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วาทกรรมรัฐธรรมนูญฉบับ
ปราบโกงก�าลงัถกูต้ังค�าถาม 
ถูกมองอย่างสงสัย ว่าจะใช้ 
ปราบโกงได้จรงิหรอืไม่เพราะ 
แค่เริ่มต้นข้อก�าหนดตาม
รัฐธรรมนูญหลายเร่ืองถูก
กฎหมายลูกที่มีศักดิ์ด ้อย 
กว่าออกบทเฉพาะกาลห้าม
ไม่ให้บังคับใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีให้ยกเว้น
ทั้งคุณสมบัติ และ

ลักษณะต้องห้าม การเป็น
กรรมการป.ป.ช.เพื่ออุ้มให้
กรรมการป.ป.ช.ชดุปัจจบุนั
ให้อยู ่ท�าหน้าที่ต ่อไปจน
ครบวาระ ค�าถามคือท�าไม
ต้องเป็นกรรมการป.ป.ช. 
ชุดปัจจุบันที่มีทั้งคนขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามเท่านั้นที่ท�าหน้าที่

ปราบโกง
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เรื่องจากปก

หากจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
สนช.ต้องเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
หรือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ยื่นตีความ
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ป.ป.ช.ไปร่วมลงมติชี้ขาดเรื่อง
หน่ึงเร่ืองใดแล้วมีผู ้ไปยื่นเรื่อง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการ
ขาดคุณสมบั ติอาจท�าให ้ เกิด
ปัญหาตามมาภายหลังหากศาล
รัฐธรรมนูญชี้ว ่าการยกเว้นดัง
กล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
 ประเดน็คอืร่างพ.ร.บ.ดงักล่าว
ผ่านการพิจารณาของสนช.ตาม
ขั้นตอนไปแล้ว และกรธ.ไม่ได้
เสนอให้ต้ังคณะกรรมาธิการร่วม 
3 ฝ่าย คือ กรธ. สนช.และป.ป.ช. 
เพื่อพิจารณาประเด็นนี้ใหม่
 เท่ากับว่าร่างพ.ร.บ.ป.ป.ช. 
ผ่านการพิจารณาครบตามขั้น
ตอนรอเข ้าสู ่ขั้นตอนต่อไปคือ 
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ
 ทัง้นีห้ากจะส่งให้ศาลรฐัธรรม 
นูญตีความสามารถท�าได้ 2 ช่อง
ทางคือ สนช.เข้าชื่อกันไม่น้อย 
กว่า 1 ใน 10 ยื่นให้ศาลรัฐธรรม 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

นูญตีความ อีกช่องทางหนึ่งนา 
ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ยื่นตีความ
 ในขั้นตอนการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ป.ป.ช.ดังกล่าวมี สนช. 26 
คนท่ีลงมติไม่เห็นด้วยกับการ
ยกเว ้นคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามเพื่อให้กรรมการป.ป.ช. 
ชุดปัจจุบันอยู ่ท�าหน้าท่ีต ่อจน 
ครบวาระ และมี สนช.อีก 29  
คนที่ลงมติงดออกเสียง
 หากจะใช้ช่องทางสนช.เข้า 
ช่ือกันเพื่อส ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความก็ต้องดูท่าทีของสนช.สอง
กลุ่มนี้ว่าจะส่งตีความหรือไม่ 
 ถ ้าสนช.ไม ่ เข ้าชื่อกันเพื่อ 
ส่งตีความ และนายกรัฐมนตรีก ็
ไม่ส่งตีความเป็นอันว่าจบ ร่าง
พ.ร.บ.ป.ป.ช.จะเข้าสู่กระบวนการ
เพื่อประกาศใช้ต่อไป ที่เหลือก็ไป
ลุ ้นเอาในอนาคตข้างหน้าหาก 
มีผู ้ที่ ถู กกรรมการป.ป.ช .ชุด

ปัจจุบันลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้วใช้ประเด็นกรรมการป.ป.ช. 
บางคนมีลักษณะต้องห ้ามท�า
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก�าหนด 
ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
 ก่อนหน้านี้เคยมีการยื่นให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณ ี
การขาดคุณสมบัติของกรรมการ 
ผู ้ตรวจการแผ่นดินที่ได้รับการ
ยกเว้นให้อยู ่ในต�าแหน่งต่อไป 
ได้มาแล้วและศาลรัฐธรรมนูญ 
ชี้ว ่าการงดเว้นคุณสมบัติไม่ขัด
รัฐธรรมนูญ แต่กรณีของกรรม
การป.ป.ช.นอกจากงดเว้นเรื่อง
คุณสมบัติแล ้ว ยกให ้งดเว ้น 
เรื่องลักษณะต้องห ้ามในการ 
เป็นกรรมการป.ป.ช.ด้วย
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีการ
ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
หรือไม่ แต่การยกเว้นให้คนขาด
คุณสมบัติ  และคนมี ลักษณะ 
ต้องห้าม ซึ่งนั่งเป็นกรรมการ
ป.ป.ช.ในปัจจุบันได้อยู่ท�าหน้าที่
ต่อไปจนครบวาระโดยไม่ท�าการ
สรรหาใหม่ ก็เป็นเรื่องคาใจของ
คนในสังคมว่า “ท�าไม” ต้องให้
กรรมการป.ป.ช .ชุดนี้ อ ยู ่ท� า 
หน้าท่ีต่อ “ท�าไม” ไม่สรรหา 
ใหม่ เพื่อให้คนที่มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนถกูต้องมาท�าหน้าทีแ่ทน
 กรณีนีท้�าให้วาทกรรมทีว่่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับ
ปราบโกงส้ินมนต์ขลัง เมื่อ 
คนที่มาท�าหน้าที่ปราบโกง
เป็นคนท่ีขาดคุณสมบัติ และ
มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้า 
มาท�าหน้าที่ เป ็นกรรมการ
ป.ป.ช. 

ก่อนจะตัดสินอะไรต่อไปต้อง
เคลียร์ตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้มี
ปัญหาตามมาในภายหลัง
 นี่เป็นข้อเสนอแนะจาก นาย
มีชัย ฤชุพันธุ ์ ประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ที่ย�้าจุดยืนต่อพรเพชร วิชิต 
ชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ว่าควรส่งร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความ กรณีคณะกรรมาธิการ 
ของ สนช.เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล 
เพื่อให้กรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุ 
บันที่มีคุณลักษณะต้องห้ามใน
การด�ารงต�าแหน่งสามารถอยู่ท�า
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
 “ควรจะต้องมีการเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เด็ด
ขาดว่า สามารถก�าหนดการยก 
เว้นลักษณะต้องห้ามได้หรือไม่”
 น่ีคอืความเหน็ของนายมชียั
 ที่มาของความเห็นน้ีคือเกิด
ความกังวลในอนาคตข้างหน้า
หากกรรมการป.ป.ช.ชดุปัจจบุนัที่
มีลักษณะต้องห้ามในการเป็น

วาทกรรมปราบโกง
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In Brief : ย่อความ

