
 
ช

 3

น�้ำผึ้งหยดเดียว
ต้องมเีหตผุลและปรับตวั
ปรบัใจให้อยูร่่วมกนัได้ 

editor59lokwannee@gmail.com

4935 (1460) O
C
T. 12, 2018

อนาคตจากข่าว?

องค์กรอิสระ?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เร่งซาอุฯสรุป
เรื่องนักข่าวหายตัว

เศรษฐกิจ 4

สิงคโปร์อนัดบั1ไทย65
ลงทนุอนาคตเด็ก 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

KTAMขาย
ตราสารหนี้1ปี1.80% 

พรรคทีใ่ห้คนนอกบงกำรทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม แม้
หลำยเรื่องเป็นกำรท�ำตำม
อ�ำนำจหน้ำท่ี แต่ก็ท�ำให้พอ
มองเหน็ทศิทำง เหน็อนำคต
ว่ำมคีวำมน่ำจะเป็นใดบ้ำงที่
อำจเกดิขึน้ได้ เปรยีบเหมอืน
นัง่ดลูะคร เมือ่รูเ้ส้นเรือ่งแล้ว
ก็เดำตอนต่อไปจนถึงตอน
จบได้ไม่ยำก
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ทิศทำงบ้ำนเมืองเดำได้ไม่
ยำกหำกติดตำมข่ำวสำรท่ี
เกดิขึน้ในแต่ละวนั เช่น ข่ำว
สัง่ฟ้องนำยพำนทองแท้ ชนิ
วตัร ข้อหำฟอกเงิน แจ้งพรรค
อนำคตใหม่ห้ำมรบัเงนิบรจิำค 
ย่นเวลำอนุมัติจัดตั้งพรรค 
กำรเมอืงให้เรว็ขึน้เพือ่อ�ำนวย
ควำมสะดวกพรรคเกดิใหม่ 
พร้อมตัง้กรรมกำรสอบยุบ
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ทิศทางข่าวบอกทิศทางอนาคต
ประเทศไทย

อยัการส�านกังานคดพีเิศษ 4 
สัง่ฟ้องนำยพำนทองแท้ ชนิวัตร 
ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงนิ กรณี
รบัเชค็จ�านวน 10 ล้านบาท คดี
ทจุรติอนมุตัสินิเชือ่ธนาคารกรงุไทย
ให้กบักลุม่กฤษดามหานคร 

ท้ังนี ้เป็นการฟ้องความผดิตาม 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ปี 2542 มาตรา 5, 9 และ 
60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงนิ ฉบบัท่ี 5 ปี 2558 
มาตรา 10 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 83 และ 91 รวมถงึ พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
ฉบบัที ่ 6 ปี 2526 มาตรา 4 ซ่ึง
ความผดิฐานฟอกเงนิมโีทษจ�าคกุ 
1-10 ปี คดมีอีายคุวามไม่เกนิ 15 
ปี โดยศาลให้ประกันตัวและต้ัง
เงือ่นไขห้ามออกนอกประเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) แจ้งพรรคอนาคต
ใหม่ห้ามรบับรจิาคเงิน เนือ่งจาก
ถอืเป็นการท�ากจิกรรมทางการเมอืง 
ซึง่ขดัค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ (คสช.) ที ่ 57/2557 แต่ไม่
ทราบว่าได้แจ้งกับพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยของก�ำนันสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ที่ประกาศขอรับ
บริจาคเงินสนับสนุนพรรคจาก
ประชาชนคนละ 1 บาทด้วยหรอืไม่

พ.ต.อ.จรงุวทิย์ ภมุมำ เลขา 
ธกิาร กกต. ประกาศย่นเวลาพจิารณา
อนมุตักิารจดัตัง้พรรคการเมอืงให้
เรว็ขึน้ โดยอ้างเหตผุลว่า พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ใกล้มีผล
บงัคบัใช้แล้ว เกรงว่าหากพจิารณา
อนมุตัล่ิาช้า พรรคการเมอืงเกดิใหม่
จะส่งผูส้มคัร ส.ส. ไม่ทนั เนือ่งจาก
กฎหมายบงัคบัให้ผูส้มคัร ส.ส. ต้อง
สงักดัพรรคไม่ต�า่กว่า 90 วนั และ
มีเรื่องอื่นให้พรรคการเมืองต้อง

อนาคตจากข่าว?
ผ่านมา ต้องดูว่า กกต. จะใช้เวลาก่ี
วนัในการอนมัุตใิห้จัดต้ังพรรคการ 
เมอืงได้

