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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ไม่แปลกที่ “คสช.” ไม่ “ปลดล็อกการเมือง” 
เพราะ คสช. มีอ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ “ท�าอะไรก็ไม่ผิด” 
แม้แต่กรณี “นาฬิกาหรู” ของ “บิ๊กป้อม” 
ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ผิดหรือไม่? 
“เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” ชี้บ้านเมืองวันนี้ 
เป็นรัฐสภาเผด็จการ ไม่ใช่เผด็จการรัฐสภา 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนสติผู้มีอ�านาจ 
โลกยุคใหม่ “ความลับไม่มีในโลกโซเชียล” 
“Pegasus” วิพากษ์ “กดขี่ในสถานศึกษา” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�าแหละการศึกษาไทย 
ปัญหาที่องค์กรหรือคนไร้ความสามารถ 
“โสภณ พรโชคชัย” ย�้าความล้มเหลว “สมคิด” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ความอัปยศ
เทคโนโลยีที่น�ำไปสู่วินำศ
นำกำรทำงศีลธรรม  

editor59lokwannee@gmail.com
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“JWD”ผนึก
ยักษ์เดินเรืออิเหนา

LokWanNee

ทำ�ง�่ยใหย้�ก

เศรษฐกิจ 4

ท่ามกลางสถานการณ์ร้อนทาง 
การเมืองที่มีเชื้อไฟหลายดุ้น 
ถูกโยนใส่รัฐบาลทหารคสช.  
แต่แทนท่ีจะคิดแก้ปัญหาด้วย
การรีบชักฟืนออกจากกองไฟ
ปลดชนวนเป็นเรื่องๆไปเพื่อ 
ไม่ให้เกิดความร้อนสะสมมาก
เกินรับไหว แต่กลับคิดท�าเรื่อง
ง่ายให้เป็นยาก เมือ่มอืกฎหมาย 
รัฐบาลต้องออกมายอมรับว่ามี
ข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายพรรค 

การเมืองเข้ามาให้ คสช.ต้อง 
พิจารณาเพื่อขยายเวลาให ้
พรรคการเมอืงด�าเนนิการต่างๆ
ตามข ้อบังคับของกฎหมาย 
ออกไป แน่นอนว่าหากคสช.รับ
ลูกให้แก้กฎหมายกันในสภา 
นอกจากจะยดืเวลาให้กับพรรค 
การเมืองแล้วก็อาจเลี่ยงไม่ได้ 
ที่โรดแม็พการเลือกต้ังจะต้อง
ถูกยืดออกไปด้วย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วการแก้ไข
อย่างน้อยต้องใช้เวลานานถึง 2 เดือน

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรดแม็พเลือกตั้งแน่นอน
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สถานะของพรรคการเมอืงแทน 
ที่จะยกเลิกค�าสั่งคสช. ปลด 
ล็อกให้พรรคการเมืองได้ด�า 
เนินการต่างๆท่ีกฎหมายพรรค 
การเมอืงก�าหนด กลบัคดิแก้ปัญ 
หาด้วยการเสนอแก้กฎหมาย
พรรคการเมอืง
 นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นมือกฎ 
หมายของรัฐบาลทหารคสช. 
ยอมรับว่า มีสมาชิกสภานิติบัญ 
ญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ
แนวคิดเรื่องแก ้ไขกฎหมาย
พรรคการเมืองเพื่อขยายกรอบ
เวลามาให้รัฐบาลพิจารณาซึ่ง
รัฐบาลก็รับไว้ เพราะเมื่อมีปัญ 
หาข้อกฎหมายกต้็องใช้กฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหา ส่วนจะใช้
วิธีใด คสช.จะเป็นผู้พิจารณา
 แม้นายวิษณุ ไม่ได้ระบุว่า 
สนช.คนไหนเป็นผู ้เสนอแนว 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

ทางแก้ไขกฎหมายมาให้พจิารณา 
แต่ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) ได้เข้ายื่นเรื่อง
ต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสนช.ขอให้ สนช.แก้
กฎหมายพรรคการเมือง
	 แม้ข้อเสนอแก้ไขของนาย
ไพบูลย์	 ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงื่อน
เวลาทีก่ฎหมายก�าหนดให้พรรค 
การเมืองต้องด�าเนินการ	 แต่
หากสนช.รับลูกจะท�าให้กรอบ
เวลาต่างๆต้องถูกยืดออกไป 
เพื่อรอการแก้ไขกฎหมายให้
ส�าเร็จก่อน
 เมื่อพิจารณาตามขั้นตอน
แล้วการแก้ไขอย่างน้อยต้อง 
ใช้เวลานานถึง 2 เดือน (ไม่ 
นับรวมเวลาที่น�าร่างแก้ไขข้ึน
ทูลเกล้าฯ) ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อโรดแม็พเลือกตั้งที่ประกาศ