เด็กฉลาดชาติเจริญ

ทรรศนะ

เด็กไทยต้องรู้จักคิด รู้จักไตร่ตรอง
พิจารณา ใฝ่เรยีนและท�าแต่สิง่ทีด่ีๆ  
คนหนุม่สาวกต้็องปรบัตวั เพราะโลก
เปลีย่นไปเรว็มาก เครื่องไม้เครื่อง
มือเข้ามาทดแทนมนุษย์มากขึ้น 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ที่เลี้ยงดูมา ยิ่งเหลือกินเหลือใช้ก็ต้องรู้เก็บ 
ชีวิตจะได้มั่งคง 
 ก็หวังว่าเด็กไทยจะรู้จักคิด รู้จักไตร่ตรอง
พจิารณา ใฝ่เรยีนและท�าแต่สิง่ทีด่ีๆ   แม้แต่คน
หนุ่มสาวยุคนี้ก็ต้องปรับตัว เพราะโลกเปลี่ยน
ไปเร็วมาก เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาทดแทน
มนุษย์มากขึ้น เดี๋ยวนี้ถ้ามัวแต่ใช้คน ไม่มี
เครือ่งทุน่แรง  ท�าอะไรกไ็ม่ทนัเขา มนัก็ล�าบาก  
เพราะฉะนั้นต้องรู้ทันเทคโนโลยีมาช่วยแบ่ง
เบา ยุคนี้ไม่ใช้แรงงานอย่างในอดีตแล้ว ใช้
แรงงานแบบทาสก็ไม่ได้ ท�างานแบบเดิมๆก็
ท�าลายสุขภาพ ท�าลายชีวิต เป็นโรคเจ็บป่วย
มาก็เป็นทุกข์ 
  จงึหวงัว่าเดก็ไทยยคุนีจ้ะรูจ้กัคดิ รูจ้กั
ประดษิฐ์ รูจ้กัใช้เทคโนโลย ีพฒันาตวัเอง
เพื่อช่วยพ่อแม่ เหมือนข่าวที่เด็กคนหนึ่ง
เห็นแม่ขายทุเรียนแล้วโดนหนามทุเรียน
ต�ามือ เลยคิดประดิษฐ์เครื่องมือปลอก
ทุเรียนผ่าทุเรียนขึ้นมาได้ ท�าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น คนขายทุเรียนก็สบายขึ้น เด็กๆ
ที่คิดอะไรเพื่อพ่อแม่ จึงน่ายกย่อง อย่าง
นีจ้งึถอืว่าเป็นเดก็รุน่ใหม่ทีใ่ฝ่เรยีนรู ้กจ็ะ
เป็นเด็กที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับตัวเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ ก็ขอให้เด็ก
ฉลาดคิดเรื่องแบบนี้เยอะๆ ชาติจะได้
เจริญมั่นคง อย่ามัวเล่นเกม เล่นคอมพิว 
เตอร์โดยไม่คิดหรือคิดไม่เป็น เรียนก็ 
ไม่เรียน งานก็ไม่ท�า ก็หวังว่าเด็กไทยปีนี้
จะท�าดีกันมากๆ 
  เจริญพร

ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  “รู้คิด รู้เท่าทัน 
สร้างสรรค์เทคโนโลย”ี  ถ้าเดก็ไทยทนัสมยั
แล้วไม่พัฒนา ไม่รู้คิด ไม่รู้เท่าทันโลก ก็จะ
ท�าให้ประเทศล้าหลัง ด้อยพัฒนา
 ก็หวังว่าเด็กๆจะเอาค�าขวัญไปใช้ให้เกิด
คุณ เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตนและประเทศชาติ 
โดยเฉพาะความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ เพื่อน�า
เทคโนโลยีมาพัฒนาการงาน ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกรรม พาณิชย์กรรม หรืออุตสาหกรรม  
ถ้าคดิได้ตัง้แต่เดก็กจ็ะเป็นเจ้าสวัตัง้แต่ยงัหนุม่
ยังสาว อย่างตอนนี้อาชีพที่รุ่งคืออาชีพที่เกี่ยว
กับเทคโนโลยี โลกโซเชียลมีเดีย ทั้งนัก
ออกแบบและโปรแกรมเมอร์ เด็กทีใ่ฝ่เรียนรู้ก็
จะมอีนาคต มีหน้าทีก่ารงานทีด่ ีไม่ล�าบากข้น
แค้น เป็นโจรปล้นจี้หรือก่อคดีต่างๆ
 เด็กหากคิดได้คิดเป็น ยังไงก็จะไม่ล�าบาก 
ไม่ต้องแบมือขอเงินพ่อแม่ใช้ทุกวัน บางคน
ท�าให้พ่อแม่ถงึกบัฆ่าตวัตายกม็ ีอย่างข่าวทีล่กู
ไม่ท�าการท�างาน ไม่รู้จักหาเงิน รู้จักแต่ใช้ 
เงิน แล้วยังใช้ชั่วอีก เอาเงินที่ขอจากพ่อแม ่
ไปซื้อยา ซ้ือเหล้า ไม่ได้ก็อาละวาด ทุบข้าว 
ของในบ้าน สุดท้ายพ่อตัดสินใจยิงตัวเอง 
เพราะถ้าไม่ยิงตัวตายก็ต้องยิงลูก 
  อย่างนี้เด็กต้องคิดเป็นแล้วว่า เมื่อโตขึ้น 
เราจะต้องไม่พึ่งน�้าเหงื่อ น�้าพักน�้าแรงของพ่อ
แม่ตลอดไป ต้องท�าการท�างานเพื่อแบ่งเบา
หรือเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่เป็นลูกชาวเกาะ เกาะ 
พ่อเกาะแม่กิน  คนเราเกิดมาต้องพึ่งตัวเองให้
ได้ ก่อร่างสร้างตัวและทดแทนบุญคุณพ่อแม่ 

