้น�า” ย�้ากับ “ผู้น�าผู้ดี” ว่าการ
เลือกตั้งเกิดขึ้น “ต้นปีหน้า” แน่นอน 
เพราะกระบวนการต่างๆเริม่มีผลบงัคบั
ใช้แล้ว ทั้งชูธงว่าประชาธิปไตยไทยจะ
ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ แต่ต้อง
เหมาะกับบริบทความเป็นไทยด้วย

จึงต้องมาย้อนด ู“โรคเลือ่น” ก่อน
หน้านี ้ซึง่ “ทัน่ผูน้�า” ให้ค�าสญัญาครัง้
แรก 31 พฤษภาคม 2557 แถลงผ่าน
ทีวีพลูหลังครบ 1 สปัดาห์รฐัประหาร ใช้
เวลาประมาณ 1 ปีมากหรอืน้อยกว่าน้ัน
ขึน้อยูกั่บสถานการณ์กจ็ะเลอืกตัง้ แต่
การเลอืกตัง้ก็ไม่ได้เป็นไปตามทีส่ญัญา 
หลงัจากนัน้อย่างน้อย 11 ครัง้ที ่“ทัน่
ผู้น�า” และบรวิารยนืยนัเรือ่งการเลอืก
ตัง้ แต่ไม่ได้เป็นไปตามท่ีพดูเลย จนถูก
เตือนว่าจะกลายเป็น “โมฆบรุษุ”?

แม้แต่การพูดผ่านประชาคมโลก
หลงัพบผูน้�าโลกถึง 3 คนคอื 10 กมุภาพนัธ์ 
2558 ให้สมัภาษณ์ส�านกัข่าว NHK หลงั
หารือกบั “ชนิโซ อาเบะ” ผู้น�าญ่ีปุน่ 
ว่าก�าลงัวางแผนจะจดัการเลอืกตัง้ช่วง
สิน้ปี 2558 หรือต้นปี 2559 

28 กันยายน 2558 “ทั่นผู้น�า” 
กล่าวระหว่างหารือทวิภาคีกับ “บัน 
ค-ีมนู” เลขาธกิารยเูอน็ ว่าจะประกาศ
การเลือกตั้งทั่วไปได้กลางปี 2560 

3 ตุลาคม 2560 “ท่ันผู้น�า” 
กล่าวหลังพบ “โดนัลด์ ทรัมป์” ผู้น�า
สหรัฐ ถึงการเดินหน้าประชาธิปไตย
สากลของไทยว่า ทุกอย่างเป็นไปตาม
โรดแม็พ โดยในปี 2561 จะประกาศ
วันเลือกตั้งโดยไม่มีการเลื่อนใดๆทั้ง
สิน้ จากนัน้เป็นส่วนของกรรมวธีินบัไป
อีก 150 วันตามกฎหมาย

การเลอืกตัง้จงึไม่มอีะไรแน่นอน 
ไม่ว่า “ท่ันผูน้�า” จะพดูกบัใคร ทีไ่หน 
และอย่างไร จนกว่าจะมกีารประกาศ
อย่างเป็นทางการ เพราะวนันีก้ม็กีาร
ส่งสญัญาณแล้วว่าอาจเลือ่นไปเดอืน
พฤษภาคม ไม่ใช่กุมภาพนัธ์ 2562!

อยากจะพูดอยากจะเขียนเรื่องอื่นบ้าง 
แต่กไ็ม่อยากข้ามเรือ่งการหาชัว่ หาราย
ได้ที่ต�่าตมจมอยู่กับบาปกับกรรม กับ
ความโลภของคนในระบบราชการ อย่าง
ข่าวโรงเรยีนใหญ่แห่งหนึง่ในสพุรรณบรุี
และอีกหลายแห่งที่โกงแม้กระทั่งค่า
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ท�าให้เด็ก
นกัเรยีนได้กินอาหารไม่ดี ไม่มีคณุภาพ 

การโกงเดก็นกัเรยีนกไ็ม่ต่างกบัโกง
เงินคนจนคนยากไร้ที่ระบาดไปทั่ว
ประเทศ ท่ัวทุกภาค ข้าราชการท่ีต้อง
ท�างานเพือ่ประชาชนกลบัโกงประชาชน 
เร่ืองพวกน้ีเมือ่ก่อนภาคอสีานไม่ค่อยมี
ข่าว แต่วันนี้โกงระห�่าทั่วประเทศ ยิ่ง
ตรวจก็ยิ่งเจอ 