ไว้ช่วยปลายปีหน้าแน่นอน
 สรุปชัดแล้วว่ายังไม่มีการ
ปลดล็อกให้พรรคการเมืองด�า 
เนินการตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายพรรคการเมืองและ 
จะมีการแก้ไขกฎหมายพรรค 
การเมืองเพื่อยืดเวลาให้พรรค 
การเมอืงต้องท�าในสิง่ทีก่ฎหมาย
ก�าหนดออกไป 
 ใช ้กฎหมายแก ้กฎหมาย  
แต่ยังไม่รู ้ว่าจะแก้กันในสภา 
หรือใช้อ�านาจพิเศษแก้
 ถ้าใช้อ�านาจพิเศษแก้อาจ 
ไม ่กระทบโรดแม็พเลือกตั้ง
เพราะสั่ งปุ ๊บมีผลบังคับใช ้ 
ทันที แต่หากแก้กันในสภาต้อง
ใช้เวลาหลายเดือน โอกาสที่ 
การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไป 
ก็เป็นได้ค่อนข้างมาก
	 Thailand	 Only	 ท�าเรื่อง 
ง่ายให้เป็นยาก	
	 เขียนกฎหมายขึ้นมาบังคับ
ให้พรรคการเมืองต้องท�าอะไร
ต่อมอิะไรมากมาย	แถมก�าหนด
กรอบเวลาเอาไว้เสร็จสรรพว่า 
ต้องท�าภายในกีว่นักีเ่ดอืน	ถ้าท�า 
ไม่ทันจะมีผลกระทบต่อสถานะ
ความเป็นพรรคการเมือง	
 แต่เมื่อกฎหมายผ่านสภา
ออกมาบังคับใช้กลับยังไม่ให้
พรรคการเมืองขยับท�าอะไร
เพราะติดค�าสั่งที่ออกมาต้ังแต่ 
ยึดอ�านาจปี 2557 เมื่อเวลา 
กระชั้นชิดมากขึ้นก็คิดแก ้
ปัญหาด้วยการแก้กฎหมาย  
ไม่คิดยกเลิกค�าสั่งห้ามท�ากิจ 
กรรมทางการเมือง

 Thailand Only
 นับวันประเทศไทยมีแต ่
เรื่องแปลกๆ 
 ความแปลกประหลาดล่า 
สุดคือการยื่นขอแก้ไขกฎหมาย
ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยที่ยังไม่ได้
เริ่มใช้บังคับจริงจังแม้แต่หน
เดียว
 กฎหมายที่ว ่าคือ พ.ร.บ. 
พรรคการเมือง ที่มีข้อก�าหนด
และกรอบเวลาให้พรรคการ 
เมอืงต้องท�าอะไรต่อมอิะไรมาก 
มาย แต่ว่าพรรคการเมืองไม่
สามารถท�าได้ตามกรอบเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด
 ที่ท�าไม่ได้ไม่ใช่เพราะพรรค 
การเมืองไม่มีความพร้อม 
 แต่กฎหมายลูกประกอบรัฐ 
ธรรมนูญที่มีศักดิ์สูงกว่าค�าสั่ง
ของคณะรฐัประหารไม่สามารถ
บังคับใช้ได้จริงเพราะถูกค�าสั่ง 
ที่มีศักดิ์ด ้อยกว่าปิดกั้นไม่ให้
พรรคการเมอืงท�าตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมายพรรคการเมอืง
 เมื่อกรอบเวลาที่พรรคการ 
เมืองต้องท�าตามกฎหมายใกล้
หมดและจะส่งผลกระทบต่อ

ทำ�ง่�ยให้ย�ก
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ความอัปยศค่าของชีวิต?

ทรรศนะ

ผีห่าซาตานอะไรท่ีไหนมันดลใจให้
ท�าเรื่องอย่างน้ี มันไม่เคยปรากฏ
เลย ท�าเรื่องไม่ถูกไม่ควรแล้วยังไม่ 
มียางอายเลย งามหน้างามตาอะไร
กันนักหนา มันบอกยี่ห้อสันดาน 
และสตปัิญญาว่าโง่เขลาเบาปัญญา
แค่ไหน ตกต�่าอย่างรุนแรง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