นอกจากนีเ้ลขาธิการ กกต. ยงั
เตอืนว่าพรรคการเมอืงอาจถกูยบุ
พรรคได้หากมีการเสนอให้หรือ
สญัญาว่าจะให้ประโยชน์เพือ่ให้มา
สมคัรเป็นสมาชิกพรรค ซึง่รวมถงึ
กรณีให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก
พรรคหรอืกรรมการบรหิารพรรค
เข้ามาครอบง�าหรอืชีน้�าการด�าเนนิ
กิจการของพรรคไม่ว่าจะโดยตรง
หรอืโดยอ้อม หรอืการรบับรจิาค
เงินจากผู้ใดเพื่อกระท�าการหรือ
สนับสนุนการกระท�าอันเป็นการ
บ่อนท�าลายความมัน่คง หรอืเสนอ
สินบนข้าราชการว่าถ้าหากได้รับ
เลอืกตัง้แล้วจะแต่งตัง้ให้เป็นต�าแหน่ง
นัน้ต�าแหน่งนี ้หากพบว่าการกระท�า
เหล่านีม้มีลูจะตัง้คณะกรรมการขึน้
มาไต่สวนและเสนอ กกต. หาก 
กกต. เหน็ว่าน่าเชือ่ว่าเข้าข่ายผดิ
กฎหมายกจ็ะเสนอศาลรฐัธรรมนญู
ยบุพรรคต่อไป

ทศิทางข่าวทีส่ื่อต่างๆน�าเสนอ
ทีย่กมาเป็นตัวอย่างนัน้ มทีัง้ทีเ่ป็น
ข้อเทจ็จรงิและการแสดงความเหน็ 

แม้หลายเรื่องจะเป็นการท�า
ตามอ�านาจหน้าที ่แต่ก็มกัมคี�าถาม
ตามมาเสมอว่าท�าไมอย่างนัน้ ท�าไม
อย่างนี ้ ท�าไมฝ่ายหนึง่ท�าได้ อีก
ฝ่ายหนึง่ท�าไม่ได้ ซึง่เม่ือดจูากข่าว
ตามหน้าสื่อแล้วก็จะพอมองเห็น
ทิศทางของการเมอืง ทิศทางของ
บ้านเมอืงในอนาคตข้างหน้าว่ามี
ความน่าจะเป็นใดบ้างท่ีอาจเกิดขึน้

เปรียบเหมือนนั่งดูละคร 
เมือ่รูเ้ส้นเรือ่งแล้วก็เดำตอนต่อ
ไปจนถงึตอนจบได้ไม่ยำก

การย่นเวลาอนุมัติต้ังพรรคให้เร็วข้ึน

เกิดหลังการย่ืนจัดต้ังพรรคพลังประชารัฐ

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคมท่ีผ่านมา

ท�าให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
พรรคการเมอืงอกี ซึง่ขณะน้ีมพีรรค
ที่ยื่นขอจดทะเบียนใหม่รอการ
พจิารณาอยู่ 16 พรรค พร้อมยนืยนั
ว่าการย่นเวลาพจิารณาอนุมตัจิดั
ตัง้พรรคการเมอืงไม่ได้ต้องการเอือ้
ประโยชน์ให้พรรคใดพรรคหนึง่

อย่างไรกต็าม หากย้อนไปดู
การพจิารณาอนมุตัจิดัตัง้พรรคการ 
เมอืงก่อนหน้านี ้แต่ละพรรคใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เช่น พรรคเกยีนของ
นำยสมบัติ บุญงำมอนงค์ ใช้

เวลากว่า 4 เดือนจงึได้รบัอนุมติัจดั
ตัง้พรรค ขณะทีพ่รรคอนาคตใหม่
ของนำยธนำธร จงึรุง่เรอืงกจิ ก็
ใช้เวลาจากวนัยืน่ขอจดัตัง้นานกว่า 
3 เดอืนจงึได้รบัการอนมุตัจิาก กกต.

ทัง้นี ้การปรบัหลักเกณฑ์เพ่ือ
ย่นเวลาพจิารณาอนุมตักิารจดัตัง้
พรรคให้เรว็ขึน้เกดิหลงัการยืน่ขอ
จดัต้ังพรรคพลงัประชารฐัของนำย
อตุตม สำวนำยน รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล
ทหาร คสช. เมือ่วนัท่ี 3 ตลุาคมที่
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In Brief : ย่อความ