เขาถงึบอกว่าข้าราชการเปรยีบเหมือน
แมว งบประมาณเปรยีบเหมอืนปลาย่าง 
เมือ่มโีอกาสแมวกจ็ะกนิจะโกงทันที โกง
ทุกอย่างที่โกงได้ แม้กระทั่งค่าอาหาร
เดก็นกัเรยีนคนละไม่กีบ่าท อย่างนีต้้อง
เรียกว่าโกงขึ้นสมองจริงๆ 

ประเทศไทยถงึเวลาพลกิฟ้ืนครัง้
ใหญ่อย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือ
ไต้หวันได้แล้ว เม่ือก่อนเขาก็เป็น
อย่างเรา แต่วนันีเ้ขาเปลีย่นไปเป็น

ประเทศทีด่งีาม ซือ่สัตย์สุจรติ เป็น
ทีเ่ชดิหน้าชตูา เป็นประเทศต้นแบบ 
ติดอันดับต้นๆของโลกที่ไม่โกงไม่
ทุจริต ไม่ใช่ดีแต่พูด หรือหน้าไหว้
หลังหลอก เลือกปฏิบัติอย่างเรา 
ของเรามีแต่แย่ลง จึงต้องจัดการ
กนัจรงิๆอย่างเดด็ขาด ไม่เลอืกพวก
เลือกข้าง ใครโกงต้องจัดการหมด 

เราบอกว่ารัฐบาลนี้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่นี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง 
แล้วเป็นอย่างไร ปราบโกงได้จริงอย่าง
ทีค่ยุทีโ่ม้กนัหรอืเปล่า ปราบได้แค่ไหน 
โดยเฉพาะ 2 ตวัชัว่ร้ายทีร่นุแรงคอื การ
ทจุรติคอร์รปัชนังบประมาณต่างๆสารพดั 
และอีกเรื่องคือยาเสพติดที่จับได้แต่ละ
ครั้งมากมายก่ายกองเป็นล้านๆเม็ด 
หมายความว่าประเทศไทยมันหาชั่วใช้
ชั่วมากจริงๆ 

หาเงินจากการค้ายา จากการ
ทุจรติคอร์รปัชนั เมือ่หาเงินจากการ
หาชัว่กเ็อาไปใช้ชัว่ ปรนเปรอบ�าเรอ
ชีวิตกับร่างกายที่ไม่เกิดประโยชน์ 
เอาไปซือ้เหล้า ซือ้ยา เสพกาม เล่น 
เที่ยว การพนันสารพัด เงินที่ได้มา
ชั่วก็ใช้ไม่ฉลาด ฝังตัวเองให้ต�่าตม
จมกับกิเลสตัณหา แม้มีครอบครัว
กย็งัไปเทีย่วไปเสพกนั เพราะหาชัว่
ก็ใช้ชั่ว นับวันจะทวีความรุนแรง
หนกัขึน้ทกุวนั ยงัไงกข็อให้พวกเรา
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา จะได้ลดพวก
ชั่วพวกนี้กันได้บ้าง  

เจริญพร
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เสนอข้อมูล : ปิยวัชร ราชพลสิทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 
พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอข้อมูลในงานบริษัท
จดทะเบียนพบนกัลงทนุ เพือ่น�าเสนอทศิทางธรุกิจทีจ่ะเป็นไปตามวสิยัทศัน์มุง่สูก่าร
เป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมกับแบรนด์ระดับโลก 

ความร่วมมือ : ธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ลงนามประกาศความร่วมมือกับบริษัท Tokai Optical ผู้ผลิต
เลนส์แว่นตาชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่น และบริษัท น�าศิลปไทย จ�ากัด เจาะกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจที่จ�าหน่ายเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลในประเทศไทย 

เศรษฐกิจ

‘ไทยสมายล์’สู้โลว์คอสต์ชวนเที่ยวไทย

นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษา
การประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สาย
การบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า ได้
ปรับกลยุทธ์การแข่งขันด้านการ
ตลาด เนื่องจากไตรมาส 1 มีราย
ได้จากการขายต๋ัวโดยสารท�าก�าไร
ไม่ได้ตามเป้า เพราะมีการแข่งขัน
ด้านราคาท่ีรุนแรงจากสายการ
บินต้นทุนต�่า โดยจะเน้นท�าตลาด
กับลูกค้ากลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย
หลักของโลว์คอสต์แอร์ไลน์ ได้แก่ 
กลุ่มองค์กรธุรกิจ ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี
ไลฟ์สไตล์เฉพาะ และลูกค้าต่าง
ชาติของการบินไทยที่มีการต่อ
เครื่องภายในประเทศ