นบัว่ำอปัยศทีส่ดุในรอบร้อยปี ข่ำวกำรร่วมเพศ 
ของแม่เล้ียงกับพ่อเลี้ยงต่อหน้ำลูก 3 ขวบ 
แล้วยังมีกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนออนไลน์อีก 
เรียกว่ำหน้ำด้ำนสุดๆ ชีวิตควำมเป็นมนุษย ์
ไม่เหลอืยำงอำย ไม่อำยกำรท�ำชัว่ ไม่กลวับำป 
ไม่กลัวกฎหมำยบ้ำนเมือง ท�ำไมเรื่องลำมก 
อนำจำรจงึแพร่ระบำดไปทัว่บ้ำนทัว่เมือง อำรมณ์
ใฝ่ต�่ำของมนุษย์ต�่ำตมจมอยู ่แต่เรื่องเนื้อ 
หนงั ควำมสขุโง่ๆทีเ่ป็นเรือ่งอบัเฉำเบำปัญญำ 
ไม่รู้ว่ำอะไรควรอะไรไม่ควร 
  จะหำรำยได้ด้วยกำรขำยควำมลำมก แต่
ไม่ใช่ดงึลกูมำร่วมด้วย เหน็ว่ำทำงต�ำรวจก�ำลงั
ตำมหำและจัดกำรทั้งคู่ ถ้ำเป็นสมัยโบรำณคง
โดนโบยหลังลำยไปแล้ว ก็ต้องจัดกำรให้เด็ด
ขำดจะได้ไม่เป็นตัวอย่ำงรำยอื่นท�ำเรื่องลำมก
อนำจำรอีก เทคโนโลยีทันสมัย แต่จิตใจคน 
ไม่พัฒนำ ไม่พัฒนำสติปัญญำ คนดูก็ต้องมี 
สติว ่ำดูเพื่ออะไร ดู เพื่อให ้เกิดควำมบ้ำ 
ควำมก�ำหนัด ก็ถือว่ำงี่เง่ำเหมือนกัน
 ใครเป็นตระกูลนี้แทบจะต้องเปลี่ยนนำม 
สกุลกันเลย นี่ถือเป็นเวรกรรมของสังคมไทย
ขณะนี้ ถ้ำไม่รีบแก้ไข เรื่องลำมกมันก็จะหนัก
มำกขึ้น ถือเป็นยุคต�่ำตมจมอยู ่ในเรื่องกำ 
มำรมณ์อย่ำงจนโงหัวไม่ขึ้นเลย เจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจก็ต้องจัดกำร ต้องมีต�ำรวจตรวจสอบ
เร่ืองศีลธรรม ไม่ให้เรื่องลำมกแบบนี้ก�ำเริบ
เสิบสำน ก็หวังว่ำกฎหมำยจะไม่ปล่อยคน 

พรรณ์นี้ให้ลอยนวลลอยหน้ำลอยตำมำท�ำ
อนำจำรอีก  
 สังคมต้องสกัดยับยั้ง ให้บทเรียนคน
หน้าด้านไร้ยางอายแบบนี้ ถ้าสมัยก่อน
อาจต้องแห่ประจานทั้งทางเรือ ทางรถ 
ทางม้ากันเลย เพราะมันเป็นเรื่องที่รับ 
กันไม่ได้ ที่เขาเรียกว่า “มิจฉาทิฐิ”  เมื่อ
ก่อนเรารับไม่ได้ เดี๋ยวนี้รับได้ ยอมรับ 
กันหน้าตาเฉย แล้วยิ่งผ่านสื่อแพร่ไปทั่ว
ถือว่าน่าตกใจมาก อย่างท่ีหลวงพ่อพุทธ
ทาสเคยพูดไว้ว่า โลกต่อไปนี้มันจะวิวัฒ 
นาการทางเทคโนโลยีที่จะน�าไปสู่วินาศ
นาการทางศีลธรรม  
 คนอย่ำงนี้ได้แต่พูดค�ำเดียวว่ำ ท�ำอย่ำงนี้
ไปได้อย่ำงไร ผห่ีำซำตำนอะไรทีไ่หนมนัดลใจ
ให้ท�ำเรื่องอย่ำงน้ี มันไม่เคยปรำกฏเลย ท�ำ
เรื่องไม่ถูกไม่ควรแล้วยังไม่มียำงอำยเลย งำม
หน้ำงำมตำอะไรกันนักหนำ มันบอกยี่ห้อ
สนัดำนและสตปัิญญำว่ำโง่เขลำเบำปัญญำแค่
ไหน ตกต�่ำอย่ำงรุนแรง  
 ก็หวังว่าเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองไม่ปล่อย
ให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆ ต้องจัดการเพื่อ
เป็นตัวอย่างไม่ให้สังคมไทยเกิดเรื่อง
แบบนี้ขึ้นอีก 
  เจริญพร