น�้ำผึ้งหยดเดียว

ทรรศนะ

มนุษย์เรำอยู่โดดเด่ียวไม่ได้ 

ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่ำงๆกัน 

ต้องมีควำมอะลุ้มอล่วย เอื้อ

อำทรกันและกัน อยู่ร่วมใน

สังคมกันต้องมีกำรยืดหยุ่น 

โอนอ่อนผ่อนให้กันและกัน 

ไม่ใช่จะท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

องค์กรอิสระ?
หลังจาก “ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง (กกต.)” โทรศัพท์แจ้ง
ในกลุ่มไลน์พรรคอนาคตใหม่ว่า ห้าม
พรรครับบริจาคเงิน เพราะถือเป็น
กิจกรรมทางการเมือง ขัดค�าสั่ง คสช. 
แม้ขณะนี ้พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมอืง
ฉบบัใหม่จะประกาศใช้แล้ว แต่ประกาศ 
คสช. ยังมีผลอยู่  

“ธนำธร จงึรุง่เรอืงกิจ-ปิยบุตร 
แสงกนกกุล” ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คให้ 
กกต. ตีความใหม่เพือ่บังคบัใช้กฎหมาย
โดยสนับสนนุพรรคการเมอืง ไม่ใช่เป็น
กลไกหน่ึงของ คสช. และตคีวามกฎหมาย
สกดักัน้พรรคการเมอืง พร้อมเรยีกร้อง
ให้ กกต. ออกมติเป็นค�าสั่งชัดเจนว่า
ห้ามพรรคการเมอืงระดมทนุ เพือ่จะไป
ฟ้องขอถอนค�าสั่งนี้ต่อไป 

นอกจากน้ียังเรียกร้องให้สมัคร
สมาชกิตลอดชพี 2,000 บาทขึน้ไป เพือ่
น�ามาเป็นงบประมาณหาเสียงเลือกตั้ง
และแปรวกิฤตครัง้นีใ้ห้เป็นโอกาส หาก
ใครเหน็ว่ากฎหมายน้ีไม่เป็นธรรมกใ็ห้
มาสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 
 ก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า
องค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญฉบบั คสช. 
จะสร้างปัญหาและเป็นหนึ่งในวิกฤต
ทางการเมือง ตั้งแต่เลือก “เซตซีโร่” 
องค์กรอิสระ และเปลีย่นคณะกรรมการ
สรรหาที่ส่อเอื้อเกื้อพวกพ้อง 

องค์กรอิสระจงึยงัถกูมองว่าจะเป็น
วิกฤตทางการเมืองเหมือนที่ผ่านมา 
เพราะยึดโยง “ระบอบเผด็จการ” และ
กลุ่มอภิสิทธ์ิชนผูกขาดที่พยายาม 
“สืบทอดอ�านาจ” ต่อ

จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีห่ลำยฝ่ำย
ประกำศจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับ คสช. ทั้งฉบับ และต่อต้ำน
กำร “สืบทอดอ�ำนำจ” เพื่อหยุด
วงจรอุบำทว์กำรเมืองไทย และ
ลบล้ำง “มรดกเผด็จกำร” ให้สิ้น
ซำก!

เรื่องระฆังวัดกลายเป็น “น�้าผึ้งหยด
เดยีว” เพราะเสยีงระฆังดงัไปทัว่ประเทศ 
มีการนิมนต์พระให้ไปออกรายการ
สมัภาษณ์เรือ่งระฆงัทุกส่ือทุกช่องทาง 
เรื่องระฆังจึงดังไปทั่วประเทศ เพราะ
คนสนใจและสงสัย แม้แต่มัสยิดบาง
แห่งยังมีปัญหา มีข่าวว่าหลายวัดต้อง
เปลีย่นเวลาตรีะฆังเพราะโดนร้องเรียน

จากเรื่องระฆังลามมาถึงเรื่องแห่
นาคบวชนาคที่มีเสียงดัง ซึ่งเมื่อก่อน
ไม่เป็นข่าว จนมาเกดิเรือ่งระฆงั ท�าให้
เรือ่งท่ีเกบ็กดกเ็กดิกระแสต่อต้านวพิากษ์
วิจารณ์กันออกมา มันแปลกคือเม่ือ
ก่อนไม่เคยมเีรือ่งลกัษณะอย่างน้ี ไม่มี
ใครคิดว่าเรื่องของวัด เรื่องของสงฆ ์
พระท�าหน้าที่อยู่ดีๆก็โดนต่อว่า 

ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ ไม่ปฏิบัติ
หน้าที ่ละเลยหน้าที ่ละเว้นการปฏบิติั
หน้าที ่ก็โดนข้อหาต่างๆนานา แต่พระ
และวดัไม่ใช่เจ้าหน้าทีร่ฐั จะมาบอกว่า
ไม่ให้ปฏบิตัหิน้าทีม่นักป็ระหลาดมาก 
ถ้าหากไม่ให้พระปฏบิตักิจิของพระแล้ว
ศาสนาจะเหลืออะไร ห้ามไม่ให้พระ