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
จัดแคมเปญ Take a Break ชวน
ทกุคนเบรกการท�างานไปเทีย่วใน
วันธรรดาคลายเครียด และมีไฟ
กลับมาท�างานอีกคร้ัง รวมทั้งอยู่
ระหว่างท�าการศกึษาร่วมกบั ททท. 
ในการท�าแผนส่งเสริมการท่อง
เทีย่วในเมอืงรองตามนโยบายของ
รัฐบาล เช่น เชียงราย กระบี่ 
หาดใหญ่ และสรุาษฎร์ธาน ีเป็นต้น 

‘ส่ิงของต้องห้าม’ส่งผ่านไปรษณีย์

“ไทยสมายล์” ปรบักลยทุธ์หลงัรายได้ไตรมาส 1 พลาดเป้า เน้น
ขายตั๋วตรงกลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าต่างชาติต่อ
เครื่องในประเทศ จับมือ ททท. เปิดแคมเปญเที่ยวไทย Take 
a Break 

โดยจะประชุมสรุปรายละเอยีดแผน
งานและจดัท�าแคมเปญร่วมกันช่วง
ต้นเดือนกรกฎาคม

ขณะเดียวกันไทยสมายล์จะ
ปรับปรุงการจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร 
โดยเพิม่ความหลากหลายและเน้น
การขายตั๋วผ่านออนไลน์มากขึ้น 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า

ภัย เป็นต้น โดยตั้งเป้าผลักดันให้
สดัส่วนการจ�าหน่ายตัว๋ผ่านออนไลน์
เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากปัจจุบันอยู่
ที่ 20% 

และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
สมยัใหม่ พร้อมสามารถซือ้บรกิาร
ในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองได้ เช่น 
โรงแรมที่พัก รถยนต์เช่า ประกัน

นางสมร เทดิธรรมพบูิล กรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ บริษัท ไปรษณย์ีไทย 
จ�ากัด (ปณท) กล่าวว่า ปณท แจ้ง
ท�าความเข้าใจผูใ้ช้บรกิารถงึสิง่ของ
ต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณย์ี หลงั
พบมีการลักลอบส่งงเูข้าสูเ่ส้นทาง
กระบวนการท�างาน ย�้าห้ามฝาก
ส่ง “สิง่มชีวีติ” ผ่านเส้นทางไปรษณย์ี 
เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราช
บัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 และ
ผู้กระท�าผิดจะต้องถูกด�าเนินคดี
ตามกฎหมาย

ไปรษณย์ีไทยมมีาตรการความ
ปลอดภัยและป้องกันการลักลอบ

ฝากส่งสิ่งมีชีวิตอย่างเคร่งครัด 
สามารถตดิตามหาผูก้ระท�าผดิผ่าน

การตรวจสอบบตัรประชาชนผูฝ้าก
ส่งและภาพผู้ฝากส่งจากกล้อง
วงจรปิด ตลอดจนการใช้เครื่อง
สแกนสิ่งของฝากส่งแบบเอกซเรย์ 
ณ ศนูย์ไปรษณย์ีทัว่ประเทศ ก่อน
คัดแยกเพื่อส่งต่อสู่ระบบน�าจ่าย

ส�าหรบัสิง่ของต้องห้ามฝากส่ง
ทางไปรษณีย์มี 6 ประเภท ได้แก่ 
1.สัตว์มีชีวิต 2.สิ่งเสพติด 3.วัตถุ
ลามกอนาจาร 4.วัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟทุกชนิด 5.วัตถุมีคมท่ี
ไม่มีสิ่งหุ้มห่อ และ 6.ธนบัตร 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ 
THP Contact Center 1545 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4858 (1383) วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เปรูหนาวจัด 
พืน้ทีแ่ถบเทอืกเขาแอนดสีในเปรู
ก�าลงัเผชิญสภาพอากาศหนาว
จดัผิดปรกติ ส่งผลกระทบต่อชาว
บ้านและปศสุตัว์จ�านวนมาก บาง
พืน้ทีอ่ณุหภูมติดิลบถงึ 15 องศา
เซลเซยีส ท�าให้ชาวบ้านพากนัล้ม
ป่วย และสัตว์ล้มตายหลายพัน
ตวั สถาบันป้องกนัภยัพลเรอืน
แห่งชาตไิด้เฝ้าตดิตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ ขณะท่ีทางการต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิใน
พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ และคาด
การณ์ว่าฤดูหนาวปีนีอ้ากาศจะ
หนาวเยน็จดัมากกว่าปีทีแ่ล้ว