“พล.อ.อ.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง” รอง
เสนำธิกำรทหำร ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณี “น้องเมย-ภคพงศ์ ตญักาญจน์” 
พูดชัดเจนว่ำ คณะกรรมกำรที่ตรวจ
สอบไม่ได้องิตำมผลทำงนติวิทิยำศำสตร์  
ผลกำรชันสูตรเป็นเรื่องของญำติและ
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ตำมกฎหมำย 
คณะกรรมกำรของตนท�ำกำรตรวจสอบ
ว่ำใครท�ำอะไรที่ไหน อย่ำงไร ไม่ใช่ไป
หำว่ำ “ใครฆาตรกรรมน้องเมย”
 ผลกำรชันสูตรชุดที่ 1 จำกสถำบัน
นิติวิทยำศำสตร์ที่แจ้งให้กับครอบครัว 
“น้องเมย” ชุดแรกเกี่ยวร่ำงกำยระบุ
ชดัเจนว่ำ พบรอยช�ำ้ตำมร่ำงกำยหลำย
แห่ง ซึ่งเชื่อว่ำเกิดจำกกำรถูกท�ำร้ำย 
นอกจำกนั้นยังระบุว่ำ ซี่โครงซี่ที่ 4 ที่
หักไม่ได้เกิดจำกกำรท�ำ CPR อย่ำง
แน่นอน ส่วนผลกำรชันสูตรชุดท่ี 2 
เกี่ยวกับอวัยวะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
 ส่วนการท�าร้ายร่างกายจะเจตนา
หรอืไม่นัน้ ไม่ใช่ครอบครวั “น้องเมย” 
จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายเท่า 
นั้น แต่กองทัพก็ต้องสอบสวนให้ถึง
ปัญหาที่แท้จริงด้วย เพื่อไม่ให้มีการ
เสียชีวิตจากการฝึกและลงโทษตาม 
“ธ�ารงวนิยั” ไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีนเตรียม 
ทหารหรือทหารเกณฑ์ ซึ่งกองทัพและ
สถาบันทหารมีความส�าคัญมากที่ต้อง
ท�าในส่ิงท่ีถูกต้อง ไม่ใช่ถูกมองว่าปก 
ป้องคนผิดหรือจมปลักกับระบบที่ผิด
เพี้ยน  
 จึงไม่แปลกที่กำรฌำปนกิจจริง 
“น้องเมย” ที่วัดวิเวกำรำม บำงพระ 
ศรรีำชำ ชลบรุี จะไม่มี “บิก๊ทหำร” ใน
กองทัพและผู ้บัญชำกำรโรงเรียน
เตรยีมทหำรมำร่วมไว้อำลยั แม้กระทัง่ 
“อำจำรย์และเพื่อนเตรียมทหำร” 
ของ “น้องเมย”!
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘JWD’ผนกึยกัษ์เดินเรอือเิหน�

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ประ 
ธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั เจดบัเบิล้
ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำ 
ชน) หรือ JWD เปิดเผยว่ำ ได้ 
ลงทุนในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงต่อ
เนื่องเพื่อเป็นผู้น�ำธุรกิจโลจิสติกส์  
โดยล่ำสุด JWD Asia Holding 
Private Limited บริษัทในเครือที่
จดทะเบยีนในสงิคโปร์ ได้บรรลขุ้อ
ตกลงกับบริษัท PT. Samudera 
Sarana Logistik จำกอินโดนีเซีย 
บริษัทในเครือ PT. Samudera 
Indonesia Tbk สำยกำรเดินเรือ
รำยใหญ่ในอินโดนีเซีย โดยร่วม 
จดัตัง้บรษิทัร่วมทนุช่ือ ‘PT. Samu 
dera JWD Logistics’ ทุนจด
ทะเบยีนเริม่ต้น 780,000 ดอลลำร์
สหรัฐ โดย JWD Asia Holding 
Private Limited ถอืหุ้น 49% และ 
PT. Samudera Sarana Logistik 
ถือหุ้น 51% เพื่อประกอบธุรกิจ 
โลจิสติกส์ครบวงจรในอินโดนีเซีย 
เน้นกำรลงทุนในธุรกิจ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ธุรกิจห้องเย็น ธุรกิจรับฝำก
และบริหำรยำนยนต์ และธุรกิจ 
รับฝำกและบริหำรสินค้ำอันตรำย
 ปัจจบุนั JWD มฐีำนธรุกจิคลงั

ห้องเย็นและขนส่งในประเทศไทย
ที่แข็งแกร่งและขยำยกำรลงทุน 
ในกัมพูชำ ลำว เมียนมำร์และ
อนิโดนเีซีย กำรร่วมทนุกบั Samu 
dera จึงเป็นก้ำวส�ำคัญในตลำด 
โลจิสติกส์ในอินโดนีเซีย โดยเร่ิม
ต้นลงทนุในธรุกจิห้องเยน็ทีม่คีวำม 
ต้องกำรสูง ซ่ึงวำงเป้ำสร้ำงเครือ
ข่ำย Food & Cold Supply Chain 
แห่งอำเซียน ครอบคลุมบริกำร
เบด็เสรจ็ตัง้แต่บรหิำรคลงัห้องเยน็ 
ขนส่ง ขนส่งข้ำมแดน Freight 
Forwarder บรกิำรเสรมิอืน่ๆ รวม