ท�าวตัรสวดมนต์ ไม่ให้ออกเสยีงดงั ไม่
ให้ตีระฆัง อย่างนั้นก็ไม่ต้องท�าอะไร
เพื่อสืบสานประเพณี

บางเร่ืองกเ็ป็นเร่ืองดทีีจ่ะมีการแก้ไข 
อย่างวัดที่ชอบจัดงานหาเงินหรือจัด
งานวัดต่างๆและมีเสียงดัง ตั้งล�าโพง
ให้เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ชาวบ้านจะ
หลบันอนกร็�าคาญ อนันีต้้องแก้ไข ต้อง
กระตุ้นต้องตักเตือนกันบ้าง  

ทั้งวัดทั้งชาวบ้านต้องรู้จักว่าอะไร
ควรอะไรไม่ควร ท�าได้แค่ไหน อย่างไร 
เพราะมนษุย์เราอยูโ่ดดเดีย่วไม่ได้ ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกัน จึงต้องมีความ
อะลุ้มอล่วย เอื้ออาทรกันและกัน อยู่
ร่วมในสงัคมกนัต้องมกีารยดืหยุน่ โอน
อ่อนผ่อนให้กนัและกนั ไม่ใช่จะท�าอะไร
ตามอ�าเภอใจ เมือ่มคีวามไม่พอใจหรอื
มกีารร้องเรยีนกต้็องดเูหตผุลและปรบั
ตัวปรับใจให้อยู่ร่วมกันได้ 

เหมือนคอนโดฯกับวัดจะอยู่
โดยไม่มปัีญหำอย่ำงไร เมือ่มปัีญหำ
ก็ต้องแก้ไขต้องปรับปรุง หวังว่ำ
เรำทกุคนกต้็องปรบัตวัไปตำมยคุ
ตำมสมยั เพรำะไม่มอีะไรเทีย่งแท้
แน่นอน จำกเรือ่งทีเ่คยท�ำได้กอ็ำจ
ท�ำไม่ได้ ต้องปรับตัวปรับใจเพื่อ
จะอยูร่่วมกนัได้อย่ำงสงบสขุต่อไป

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

สิงคโปร์อันดับ1ไทย65ลงทุนอนาคตเด็ก 

ออกบู๊ธ : วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด 
(มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด น�าทีม
ร่วมออกบู๊ธมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมบู๊ธเป็น
จ�านวนมาก ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

กระตุน้ตลาด : ธีรนุช ขมุทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการพัฒนาผลติภัณฑ์ธรุกจิลกูค้า
รายย่อย ธนาคารธนชาต มอบสทิธปิระโยชน์ให้กับผูถ้อืบัตรเครดิตธนชาต บลไูดมอนด์ 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดร้านอาหารทกุ 12.50 บาท แลกได้ 1 ไมล์ กว่า 16 สาย
การบินช้ันน�า หรอืใช้คะแนนทกุ 1,000 คะแนน แลกรบัส่วนลดแทนเงนิสด 100 บาท

ประเทศในเอเชยีหลายประเทศ
อยูใ่นอนัดบัต้นๆของโลกในการจดั
อนัดบัการลงทนุในทรพัยากรมนษุย์
ทีต่รวจสอบอตัราการเกดิของเดก็ 
การลงทนุด้านการศกึษา และระบบ
สาธารณสขุ ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัในการ
พัฒนาคุณภาพของเด็กในแต่ละ
ประเทศ เนือ่งจากเดก็จะเป็นผูข้บั
เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศในอนาคต โดยผล
การจดัอนัดบัในปีนีซ้ึง่จดัขึน้เป็นปี
แรกโดยธนาคารโลก สงิคโปร์ได้
อนัดับ 1 ด้วยคะแนน 0.88 ตาม
ด้วยอนัดบั 2 เกาหลีใต้ อนัดบั 3 
ญีปุ่น่ อนัดบั 4 ฮ่องกง และอนัดบั 
5 ฟินแลนด์

ขณะทีป่ระเทศทีไ่ด้ 20 อันดบั
สดุท้ายในการจดัอนัดบัครัง้นี ้ส่วน
ใหญ่เป็นประเทศในทวปีแอฟรกิา 
เนื่องจากเด็กในประเทศเหล่านี้
หลายล้านคนได้รับอาหารที่ไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ 
และไม่ได้รบัการศกึษาทีจ่ะพัฒนา
ให้พวกเขาประกอบอาชพีทีม่รีายได้
มัน่คงในอนาคต โดยมปีระเทศชาด
ในทวีปแอฟริกากลางได้อันดับ
สุดท้ายด้วยคะแนน 0.29 ส่วน
ประเทศไทยได้อันดับ 65 ด้วย