นกแก้วนกขุนทอง

วันเด็กแห่งชาติผ ่านไปท่ามกลาง 
วัฒนธรรมแบบเดิมๆท่ีอยากให้เด็กมี 
วินัยมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สามัคคี และ 
ใฝ ่เรียนรู ้  แต่ผู ้ใหญ่ในบ้านเมือง 
กลับมุ่งแต่แย่งชิงอ�านาจและผลประ 
โยชน์ โกงกินและโกหกตอแหลอย่าง 
ไม่ละอาย 
 ค�าขวัญวันเด็กจึงสะท้อนถึงผู้ใหญ่
และสังคมอย่างไร ผู้ใหญ่ไม่ได้เป็น
แบบอย่างที่ดี แต่พยายามยัดเยียด 
ให้เด็กต้องเป็นคนดี ใฝ่เรียนใฝ่รู ้  
อยากให้เด็กคิดเป็นและสร้างสรรค์  
แต่การเรียนการสอนเหมือนยังเป็น
แบบ “นกแก้วนกขุนทอง” ปลูก 
ฝ ังค ่านิยมให ้ เด็กเป ็นคนดีมีคุณ 
ธรรม แต่ผู้ใหญ่กลับประพฤติปฏิบัติ 
อีกอย่างหนึ่ง
 ระบบการศึกษาไทยจึงล้าหลัง
ไม่ต่างกับระบอบประชาธิปไตย
และการเมอืงไทย เดก็ไทยเหมอืน 
“หนูตะเภา” ภายใต้ “พวกไดโน 
เสาร์เต่าล้านปี”  จงึไม่แปลกทีอ่นัดบั
คณุภาพการศึกษาไทยเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัประเทศต่างๆจงึร่วงหรอื
ถอยหลังเหมือนประชาธิปไตย 
 อย่างล่าสุด  The Global Com 
petitiveness Report 2016-2017  
จัดให้คุณภาพการศึกษาไทยอยู ่อัน 
ดับที่ 84 จาก 138 ประเทศ ก่อนหน้า
นี้ World Economic Forum-WEF 
ส�ารวจจากความพึงพอใจของนัก 
ธุรกิจต่อคุณภาพบันฑิตที่จบมาท�า 
งานและน�าผลการศึกษาทุกระดับจัด 
อันดับการศึกษา ปรากฏว่าปี 2556 
ไทยแย่กว่าเขมรและเวียดนาม ส่วน 
ปี 2557 และ 2558 แย่กว่าลาว  
 แม้วันเด็กที่ท�าเนียบรัฐบาล
ไม่มี “หุ ่นไดโนเสาร์” แต่ก็มี   
“หุ่นทั่นผู้น�า” แทน!
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เศรษฐกิจ

‘อนิทนลิ’รกุหนกั‘กมัพชูา-ลาว’

นายสมชัย เตชะวณิช ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีการตลาดและรองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการ
ตลาด บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้าน
กาแฟอนิทนลิเปิดให้บรกิารสาขา
แรกในสถานีบริการน�า้มนับางจาก 
เมื่อปี 2549 ต่อมาขยายสาขา 
แบบสแตนอโลนนอกสถานบีริการ 
น�้ามัน อาทิ ศูนย์การค้า มหาวิท 
ยาลัย โรงพยาบาล โดยมีแผน
ขยายสาขาในประเทศมากกว่า 
1,000 สาขาภายใน 3  ปี
  นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท บางจาก รีเทล 
จ�ากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยาย
ตลาดร้านกาแฟอินทนิลไปต่าง
ประเทศจะมกีารขายสนิค้าทีห่ลาก 
หลายมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป 
อาทิ อินทนิล บิสโทรสาขาแรกที่
ท่าอากาศยานดอนเมอืง มอีาหาร
มากมาย ทั้งสลัด สปาเกตตี้ 
ไอศกรีม หรืออินทนิล การ์เด้น
จ�าหน่ายกาแฟออแกนิคอราบิก้า 
100% ส่วนร้านอินทนิลในต่าง
ประเทศจะขึน้อยูก่บัความต้องการ
ของลูกค ้าเป ็นหลัก อย ่างใน
กัมพูชาและลาวอยู ่ภายใต้คอน