JWD ขับมือกลุ่ม Samudera ยักษ์ใหญ่สายการเดินเรือ
อินโดนีเซีย ตั้งบริษัทร่วมทุนรุกโลจิสติกส์ครบวงจร ประเดิม
ซื้อหุ้น 67% กิจการคลังห้องเย็น พร้อมวางแผนขยายคลังห้อง
เยน็เมอืงอืน่ๆเพิม่ ตัง้เปา้สรา้งเครอืขา่ย Food & Cold Supply 
Chain แห่งอาเซียน 

ถึงกำรจัดซื้อจัดหำวัตถุดิบให้กับ
ลูกค้ำ และภำยในปี 2563 วำง 
แผนขยำยไปเวียดนำม ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และมำเลเซีย เพื่อมีฐำน
ธุรกิจโลจิสติกส ์ในภูมิภำคอำ 
เซยีนครบ 9 ประเทศ โดยใช้โมเดล 
ธุรกิจในรูปแบบ Total Solutions 
ที่มีบริกำรอย่ำงครบวงจร  
 นำยธเนศ พิริย์โยธินกุล ผู้
อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำ

ต้อนรับ : ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ
การเงิน บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด  (มหาชน) ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ 
จากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
ทีใ่ห้ความสนใจเข้ารบัฟังข้อมลูบรษิทัฯ ณ บรษิทั อาม่า มารนี จ�ากดั  (มหาชน)

โปรส่งท้ายปี : ปีเตอร์ ฮอร์นบี รองประธานกรรมการกลุ่มสินค้าแฟชั่น 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดโปรส่งท้ายปี กับ แคมเปญ 
Levi’s® GIVE IN THE MOMENT ให้ยีนส์แทนใจ มอบของขวัญจาก  
‘ลีวายส์®’ ในช่วงเทศกาลแห่งการให้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 20% 

ธุรกิจ JWD กล่ำวว่ำ หลังจำกที่ 
JWD จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นที่
เรยีบร้อย จะใช้เงนิลงทนุประมำณ 
7.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐเข้ำซื้อหุ้น 
67% ในบริษัท Adib Cold 
Logistics(ACL) ในเครือ Adib 
Group โดย ACL เป็นบริษัทท้อง
ถ่ินทีด่�ำเนนิธุรกจิคลงัห้องเยน็และ
ขนส่งในเมืองจำกำร์ต้ำ มีควำมจุ
สินค้ำประมำณ 7,000 พำเล็ต  
ซึ่งป ัจจุบันมีอัตรำกำรใช ้พื้นที่ 
คลังห้องเย็นประมำณ 60% และ
คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 80-90% 
ในเดือนมีนำคม 2561 หลังจำก 
มีลูกค้ำรำยใหม่เช่ำพื้นที่เก็บสิน 
ค้ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรรับรู้ส่วน
แบ่งก�ำไรตำมสัดส่วนกำรลงทุน
ทำงอ้อมของ JWD ตั้งแต่มกรำ 
คม 2561 เป็นต้นไป

100ล้านสร้างนวตักรรมแห่งสยาม
รศ.ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย 
ผู ้อ�ำนวยกำรโครงกำรเมืองนวัต 
กรรมแห่งสยำม (Siam Innovation 
District หรือ SID) ภำยใต้กำร
ด�ำเนินงำนของจุฬำลงกรณ์มหำ 
วิทยำลัย กล่ำวว่ำ ในฐำนะสถำบัน
กำรศกึษำชัน้น�ำของประเทศได้เลง็
เหน็ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำหรอื
ขับเคลื่อนธุรกิจสตำร์ทอัพที่มีนวัต
กรรมเพื่ออนำคตของประเทศและ
เอสเอ็มอีด้วยนวัตกรรม จึงสนับ 

สนุนเงินทุนจ�ำนวน 100 ล้ำนบำท
ให้นวัตกรรมเหล่ำนี้เกิดขึ้นได้จริง
ในระยะสั้น จึงจัดงำน SID Inno 
dating “นักคิด คู่นักปฏิบัติ ร่วม 
พฒันำนวตักรรมไทย” เมือ่วนัที ่7 
ธนัวำคมทีผ่่ำนมำ เป็นมหกรรมจบั
คู่ครั้งใหญ่ระหว่ำงนักคิดที่มี Idea 
กบันกัปฏบิตัฉิบบั Ido มำเป็นพำร์ท 
เนอร์ร่วมสร้ำงนวัตกรรมให้เกิด 
ขึ้นจริงเป็นรูปธรรมในกำรพัฒนำ
ให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว
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ข่าวย่อย