KTAMขำยตรำสำรหนี1้ปี1.80%

ธนำคำรโลกจดัอนัดบักำรลงทุนในทรพัยำกรมนุษย์ในกำรพฒันำ
คณุภำพเดก็ของแต่ละประเทศทัว่โลก 157 ประเทศ สงิคโปร์เป็น
อันดับ 1 ส่วนไทยอนัดบั 65 

คะแนน 0.60 ได้คะแนนเท่ากบั
ประเทศเอกวาดอร์ โรมาเนยี อรุกุวยั 
และอาเซอร์ไบจาน

ธนาคารโลกมองว่าการจัด
อนัดบัการลงทนุในทรพัยากรมนุษย์
เป็นดชันชีีว้ดัการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชากรที่
ได้ผลดีกว่าดัชนีแบบเดิมๆที่ให้
ความส�าคัญกับตัวเลขมูลค่าทาง

นางชวินดา หาญรตันกูล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการเปิดจ�าหน่าย
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ 
KTFF204 เสนอขายถึงวนัที ่ 16 
ตลุาคม 2561 อายโุครงการ 12 เดอืน 
เน้นลงทนุตราสารหนีต่้างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้ผล
ตอบแทนประมาณ 1.80% ต่อปี บคุคล
ธรรมดาไม่เสยีภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย

ขณะทีแ่นวโน้มอตัราผลตอบแทน
ของตราสารหน้ีในประเทศปรบัเพิม่
ขึน้ทกุช่วงอายตุามการปรบัตวัเพิม่

1969 ขณะทีป่ระธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณปรบัข้ึน
อตัราดอกเบีย้นโยบายหลงัเศรษฐกจิ
สหรัฐแข็งแกร่งเกนิคาด รวมถงึตลาด
คลายความกงัวลความขดัแย้งทางการ
ค้าระหว่างสหรฐักบัแคนาดา 

ด้านบรษิทัหลักทรพัย์จดัการ
กองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
เสนอขายกองทนุเปิดยไูนเตด็ โกลบอล 
อินโนเวชัน่ ฟันด์ (UNI) ระดบัความ
เส่ียง 6 ลงทนุหุน้ทัว่โลกกลุม่นวตักรรม
ใหม่ ซึง่ผลก�าไรและผลประกอบการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื ระหว่างวนัที ่16-
26 ตลุาคม 2561

จะช่วยให้เศรษฐกจิเตบิโตขึน้ด้วย 
เนื่องจากประชาชนในวัยเด็กที่มี
คณุภาพมากขึน้จะเป็นผูข้บัเคลือ่น
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนาคต 

ขึน้ของอตัราผลตอบแทน US Treasury 
โดยสปัดาห์ทีผ่่านมานกัลงทนุต่าง
ชาตซิือ้สุทธ ิ15,370 ล้านบาท ส่วน
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รฐับาลสหรฐัปรบัเพ่ิมขึน้ทกุช่วงอายุ
แตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 ปี ตาม
แรงขายหลงัอตัราการว่างงานเดอืน
กนัยายนต�า่สดุ 3.7% นบัตัง้แต่ปี 

เศรษฐกิจที่สูงข้ึนเพียงอย่างเดียว
แต่รายได้ของประชาชนอาจลดลง 
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
นอกจากจะเป็นการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยตรงแล้วยัง
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ประกนัสขุภำพใหญ่สดุ
นายนเรนทรา โมด ีนายกรฐัมนตรี
อนิเดยี ท�าโครงการประกนัสขุภาพ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยเหลือ
ประชากรอนิเดยีกว่า 500 ล้าน
คน เรยีกว่าโครงการโมดแีคร์ โดย
มอบบตัรทองให้ผู้มรีายได้น้อย
สามารถน�าไปใช้กบัโรงพยาบาล 
ซึง่ให้ครอบครัวละ 500,000 รปีู 
(ประมาณ 223,500 บาท) 
ครอบคลมุผูท้ีป่ว่ยเปน็โรคร้าย 
เช่น มะเรง็ เบาหวาน โดยอินเดยี
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบ
ปัญหาทางสขุภาพและปัญหา
ระบบสาธารณสขุอย่างมาก