‘เจ้าปวน’ตายแล้ว 
เจ้าปวน อรุงัอตุงัเพศเมียทีม่อีายุ
มากที่สุดในโลก ตายแล้วด้วย
อายุ 62 ปี หลังจากใช้ชีวิตอยู่
ในสวนสัตว์ทารองกา ในนคร
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
ตัง้แต่สลุต่านแห่งรฐัยะโฮร์ของ
มาเลเซียมอบเป็นของขวัญแก่
ออสเตรเลียเมื่อปี 2511 ปวน
ออกลูกมาแล้ว 11 ตัว และมี
หลาน 54 ตัว ได้รับการบันทึก
จากกนิเนสส์บุค๊ให้เป็นอรุงัอตุงั
สุมาตราที่อายุยืนที่สุดในโลก 

เจ้าหญิงเยือนรัสเซีย 
เจ้าหญิงทาคามาโดะเป็นสมาชกิ
ราชวงศ์ญีปุ่น่พระองค์แรกท่ีเดนิ
ทางเยือนรสัเซยีนบัตัง้แต่ปี 2459 
ประทานสมัภาษณ์ว่า รู้สกึประทบั
ใจรสัเซยีและจะถ่ายทอดความ
ประทบัใจในการเยอืนครัง้น้ีให้
ทุกคนได้ทราบ รวมทัง้หวงัว่า
ญีปุ่น่และรสัเซยีจะได้เรยีนรูก้นั
และกนัจากการแลกเปลีย่นทาง
วฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่าง
รัสเซียกับญี่ปุ่นตึงเครียดจาก
กรณีการติดตั้งระบบขีปนาวุธ
ของสหรัฐ และรัสเซียส่งเครือ่ง
บนิรบไปยังหมู่เกาะท่ีแย่งสทิธิ
ครอบครองกบัญีปุ่น่มาตัง้แต่ช่วง
สิน้สดุสงครามโลกคร้ังที ่2 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ระงับนโยบายแยกเด็ก 

ทางการอิหร่านอนุญาตให้ผู้หญิง
เข้าสนามกฬีาในกรุงเตหะรานเพือ่
ร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล
โลก 2018 รสัเซยี คูร่ะหว่างอหิร่าน
กับสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา ถึงแม้
อหิร่านจะพ่ายไปอย่างน่าเสยีดาย 
1-0 แต่ถือเป็นความยินดีที่สตรี
อหิร่านได้เข้าสนามเพือ่ร่วมรบัชม
เกมฟตุบอลโลกบนจอใหญ่ได้เป็น
ครั้งแรกในรอบเกือบ 40 ปี

ทมีชาตอิหิร่านพบสเปนเมือ่
คืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นรัสเซีย 

หรอื 01.00 น. ทีผ่่านมาในไทย 
เป็นการลงสนามนัดสองในรอบแบ่ง
กลุม่ฟตุบอลโลก 2018 ผูห้ญงิอหิร่าน
ได้เข้าสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเพือ่รบัชมเกมผ่านจอขนาด

อหิร่านยอมให้ผู้หญงิเข้าสนามบอล  
ใหญ่ได้เป็นคร้ังแรกนับตัง้แต่การ
ปฏวัิตอิสิลามของอหิร่านในปี 2522  

สภาท้องถิ่นกรุงเตหะรานลง
มติอนุมัติในนาทีสุดท้ายเมื่อเช้า
วนัพุธ เพ่ือให้ผู้หญงิเข้ารบัชมการ
ถ่ายทอดเกมที่สนามกีฬาได้เป็น
ครัง้แรก หลงัจากเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว
อิหร่านได้รับชัยชนะคร้ังแรกใน
เกมฟตุบอลโลกตัง้แต่ปี 2541 ท�าให้
ทัง้ชายและหญงิในอหิร่านต่างออก
มาแสดงความดีใจกนัถ้วนหน้าตาม
ท้องถนนสายต่างๆ