‘ปูตนิ’ฟ้ืนฟูสมัพนัธ์‘ตุรก’ี
ประธำนำธิบดวีลำดเิมียร์ ปตูนิ 
ของรัสเซียเดินทำงเยือนกรุง
อังกำรำ เพื่อพบกับประธำนำ 
ธิบดีตุรกี ภำยหลังจำกเยือน
ซีเรียและอียิปต์ โดยทำงท�ำ 
เนยีบประธำนำธบิดตีรุกี แถลง
ว่ำ ผู้น�ำรัสเซียและประธำนำ 
ธบิดเีรเจพ ทำยยพิ แอร์โดอำน
ของตุรกี ได้พบกันเพื่อหำรือ
สถำนกำรณ์ควำมคืบหน้ำใน
ซีเรียและตะวันออกกลำง รวม
ทัง้ควำมสมัพนัธ์ทวภิำค ี ซ่ึงใน
ปีนีผู้น้�ำรสัเซยีและตรุกมีโีอกำส
พบกับหลำยครั้งแล้ว โดยส่วน
ใหญ่มักหำรือกันทำงโทรศัพท์ 
ก่อนหน้ำนีค้วำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 
รสัเซียกบัตรุก ีอยูใ่นสถำนกำรณ์ 
ตึงเครียด ภำยหลังเหตุตุรกียิง
เครื่องบินรบรัสเซียตกเนื่อง 
จำกละเมิดน่ำนฟ้ำเมื่อปี 2558 
แต่ทั้งสองฝ่ำยได้ฟื ้นฟูควำม
สัมพันธ์ขึ้นมำใหม่อีกครั้ง 

เดก็ญีปุ่น่โหวตมาสคอต
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำโอลิมปิกของญ่ีปุ่นเปิดตัว
มำสคอต 3 คู่ สุดท้ำยที่ผ่ำนมำ
เข้ำรอบจำกบรรดำมำสค็อตท่ีมี
ผูส่้งเข้ำประกวดมำกกว่ำ 2,000 
ตัว ต้ังแต่เดือนสิงหำคมที่ผ่ำน
มำ โดยมำสคอตที่เข้ำรอบทั้ง  
3 คู ่หรอื 6 ตวัส่วนใหญ่เป็นแมว 
สุนัขจิ้งจอก และแรคคูน ซึ่งถือ
เป็นสัตว์น�ำโชคของญี่ปุ่น โดย
คณะกรรมกำรฯ จะให้เดก็ๆโรง 
เรียนอนุบำลแต่ละห้องในโรง 
เรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่ำ 
6.5 ล้ำนคน สำมำรถโหวตลง 
คะแนนเลือกว่ำจะใช้มำสคอต
ใดได้ 1 เสียง มีสิทธิ์ลงคะแนน
ได้ถงึวนัที ่22 กมุภำพนัธ์ปีหน้ำ  
ก่อนจะมีกำรประกำศมำสคอต
ทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืก ในวนัท่ี 28 
กุมภำพันธ์ 

ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’ลุยกม.ตรวจคนเข้�เมือง 

สหประชำชำตริำยงำนว่ำ เศรษฐกิจ 
โลกก�ำลังขยำยตัวร้อยละ 3 นับว่ำ
เป็นอัตรำกำรเติบโตรวดเร็วที่สุด
นับตั้งแต่ปี 2554 และโตเร็วอย่ำง
เห็นได้ชัดนับจำกปีที่แล้ว 
 รำยงำนสหประชำชำติว่ำด้วย
แนวโน้มและเศรษฐกจิประจ�ำปีระบุ
ว่ำ เศรษฐกจิในภำคส�ำคญัทัง้หมด 
มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว โดย

เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ยังคง
เป็นภูมิภำคที่มีควำมเคลื่อนไหว 
มำกทีส่ดุในโลก รำยงำนเศรษฐกจิ
ยูเอ็นเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่ง
เตบิโตเพยีงร้อยละ 2.4 ว่ำ ปี 2560 
เศรษฐกิจเกือบ 2 ใน 3 ของทุก
ประเทศทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่ำงแข็ง 
แกร่ง นกัเศรษฐศำสตร์ยเูอน็กล่ำว
เรียกว่ำ ตัวเลขเศรษฐกจิขำขึน้เป็น

เศรษฐกจิโลกโตร้อยละ 3 

สัญญำณว่ำภำวะเศรษฐกิจแข็ง 
แกร่งขึ้น รำยงำนของสหประชำ 
ชำตแินะน�ำว่ำ เวลำนีร้ฐับำลควรมุง่ 
เน้นนโยบำยในระยะยำว เช่นสภำวะ 
อำกำศเปลีย่นแปลง และกำรขยำย
ตัวที่ไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงคน
ร�่ำรวยกับคนยำกจน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ 
ผู ้น�าสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า 
จากเหตุการณ์ที่มีชายชาว
บังกลาเทศ ใช้ระเบิดท�าขึ้น
เองพยายามก่อเหตุระเบิดฆ่า
ตัวตายโจมตีนครนิวยอร์ก 
แสดงให้เห็นว่า รัฐสภาสหรัฐ
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปฏริปู
กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