อนิโดฯแผ่นดนิไหวอกี 
เกดิเหตแุผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 
6.0 ในระดบัตืน้ทีบ่รเิวณนอก
ชายฝ่ังเกาะชวาและเกาะบาหลี
ของอนิโดนเีซีย ท�าให้มผู้ีเสยีชวีติ
อย่างน้อย 3 ราย แผ่นดนิไหว
ครัง้นีเ้กดิขึน้ตอนเช้าตรู่ขณะที่
ประชาชนยงัคงหลับ ท�าให้ไม่มี
เวลาอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภยั 
ในขณะทีผู้่เคราะห์ร้ายเสยีชีวติ
เนือ่งจากถกูอาคารถล่มพังลงมา
ทบั แรงสัน่สะเทือนรูส้กึได้ถึงเมือง
เดนปาซาร์บนเกาะบาหล ีท�าให้
ประชาชนตืน่ตระหนกรบีออกมา
จากอาคารบ้านเรือน 

ไซโคลนโจมตอิีนเดยี 
พายไุซโคลนตติล ีซึง่มคีวามเรว็
ลมกว่า 125 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
พดักระหน�า่ภาคตะวนัออกของ
อนิเดยี ส่งผลให้เกดิฝนตกหนกั 
มีค�าสั่งอพยพประชาชนกว่า 
300,000 คน ออกจากพ้ืนทีร่าบ
ลุม่ ขณะทีส่ถานศกึษาและศนูย์
รับเลี้ยงเด็กได้รับค�าส่ังให้ปิด
ท�าการและเตอืนชาวประมงไม่ให้
น�าเรอืออกจากฝ่ัง ยงัไม่มีรายงาน
ผูเ้สยีชวิีต มแีต่รายงานความเสยี
หาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหกัโค่น 
รวมถึงถนนหนทางและบ้านเรอืน
เสยีหาย 

เร่งซาอุฯสรุปเรื่องนักข่าวหายตัว

ตลาดปลาแห่งใหม่ในกรงุโตเกยีว
เริม่การประมลูปลาทนู่าทีด่�าเนนิ
การในช่วงเช้าตรูเ่ป็นคร้ังแรกเมือ่
วานนี ้เพยีงไม่กีว่นัหลงัจากทีต่ลาด
ปลาสกิึจทีิม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลกปิด
ตัวลงหลงัจากด�าเนนิกิจการทีเ่ป็น
ต�านานมาเป็นเวลา 83 ปี แม้สถาน
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป แต่กระบวนการ
ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
ปลาทูน่าทัง้ตวัขนาดยกัษ์ทีแ่ช่แขง็
ถกูน�ามาวางเรยีงรายทีพ่ืน้ เสยีงลัน่
กระดิง่ดงัขึน้เป็นสญัญาณของการ
เริม่ประมลู ซ่ึงกระบวนการประมลู
เป็นที่เข้าใจเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วม

เท่านัน้ 
ตลาดปลาแห่งใหม่น้ีอยู่ห่างจาก

เมืองโตโยสุไปทางตะวันออกเพียง
ไม่กี่กิโลเมตร มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกครบครัน ระบบตูแ้ช่ทีท่นัสมัย
และมขีนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของตลาด
สกึจิเิดิม ซึง่เป็นตลาดปลาทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกอยูแ่ล้ว แต่สถานทีต้ั่งของ
ตลาดปลาแห่งใหม่นีเ้ป็นพืน้ทีเ่ดมิ

ตลำดปลำใหม่โตเกียวเปิดประมูลแล้ว 
ของโรงงานผลติแก๊ส และมกีารตรวจ
พบว่าดนิปนเป้ือน ท�าให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ต้องใช้เงินหลายล้านดอลลาร์
ในการท�าความสะอาด ท�าให้ต้อง
เลือ่นการย้ายตลาดออกไป 

นางยรูโิกะ โคอเิกะ ผู้ว่าการ
กรงุโตเกยีว ยนืยนัถงึความปลอดภยั
ของตลาดปลาแห่งใหม่ ซึ่งการ
ประมลูปลาทูน่าท่ีตลาดสกึจิถิอืเป็น
จดุทีน่กัท่องเทีย่วต้องมาชม โดย
ต้องมาเข้าควิตัง้แต่กลางคนืเพือ่จะ
ได้เป็น 1 ใน 120 คน ท่ีจะได้เข้า
ชมการประมลูท่ีโด่งดังไปทัว่โลกใน
แต่ละวนั