เซ็ปต์เดียวกันคือ “More than 
just a high quality coffee” ซึ่ง
ท้ัง 2 ตลาดมีศักยภาพในการ
ขยายตัวสูงมาก เนื่องจากความ
นิยมในการบริโภคกาแฟของชาว
กัมพูชาและลาวมีอัตราเติบโต
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแผน
เปิดสาขาแรกท่ีเสียมราฐซึ่งเป็น
ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวและ

บางจากเดินหน้าขยายสาขาในประเทศมากกว่า 1,000 สาขา
ภายใน 3  ปี พร้อมขยายร้านกาแฟอินทนิลในกัมพูชาและ 
ลาวโดยตั้งเป้ามากกว่า 100 สาขา

ผลประกอบการ : วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ซัมมิท 
แคปปิตอล ลีสซิ่ง แถลงผลประกอบการปี 2560 โดยมีรายได้รวมจากการ 
ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน และยอดสินเชื่อคงค้างรวมเพิ่มขึ้น  
42% มั่นใจเศรษฐกิจปีหน้าแกร่ง พร้อมออกสตาร์ต เดินหน้าเต็มสูบ  
ขึ้นแท่นเบอร์ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

เสนอแผนธุรกิจ : อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไวส์  
โลจิสติกส์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์
จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�า ในงาน “WICE  Analyst Meeting” พร้อมร่วม 
น�าเสนอทิศทางธุรกิจปี 2561 และกลยุทธ์สร้างโครงข่ายธุรกิจในภูมิภาค 
เอเชีย

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 
จ�ากดั (บสส.) หรอื SAM คดัทรพัย์ 
NPA ล็อตใหม่ในท�าเลทองที่น่า
สนใจหลากหลายประเภท ทั้งบ้าน
เดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ที่ดินเปล่า ห้อง
ชดุ ฯลฯ เกอืบ 200 รายการ มลูค่า
รวม 600 ล้านบาท ออกประมลูครัง้
แรกของปีวันที่ 19 มกราคม เวลา 
09.00-12.00 น. โรงแรมเซน็ทารา
แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซา ผูส้น 
ใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ถึง
วนันี ้18 มกราคม ทีส่�านกังานใหญ่ 
SAM หรอืส�านกังานสาขาทัง้ 4 แห่ง
 นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รอง
กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การ
ประมลูครัง้นีม้ทีรพัย์ลอ็ตใหม่ทีน่่า

สนใจและยังไม่เคยน�าออกประมูล
หลายรายการ อาทิ ที่ดิน 10 ไร่ 
รังสิต-องครักษ์ ถนนเลียบคลอง 
10 อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ีหน้ากว้าง
ติดถนนเกือบ 200 เมตร การคม 
นาคมสะดวก เพียง 10 นาที จาก
แยกวงแหวน ราคาขั้นต�่า 20.09 
ล้านบาทบ้านเดีย่ว ห่างจาก ถ.ลาด 
พร้าวเพียง 610 เมตร เส้นทางรถ 
ไฟฟ้าสายสีเหลือง ใกล้บิ๊กซีลาด 
พร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ ราคาขัน้
ต�่า 7.99 ล้านบาท อพาร์ตเมนต์ 
38 ห้อง พร้อมที่จอดรถ จ.พระ 
นครศรอียธุยา ซ.โรจนะ 1 ห่างจาก 
ถ.โรจนะเพียง 330 เมตร อยู่ใน
แหล่งชมุชนใกล้เดอะสกาย ชอปป้ิง 

โดยจะขยายสาขาอีกกว่า 100 
สาขาใน 2 ประเทศ

เซ็นเตอร์ ราคาขั้นต�่า 18.59 ล้าน
บาท ที่ดิน 1 ไร่ครึ่ง พร้อมโครง 
สร้างอาคาร 4 ชั้น 2 หลัง ถ.ติวา 
นนท์ บริเวณสี่แยกสวนสมเด็จ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใกล้โรบิน 
สันศรีสมาน ราคาขั้นต�่า 29.99 
ล้านบาท เป็นต้น
 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดทรัพย์ 
สินได้ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th 
และแอปพลิเคชัน “Sam Smile 
App” รวมทัง้ช่องทางใหม่ล่าสดุทาง 
Line โดยแอด ID Line “@Samline”