ผู้น�ำสหรัฐกล่ำวว่ำ ผู้ต้องสงสัย 
เข้ำประเทศมำด้วยวีซำครอบครัว
ผู้อพยพ ซึ่งได้ประโยชน์จำกนโย 
บำยของสหรัฐที่ผ ่อนผันให้กับ
ครอบครัวของผู้อพยพได้ ทั้งที่ขัด
แย้งกับควำมมั่นคงของชำติ ชำย
วัย 27 ปีซึ่งเป ็นผู ้อพยพจำก
บังกลำเทศพยำยำมระเบิดตัวเอง
ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินท่ีมีผู ้ 
ใช้บรกิำรคบัคัง่ช่วงชัว่โมงเร่งด่วน
เช้ำวันจันทร์ตำมเวลำท้องถิ่น ท�ำ 
ให้มีผู้บำดเจ็บ 3 คน
 สื่อสหรัฐรำยงำนว่ำ นำยอ
คำเยด อัลลำห์ ชำยชำวบังกลำ 
เทศกล่ำวกับทีมต�ำรวจสอบสวน
ว่ำเขำต้องกำรล้ำงแค้นที่สหรัฐ 
ใช้ปฏิบัติกำรโจมตีทำงอำกำศต่อ
กลุ่มรัฐอิสลำม(ไอเอส) และยัง 
ได้แรงบันดำลใจมำจำกแผนก่อ 
กำรร้ำยช่วงคริสต์มำสในยุโรป 
โดยเลือกสถำนท่ีโจมตีมำจำก
โปสเตอร์คริสต์มำสท่ีติดอยู่บน
ผนงัรถไฟฟ้ำใต้ดนิ  อย่ำงไรกต็ำม 

ไปป์บอมบ์ที่ท�ำเองระเบิดไม่เต็ม 
ท่ี และท�ำให้เขำได้รับมำกเจ็บ 
มำกที่สุดในเหตุกำรณ์ครั้งนี้  
 เหตุระเบิดดังกล่ำวเกิดขึ้น
บริเวณสถำนีรถโดยสำรพอร์ท 
ออร์ทอริที (Port Authority) ใกล้ 
กับย่ำนไทม์สแควร์ เกำะแมน 
ฮัตตัน มหำนครนิวยอร์ก สหรัฐ 
อเมริกำ ต�ำรวจนิวยอร์กลงพ้ืนท่ี
เข้ำสอบสวนหลังเกิดเหตุในทันที 
ระเบิดเกิดในเวลำรำว 7.30 น. 
อันเป็นช่วงเวลำเร่งด่วน ผู ้คน
จ�ำนวนมำกก�ำลังเดินผ่ำนประตู
หมุนเข้ำสู่สถำนีรถโดยสำร ก็ได้
ยินเสียงระเบิดดังขึ้น ทุกคนทีอยู่
ในท่ีเกิดเหตุต่ำงพยำยำมว่ิงหนี
เอำชีวิตรอด 
 หนึ่งในผู้เห็นเหตุกำรณ์กล่ำว
ว่ำ คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมีรำว 60 
คน ทุกคนพำกันวิ่งหนีตำย มีผู้
หญิงคนหนึ่งล้มลง แต่ก็ไม่มีใคร

หยุดช่วย เพรำะทุกคนก�ำลังวิ่ง 
หนีตำย หลังเกิดเหตุสถำนีรถ
โดยสำรได้ถูกสั่งปิดชั่วครำว เช่น
เดียวกับสถำนรถไฟใต้ดินที่อยู ่
ใกล้เคียงก็ถูกปิดบริกำรและอพ 
ยพผู้โดยสำรเช่นกัน 
 นำยแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่ำกำร
นครนิวยอร์ก กล่ำวว่ำ นครนิว 
ยอร์กเป็นเป้ำหมำยกำรก่อกำร
ร้ำยของพวกที่ไม่ชอบประชำธิป 
ไตยและไม่ชอบเสรีภำพ และมี 
รูปปั้นเทพีเสรีภำพตั้งตระหง่ำน
อยู ่ จึงตกเป็นเป้ำของพวกก่อ 
กำรร้ำย ขณะที่ส่ือสหรัฐรำยงำน
ว ่ำ ระเบิดที่คนร ้ำยใช ้นั้นสัน 
นิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นไปป์บอมบ์ 
ซึ่งคนร้ำยหวังให้เกิดระเบิดมุ ่ง
ควำมเสียหำยกินบริเวณกว้ำง  
แต่โชคดีที่ระเบิดท�ำงำนไม่ สม 
บูรณ์ เป็นกำรระเบิดแค่บำงส่วน
เท่ำนั้น
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Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

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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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา





ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4726 (1251) วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ศิริร�ชชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก�ร‘ให้’

วรทิธิ ์นามวงษ์ อปุนายกสมาคมเพือ่นชมุชน ลงนามบนัทกึความร่วมมอื 
ร่วมกับ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู ้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื วว. เพือ่สนบัสนนุการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ และ 
ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจ.ระยอง 