ผูน้�าสหรฐัส่ังหน่วยงานทีเ่กีย่ว 
ข้องยตุกิระบวนการแยกผู้อพยพ
เด็กออกจากผูป้กครอง หลงัได้
รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ ลงนามในเอกสารให้
กระทรวงความมัน่คงแหง่มาตภุมูิ
และหน่วยงานอืน่ทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้อง
ยตุมิาตรการแยกผูอ้พยพเด็กออก
จากผู้ปกครอง ซึ่งก�าลังเป็นที่ถก
เถยีงและวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนัก
จากทัง้ในและต่างประเทศ โดยเจ้า
หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะกักตัวผู้
ปกครองและบุตรหลานที่ลักลอบ
ข้ามพรมแดนไว้ด้วยกนั และอยูใ่น
สถานที่แห่งเดียวกัน

ข้อมลูจากกระทรวงความมัน่คง
แห่งมาตุภูมิระบุว่า มีการแยกผู้
อพยพเดก็ 2,342 คน จากผูป้กครอง 
2,206 คน ระหว่างวนัที ่5 พฤษภา 
คม - 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะ
ทีร่ะหว่างเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม
ปีน้ีมีประชาชนมากกว่า 50,000 
คน พยายามลกัลอบข้ามพรมแดน
จากเม็กซิโก โดย 15% เดินทาง
มาเป็นครอบครัว และมี 8% เป็น
ผู้เยาว์ซึ่งเดินทางเพียงล�าพัง

อย่างไรก็ตาม ค�าสั่งดังกล่าว

ของผู้น�าสหรัฐไม่ได้ระบุว่าจะเร่ิม
ต้นเมือ่ใด และประธานาธิบดทีรมัป์
ยืนยันว่ารัฐบาลจะยังคงจริงจังใน
การเสรมิสร้างความมัน่คงตามแนว
ชายแดนทางใต้ต่อไป ขณะเดยีวกนั
ได้มอบหมายให้กระทรวงยตุธิรรม
แก้ไขค�าสัง่ศาลเพือ่ให้ผูอ้พยพเด็ก
และครอบครวัถกูควบคมุตวัอยูด้่วย
กันจนกว่ากระบวนการพิจารณา
คดีจะเสร็จสิ้น และให้กระทรวง
กลาโหมเพิ่มความเข้มงวดในการ
ควบคุมผู้อพยพผิดกฎหมายตาม
ความเหมาะสม

นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า 
กระทรวงยตุธิรรมสหรฐัก�าลังประเมิน
ความเป็นไปได้และผลกระทบทีจ่ะ
เกดิขึน้ในการผลกัดนัแก้ไขกฎหมาย
การตัง้ถิน่ฐานฉบับปี 2540 ทีรู่จ้กั
กนัในชือ่ข้อตกลงฟลอเรส ซ่ึงศาลสงู
สดุก�าหนดให้เป็นพืน้ฐานของการ

ควบคมุตวัผูอ้พยพผดิกฎหมายทีย่งั
เป็นผูเ้ยาว์ ไม่ว่าจะเดนิทางมาล�าพงั
หรอืเป็นครอบครัว สงูสดุเพยีง 20 
วนัเท่านัน้

ความเคล่ือนไหวน้ีเรยีกได้ว่า
เป็นครั้งแรกที่ผู้น�าสหรัฐยินยอม
แก้ไขนโยบายของตวัเอง เนือ่งจาก
ตัง้แต่รบัต�าแหน่งเมือ่ปลายเดอืน
มกราคมปีทีแ่ล้วเขายนืกรานปฏิเสธ
การเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืยกเลกิ
ค�าสัง่ทีล่งนามไปแล้วมาตลอด

ขณะที่นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า 
เมย์ ของอังกฤษ กล่าวในสภา
อังกฤษว่า ภาพเด็กถูกจับไว้ในรั้ว
ตาข่ายที่เหมือนกรงขังท�าให้เธอ
รู ้สึกขุ ่นเคืองใจเป็นอย่างมาก 
นโยบายแยกเดก็ออกจากครอบครวั
ผู้อพยพเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและ
ไม่เห็นด้วย ซึ่งสหราชอาณาจักร
ไม่มีนโยบายเช่นนี้  
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LONDRI-P-150518