SAMประมูลNPA19มกราฯ

ขยายสาขาแฟล็กชิพสโตร์กลาง
กรุงพนมเปญในไตรมาสแรกปีนี้ 
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ข่าวย่อย

โคห์เลอร์ส้วมอจัฉรยิะ 
บริษัท โคห์ลอร์ จากเยอรมัน 
เปิดตัวส้วมอัจฉริยะมีระบบ
อ�านวยความสะดวกสบายทุก
อย่างให้กับผู้ใช้งาน ทั้งฝาปิด
เปิดอัติโนมัติ สามารถเลือก
เพลงโปรดไว้ฟังระหว่างท�าธรุะ
ส่วนตวั และสามารถสัง่งานขัน้
ตอนต่างๆผ่านหน้าจอระบบ
สัมผัส หรือสั่งงานด้วยเสยีง ทัง้
ระบบต้ังอณุหภูมชิกัโครก เลอืก
ระดบัความแรงในการฉีดล้าง
ท�าความสะอาด ด้านหน้าหรือ
ด้านหลัง ระบบน�้าอุ่นหรือน�้า
เยน็ ลมเป่าให้แห้ง รวมถงึระบบ
กดชักโครกอัตโนมัติ 

ให้สัญชาติ‘อัสซานส์’
นางมาเรีย เฟอร์นันดา เอสปิ 
โนซา รัฐมนตรีต่างประเทศ 
เอกวาดอร ์แถลงข ่าวที่กรุง 
กีโตว่า นายอัสซานจ์ชาวออส 
เตรเลียวัย 46 ปี ที่ลี้ภัยอยู่ใน
สถานทูตร่วม 5 ปี เป็นพล 
เมืองเอกวาดอร์ตั้งแต่วันที่ 12 
ธนัวาคม ทางการได้ยืน่ค�าร้อง
ขอสถานะนักการทูตให้เขา 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เพราะ
จะท�าให้ออกจากสถานทูตได้
โดยไม่ต้องกลัวถูกจับ

รถเพื่อผู้หญิงซาอุฯ 
งานมอเตอร์โชว์ เพื่อผู ้หญิง
ซาอุดิอาระเบียครั้งแรกเปิด
ฉากขึ้นแล้วที่ เมืองเจดดาห์ 
ซาอดุอิาระเบยี หลงักษตัรย์ิซลั
มานแห่งซาอุดิอาระเบียออก
พระราชกฤษฎกีา อนญุาตให้ผู้
หญิงซาอุดิอาระเบีย ขับรถได้ 
แต่เดิมซาอุดิอาระเบียเป็น
ประเทศเดียวท่ีห ้ามผู ้หญิง 
ขับรถ ส�าหรับรถยนต์ที่น�าไป
จัดแสดง ภายในงานมอเตอร์
โชว์เพื่อผู ้หญิงครั้งนี้มุ ่งเน้น 
รถประหยัดเชื้อเพลิง

ต่างประเทศ

‘อาเบะ’ให้ยโุรปบบีเกาหลเีหนือ
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
ของญี่ปุ ่นออกเดินทางเยือน
กลุ ่มประเทศบอลติกและ 
ประเทศอื่นๆในยุโรปวันน้ี 
ขณะที่ เขาพยายามระดม 
เสียงสนับสนุนให้มีท่าทีแข็ง 
กร้าวกับเกาหลีเหนือ 
 