วรลักษณ์  ตุลาภรณ์ เปิดงาน “The Mall Shopping Center Joy of 
Giving” ฉลองเทศกาลแห่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันนี้-7 มกราคม 
2561 โดยม ีกญัฒ์ ภอิร สวุรรณ, ปัทมา เวอร์การ่า, กติมิา เหลอืงศรทีอง, 
และ อุรัสยา เสปอร์บันด์ เข้าร่วมงาน ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ 

โรงพยำบำลศริริำชร่วมกบันำรำยำ  
จัดงำน “NaRaYa  Charity Col 
lection for Navamindrapobitr 
Siriraj Hospital” เชิญชวนประ 
ชำชนร่วมบริจำคเงินสมทบทุนจัด
ซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ อำคำร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษำ โรง
พยำบำลศิริรำช ผ่ำนกำรซ้ือผลิต 
ภณัฑ์นำรำยำทีจั่ดท�ำขึน้เป็นพิเศษ  
 ศ.ดร.นพ.ประสทิธ์ิ  วฒันา
ภา คณบดีคณะแพทยศำสตร ์
ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัย
มหิดล กล่ำวว่ำตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ คณะฯ ได้รับควำมร่วมมือ
จำกประชำชนคนไทยมำกมำยที่
ต้องกำรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ทั้งในรูปของกำรบริจำค 
และกำรเป็นแรงบันดำลใจให้กัน
และกัน ในกำรร่วมกันจัดกิจกรรม
ระดมทุนเพื่อสร้ำงอำคำรแห่งนี้ 
ขณะนีไ้ด้ด�ำเนนิกำรมำถงึขัน้จดัหำ
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่จะใช้ใน
กำรตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษำ ช่วย
ชีวิต ฟื้นฟู รวมถึงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนล่ำสุดในช่วงปลำย 
ปีนี้ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช 
พยำบำลร่วมกับ บริษัท นำรำยณ์
อินเตอร์เทรด จ�ำกัด เชิญชวน
ประชำชนร่วมบรจิำคสมทบทนุจดั
ซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ อำคำร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษำ รพ. 

ศิริรำช ผ ่ำนกำรซื้อผลิตภัณฑ  ์
NaRaYa ที่จัดท�ำขึ้นเป็นพิเศษ  
โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกภำพ
วำดฝีพระหตัถ์สมเดจ็พระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
 วาสนา รุง่แสนทอง ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท นำรำยณ์

อินเตอร์เทรด จ�ำกัด กล่ำวว่ำ 
ส�ำหรับ “NaRaYa Charity Collec 
tion for Navamindrapobitr” 
ประกอบด้วย กระเป๋ำหลำกหลำย
รูปแบบ ส�ำหรับกำรใช้งำนใน
ลักษณะต่ำงๆ หมวก เสื้อโปโล 
และเสื้อยืดคอกลม รวมถึงมีขนำด

ให้เลือกส�ำหรับสุภำพบุรุษ สุภำพ
สตรี และเด็ก ที่ออกแบบเพื่อ
สมำชิกทุกคนในครอบครัว โดย
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย NaRaYa 
Charity Collection for Navamin 
drapobitr หลังหักค่ำใช้จ่ำย จะน�ำ
ไปสมทบทุนเพื่ออำคำรนวมินทร 
บพิตร 84 พรรษำ โรงพยำบำล
ศริริำช 
 ผู้สนใจสำมำรถส่ังจองและซื้อ 
ได้ที่โถงอำคำร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ รพ.ศิริรำช และ รพ. 
ศริิรำช ปิยมหำรำชกำรณุย์ระหว่ำง
วนันี้-17 ธันวำคมทีร่้ำน NaRaYa 
ส�ำนกังำนใหญ่แจ้งวฒันะ ระหวำ่ง 
วันที่ 14-17 ธันวำคม และที่ร้ำน 
NaRaYaทั้ง 6 สำขำ ได้แก่ สำขำ
แจ้งวัฒนะสำขำศูนย์กำรค้ำสยำม
พำรำกอน สำขำเซ็นทรัลเวิลด์ 
สำขำสุขุมวิท 24 สำขำพำรำไดซ์
พำร์ค และสำขำเมญ่ำ เชียงใหม่ 
หรือสั่งจองผ่ำนทำง www.face 
book.com/NaRaYaCo ตั้งแต่ 
วันนี้-วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 
สอบถำมเพิ่ม เติมได ้ ท่ี  โทร .  
02-5022000 เพื่อมำร่วมกนัส่ง
ควำมสขุไปกบั NaRaYa Charity 
Co l l ec t i on  fo r  Navamin 
drapobitr เพื่อส่งผ่ำนแรงบันดำล
ใจเล็กๆ ไปสู่กำรให้ครั้งยิ่งใหญ่ 
จำกคนไทยสู่คนไทยด้วยกัน