ผู้น�ำสหรัฐเร่งซำอุดีอำระเบีย
ชีแ้จงกรณนีกัข่ำวฝ่ำยตรงข้ำม
รฐับำลหำยตวัไปในสถำนกงสลุ
ท่ีเมอืงอิสตันบูล ส่ือของทัง้ตรุกี
และสหรฐัรำยงำนว่ำเป็นไปตำม
ใบสัง่ตำยจำกกรงุรยิำด 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
ว่า ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรมัป์ แห่ง
สหรฐั ได้มโีอกาสสนทนาทางโทรศพัท์
กบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูสดุของซาอดุี 
อาระเบยีเพือ่หารอืและขอให้มกีาร
ชีแ้จงข้อมลูเกีย่วกบัสถานะของนาย
จามาล คาชอ็กกี นกัข่าวฝ่ายตรงข้าม
รฐับาล โดยผูน้�าสหรฐักล่าวว่าได้
หารอืเรือ่งนีก้บัรฐับาลซาอดุอีาระเบยี
มากกว่า 1 ครัง้ นบัตัง้แต่มรีายงาน
ออกมาว่านายคาชอ็กกหีายสาบสญู
ไปอย่างไร้ร่องรอยหลงัเข้าไปติดต่อ
ด้านเอกสารทีส่ถานกงสลุซาอดุอีา 
ระเบยีทีเ่มอืงอสิตนับลูเม่ือวนัที ่ 2 
ตลุาคมทีผ่่านมา

ขณะท่ีวฒุสิมาชกิจากทัง้พรรค
เดโมแครตและพรรครพีบัลิกนัรวม 
22 คน ร่วมกนัยืน่หนงัสือถงึประธา 
นาธบิดทีรัมป์เรยีกร้องให้ใช้อ�านาจ
ตามกฎหมายแมกนติสก ี ฉบบัปี 
2519 เพือ่สบืสวนสอบสวนกรณทีี่
เกดิขึน้กบันายคาชอ็กก ีและพจิารณา

ความเหมาะสมในการใช้มาตรการ
คว�า่บาตรต่อบุคคลซึง่มส่ีวนเก่ียวข้อง
กบัเรือ่งนี้

อย่างไรกต็าม เจ้าหน้าทีท่�าเนียบ
ขาวและเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูอกีหลาย
คนของรฐับาลสหรฐัยงัรกัษาท่าทใีน
การแสดงทรรศนะต่อหลักฐานของ
สือ่ตรุกีหลายแห่งท่ีอ้างว่านายคาชอ็ก
กวียั 59 ปี ซึง่เป็นอดตีคนวงในของ
รฐับาลซาอดุอีาระเบยี แต่กลายเป็น
นกัวจิารณ์การเมืองและเขยีนบทความ
โจมตมีกฎุราชกมุารโมฮมัเหม็ด บนิ 
ซลัมาน หลายครัง้ในช่วงหลงั ตดิ
กบัของเจ้าหน้าทีซ่าอดุอีาระเบียซึง่
ล่อลวงนายคาชอ็กกเีข้าไปทีส่ถาน
กงสุล แล้วปล่อยให้ถกูสังหารอย่าง
โหดเหีย้มโดยหน่วยสงัหารเฉพาะกิจ 
15 คนทีเ่ดนิทางตรงมาจากกรงุรยิาด

ทัง้นี ้หนงัสือพมิพ์ของตรุกทีกุ
ฉบับลงภาพชือ่และใบหน้าของชาย

ทัง้ 15 คนบนหน้าหนึง่ของฉบบัวนั
พธุทีผ่่านมา ส่วนข่าวทางโทรทศัน์
เผยแพร่คลปิจากกล้องวงจรปิด ซึง่
เป็นช่วงเวลาท่ีกลุม่คนเหล่านีผ่้านขัน้
ตอนตรวจคนเข้าเมอืง และภาพ
เคลือ่นไหวเป็นช่วงเวลาท่ีนายคาชอ็ก
กเีดนิเข้าสูส่ถานกงสลุก่อนหายตวัไป

ด้านเดอะ วอชงิตนั โพสต์ ซ่ึง
เป็นต้นสงักดัของนายคาชอ็กกีใน
สหรฐั ต�าหนคิ�าขอร้องของประธานา 
ธบิดทีรมัป์ต่อซาอดุอีาระเบยีว่าไม่
จรงิใจ ในเวลาเดยีวกนั เดอะ นวิยอร์ก 
ไทม์ส รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดบั
สงูในรฐับาลตรุกว่ีา ทมีสงัหารลงมอื
ตามค�าสัง่จากสถาบนัสงูสดุในกรงุ
รยิาด ใช้เวลาอยูใ่นสถานกงสลุประมาณ 
2 ชัว่โมง โดยมแีพทย์ซ่ึงน�าเลือ่ยหัน่
กระดกูมาด้วย และเม่ือเสรจ็ภารกิจ
ทมีงานเดนิทางออกจากเมอืงอสิตนั
บลูแยกย้ายไปคนละจดุหมาย 
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสราง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮาส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ร่วมกบั
เคปแอนด์แคนทารโีฮเทลส์ การ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังาน
พทัยา และออฟโรดจติอาสา สนบัสนนุ
โครงการปลกูป่าโกงกางในโครงการ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมา
จากพระราชด�ารฯิ กองทพัเรอื ด้วย
การปลูกต้นโกงกางจ�านวน 375 
ต้น เป็นอัตลกัษณ์ตัวอกัษร “ทรง
พระเจรญิ” ณ พิพธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย อ�าเภอ
สตัหบี จงัหวัดชลบรีุ