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

  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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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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

่

่

่

่

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
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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

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม

ความคืบหน้าการแข่งขัน IESO
มหาวทิยาลยัมหดิลเผยการเตรยีม
งานจดั “การแข่งขนัวทิยาศาสตร์
โลกและอวกาศโอลมิปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งท่ี 12 (12th 
International Earth Science 
Olympiad : IESO)” มคีวามคบื
หน้าแล้วกว่า 90% ทัง้ด้านทีมท�างาน
และความพร้อมด้านสถานที่

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
กาญจนบรุ ีมหาวทิยาลัยมหดิล 
ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ด�าเนินงาน เปิดเผยว่า จากการที่
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัวทิยาศาสตร์ 
โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวนัที ่8-17 สงิหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรีนั้น ขณะนี้การเตรียม
ความพร้อมในการจัดงานมีความ
คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% โดยมีผู้
ตอบรบัเข้าร่วมงานจากนานาชาติ
แล้ว 20 ประเทศ 

ในด้านสถานทีแ่ละสิง่อ�านวย
ความสะดวกต่างๆกม็คีวามพร้อม
แล้วเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ได้มี
การจัดหาและเตรียมสถานที่พัก
ของผู้เข้าร่วมงานอย่างเพียงพอ 
การจดัสถานทีแ่ข่งขัน ความพร้อม

ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสุ
วิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาหมาก
ล้อม เอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 

มร.เจฟ ฟิลโคว รองประธานบริหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค เอเชีย 
จ�ากัด และปัณฑารีย์ ยอดศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเชิญชวนผู้บริโภคมองหาตราเต็ดตราแพ้คและฉลาก 
FSC ในงานป่าปลูก FSC™ จ.ราชบุรี

ราชนครินทร์ (สอวน.) กล่าวว่า 
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
เป็นการแข่งขนัประจ�าปีของนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา เพือ่ทดสอบ
ความสามารถในสาขาวชิาธรณีวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ 
เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีมอัีจฉรยิะ
ทางปัญญาจากทั่วโลก ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญต่อการ
พฒันาประเทศและของโลกมาพบ
กันและแข่งขันในด้านวิชาการ ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาความสามารถ
พเิศษทางปัญญาให้มคีวามสามารถ
ยิง่ขึน้ ส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระยะยาว เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่
เกาหลีใต้เมื่อปี พ.ศ. 2550 

จากการที่ประเทศไทยได้รับ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ 
จะกระตุน้ให้มกีารพฒันาหลกัสตูร
การเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์
โลกและอวกาศและสาขาท่ีเกีย่วข้อง
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและใน
ระดบัมหาวทิยาลยัของประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีความทัน
สมยัตามการเปลีย่นแปลงของสงัคม
โลก เพ่ือสร้างนกัวทิยาศาสตร์ด้าน
ธรณีวทิยา รวมทัง้นกัวทิยาศาสตร์
สาขาโลกและอวกาศที่มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

ด้านระบบไฟฟ้า ระบบการสือ่สาร 
การจัดรถบริการรับ-ส่ง บุคลากร
ทีจ่ะดแูลและต้อนรบัผูร่้วมงาน การ
รักษาความปลอดภัย การดูแล
สุขภาพ ร้านอาหารไทยและร้าน
อาหารนานาชาติ

ส�าหรบัรปูแบบการจดัการแข่งขนั
ในครัง้นีจ้ะมทีัง้ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ โดยมสีาระครอบคลุม 3 
รายวิชาคือ ธรณวิีทยา อุตนุยิมวทิยา 
และดาราศาสตร์ มภีาคสังเกตการณ์ 
และการฝึกการท�างาน วเิคราะห์
ปัญหาร่วมกันเป็นทีมนักเรียน

นานาชาต ิรวมทัง้มีการทัศนศกึษา
ในสถานทีต่่างๆตามทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด โดยแต่ละประเทศจะมีเยาวชน
เข้าร่วมแข่งขนัประเทศละ 4 คน มี
อาจารย์ผูค้วบคมุดแูลประเทศละ 2 
คน นอกจากนียั้งมปีระเทศท่ีเข้าร่วม
สังเกตการณ์อกีจ�านวนหนึง่

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล 
รองเลขาธิการมลูนธิิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาส

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์