 แม้ว ่าสถานการณ์ล่าสุดจะ
บรรเทาลงไปจากการเจรจาระ 
หว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ 
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวที่เกาหลีใต้ แต่นายอาเบะ 
ยืนกรานว่าจะกดดันเกาหลีเหนือ 
อย่างหนักที่สุดเพื่อให้ล ้มเลิก
โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ   
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ ่นมีก�าหนด
เยือนเอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 
บัลแกเรีย เซอร์เบีย และโรมาเนีย 
ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกของ
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น นายอาเบะ
ซึ่งจะได้พบกับผู้น�า 6 ประเทศ 
เดินทางพร้อมด้วยคณะผู ้แทน 
จาก 30 บริษัทเพ่ือผลักดันภาค
ธุรกิจของญี่ปุ ่นและมีก�าหนด 
กลับประเทศในวันพุธ ขณะที่
ญี่ปุ่นพยายามเพิ่มบทบาทในภูมิ 
ภาคมากขึ้นเพื่อแข่งกับจีน
 ทางด้านเว็บไซต์ 38 นอร์ทซึ่ง
เป็นหน่วยงานวิชาการของสหรัฐ
เผยว่า เกาหลีเหนือได้เดินหน้า 
ขุด อุ โมงค ์ที่ สถานทดลองนิว 
เคลียร ์พุงเกรี บ ่งชี้ว ่าเกาหลี 
เหนือยังคงไม่ยุติการทดลองนิว 
เคลียร์แม้ว่าได้ฟื้นการเจรจากับ
เกาหลีใต้แล้วก็ตาม 
 เว็บไซต์ 38 นอร์ทเผยว่า 
ภาพถ่ายดาวเทยีมเห็นการเคลือ่น 
ไหวเพิม่ขึน้ทีพ่งุเกร ีเพราะเหน็รถ
เข็นในเหมืองและก�าลังคนบ่อย 
ขึ้น เห็นกองดินกองสูงขึ้น บ่งชี้ 
ว่าเกาหลีเหนืออาจเตรียมการ
ส�าหรับการทดลองนิวเคลียร์ใน
อนาคต เกาหลี เหนือทดลอง
นิวเคลียร์ 5 ครั้งจากท้ังหมด 6 
คร้ังใต้ภูเขามันตัป เมืองพุงเกรี 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประ 
เทศโดยใช้อุโมงค์ฝั ่งเหนือ แต่ 
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 
เล็กหลายครั้งในพื้นที่ดังกล่าว  
38 นอร์ทคาดเมื่อเดือนตุลาคม 
ว ่า พื้นที่ น้ีอาจเกิดภาวะทาง
ธรณีวิทยาที่เรียกว่า อาการภูเขา
ล้า ก้อนหินโดยรอบแตกร้าวอย่าง
หนักและซึมน�้ามากข้ึน ภาพถ่าย
ดาวเทียมล่าสุดที่ถ่ายเมื่อเดือน
ธันวาคมบ่งชี้ว่า อุโมงค์ฝั่งเหนือ 
ไม่ได้ใช้งานเพราะมีการสูบน�้า
ออกจากทางเข้า แต่มีการเคลื่อน 
ไหวที่อุโมงค์ฝั ่งตะวันตกมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเห็นก�าลังคนเข ้า 

แถวที่สนามประมาณ 100-120 
คน แต่ไม่ทราบจุดประสงค์
 หน่วยงานวิชาการสหรัฐเปิด
เผยเรื่องน้ีหลังจากเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้เพิ่งฟื ้นการเจรจา
ระดับสูงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 
เป็นการเจรจาครั้งแรกในรอบ 
กว่า 2 ปี โดยได้ตกลงกันเร่ือง
เกาหลีเหนือจะส่งคณะไปร่วม
โอลิมป ิกฤดูหนาวพยองชั งที่
เกาหลีใต้ในเดือนหน้า อย่างไรก็
ดี  ตัวแทนเกาหลีเหนือไม ่ได ้
รับปากเรื่องโครงการนิวเคลียร์
และแสดงความไม่พอใจเมื่อถูก 
ผู ้ สื่ อข ่ าว เกาหลีใต ้ถามเรื่ อ ง 
ปลดนิวเคลียร ์ว ่า เป ้าหมาย 
ระเบิดนิวเคลียร์ ระเบิดไฮโดร 
เจน ขีปนาวุธข้ามทวีปและอาวุธ
อื่นๆ ของเกาหลีเหนือคือสหรัฐ
เท่านั้น
 ส่วนทางด้านประธานาธิบดีว
ลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียกล่าว
วานนี้ชื่นชมนายคิม จอง อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือว่าเป็นนักการเมือง 
ที่มีวุฒิภาวะ ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ 
ที่น่ากลัว แต่ก็เรียกร้องให้นาย 
คิมแก้ไขปัญหาความตึงเครียด 
จากการพัฒนาโครงการนิ ว 
เคลียร์ของเกาหลีเหนือ