“โครงการปลกูป่าโกงกาง” อยู่
ในการดูแลของหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยทุธการ (นสร.กร.) พืน้ทีป่ลูกป่า
โกงกางบรเิวณนีเ้ป็นก้อนหนิ โขด
หนิเป็นส่วนใหญ่ ธาตอุาหารน้อย 
มีคลื่นลมแรง ระดับน�้าทะเลสูง 
ท�าให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการ
เจริญเตบิโตน้อยมาก ทางหน่วย
บญัชาการโดย ร.ท.ศภุวุฒ ชูชาติ
เจรญิพร ผูด้แูลโครงการ ได้คดิค้น
วธิกีารปลกูด้วยวธิพีเิศษคอื การ
ปลกูต้นโกงกางลงในท่อใยหนิแบบ
ยกพืน้ โดยฝังท่อใยหินลงบนพ้ืน
ทะเลเพือ่ป้องกนัและเพิม่โอกาสให้
กบัต้นโกงกางในการเจรญิเตบิโต
ได้อย่างยัง่ยนืมากขึน้ นบัเป็นโครงการ
ทีจ่ะช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลด้วยวธิกีารปลกูแบบใหม่ 
สร้างแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของพนัธ์ุพชื
และสตัว์ในทะเลให้เกดิความสมดลุ 

ทางเรอืทีมุ่ง่มัน่ พยายามดแูลและ
อนรุกัษ์พนัธกุรรมพืช สิง่แวดล้อม
ทางทะเล รวมท้ังสร้างระบบนเิวศ
ให้เกดิความสมดลุ ซึง่ตรงกบัภารกจิ
ของบรษิทัในการดูแลและอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้
สมบรูณ์และยัง่ยนืต่อไป

นำงสำวสดุำวด ีฤกษ์สจุรติ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป โรงแรมเคป รำชำ 
ศรรีำชำ กล่าวว่า โรงแรมในเครอื
เคปแอนด์แคนทารโีฮเทลส์มคีวาม
ยนิดทีีไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมสนับสนนุ
โครงการปลกูป่าโกงกางในคร้ังน้ี 
และเห็นความส�าคัญในการช่วย
สนบัสนนุการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ทางทะเล โดยทกุหน่วยงานล้วนมี
อุดมการณ์และเป้าหมายเดยีวกนั
คอื เพือ่เพิม่ผนืป่าของเมอืงไทยและ
ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ ์
เป็นประโยชน์ต่อระบบนเิวศสตัว์ป่า 
สตัว์ทะเล และชุมชน

ศรณัย์ เวชสภุาพร นายกสมาคมการค้าธรุกจิศนูย์บรกิารทางโทรศพัท์ไทย จดังาน
ประกาศผลรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2018” เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจและศักยภาพคอนแท็คเซ็นเตอร์ไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ที่
โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวจัดงานวิ่ง
รายการ “กู๊ด กาย รัน ครั้งที่ 1” โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงาน

‘ปลูกป่าโกงกาง’สร้างระบบนิเวศทะเลไทย

และร่วมแรงร่วมใจในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ทางทะเล ทางหน่วยบัญชาการ
สงครามพเิศษทางเรอืขอขอบคณุ
ทกุท่านทีม่าช่วยกนัสร้างระบบนเิวศ
ของท้องทะเลไทยให้สมดุลและ
สวยงามสบืไป

นำยภเูบศ ทรพัย์โภคนิ เจ้ำ
หน้ำทีฝ่่ำยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 
ไฟล์ท ออฟ เดอะ กบิบอน กล่าว
ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่น่า
สนใจ ซึง่ทางบรษิทัมองเหน็ถึงความ
ส�าคญั ความทุม่เทแรงกายแรงใจ
ของหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ

พล.ร.ต.อำภำกร อยูค่งแก้ว 
ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำร
สงครำมพเิศษทำงเรอื กองเรอื
ยทุธกำร กล่าวว่า หน่วยบญัชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยทุธการ รูส้กึมคีวามยนิดเีป็นอย่าง
ย่ิงที่ภาคเอกชนเห็นความส�าคัญ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4935 (1460) วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561