นายอิลเดฟองโซ กัวฮาร์โด รัฐมน 
ตรีเศรษฐกิจเม็กซิโกลงทวิตเตอร์
ว่า เม็กซิโกขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า 
จะไม่จ่ายค่าก่อสร้างก�าแพงกั้น
ชายแดนทางภาคใต้ตามแผนของ
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ภาย
หลังผู ้น�าสหรัฐกล ่าวยืนยันว ่า
เมก็ซโิกต้องเป็นฝ่ายรบัภาระค่าใช้
จ่ายก่อสร้างก�าแพง
 รัฐมนตรีเศรษฐกิจเม็กซิโก
กล่าวภายหลังการหารือเร่ืองข้อ 
ตกลงนาฟตากับนายโรเบิร ์ต 
ไลท์ไฮเซอร์ผู ้แทนเจรจาการค้า
สหรัฐที่กรุงวอชิงตันว่า ประธา 

‘เม็กซิโก’ไม่จ่ายค่าสร้างก�าแพง 
นาธิบดีเอนรีเก เปญา เนียโต ได้
แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่จ่ายค่า
ก่อสร้างก�าแพงกั้นชายแดนเม็ก 
ซิโก-สหรัฐ ขณะที่ประธานาธิบดี
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
วอลสตรีทเจอร ์นัลที่ เผยแพร  ่
เม่ือวันพฤหสับดว่ีา เม็กซโิกจะเป็น
ฝ่ายออกค่าใช้จ่ายและหวังว่าจะ
ช ่วยสกัดการอพยพข ้ามแดน 
โดยผิดกฎหมายได้ และว่าเขาจะ
ให้สหรัฐถอนตัวจากความตกลง
การค้าเสรีอเมริกาเหนอื (นาฟตา) 
หากไม่มีการเจรจาใหม่เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้สหรัฐมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
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SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4746 (1271) วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

รวมพลังคนดีส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ 
ทกุวนันี!้ ประเทศไทยยงัมโีรงเรยีน 
ในพืน้ทีช่นบททีอ่ยู่ห่างไกลในท้อง
ถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่มีงบ
ประมาณจ�ากัดอีกเป็นจ�านวนมาก
ที่ประสบปัญหาในเรื่องของการ
ขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ  ์
การเรียน ห้องสมุดบางโรงเรียนมี
หนังสือไม่เพียงพอที่จะเป็นแหล่ง
ในการเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูล
ส�าหรับเด็กๆที่จะต้องเติบโตขึ้น
เป็นเสาหลัก เป็นอนาคตของชาติ
ในวันข้างหน้า
 เม่ือเร็วๆนี้ บริษัท ดี-แลนด์ 
กรุป๊จ�ากดั ได้จดักจิกรรม “D-inspire 
Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้น 
ที่สร้างสรรค์” น�าร่องปรับปรุง
โครงสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 
ลานกีฬา และสนามเด็กเล่นให้ 
กับ โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเป้าหมาย 
ให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู ้และ
การเล่นไปพร้อมกันได้แบบครบ
วงจร
 นอกจากนี้ ดี-แลนด์ฯ ยัง
เข้าไปช่วยพัฒนาปรับปรุงอาคาร
เรียน ห้องสมุด และร่วมบริจาค
สิ่งของแล้ว ยังมอบสื่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งวิธีการรับมือกับอุทกภัย 
การป้องกันตัวเองจากโรคที่จะ 
มากับน�้า และการฟื้นฟูที่อยู ่อา 
ศัยหลังน�้าลด มาสอนเด็กๆ ใน

ด้วยช่วยกันซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม 
อาทิ การแข่งขันกีฬามหาสนุก
กระชบัความสมัพนัธ์ บรกิารตดัผม
ฟรี เลีย้งอาหารกลางวนัเดก็ๆ และ
ชมุชน ตลอดจนการให้ความรูเ้รือ่ง
การฟ้ืนฟบู้านหลงัน�า้ลด นอกจาก
นี้ยังส่งมอบสิ่งของบริจาคต่างๆ 
อาทิ หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ และเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาวให้กับเด็กๆ อีกด้วย
 เยาวนาฏ พรรณนานนท์ ผู้
อ�านวยการโรงเรียนบุ่งเบ้าห้วยเจรญิ 
เล่าให้ฟังว่า โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้า
ห้วยเจริญ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
เปิดสอนระดบัชัน้อนบุาล-ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีจ�านวนนักเรียน
ทั้งหมด 45 คน โรงเรียนมีพื้นที่
รวมประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ
พื้นที่ต�่าหรือราบลุ่ม ท�าให้ประสบ
ปัญหาน�้าท่วมสูงเม่ือเดือนกรกฎา 
คม 2560 ส่งผลให้โรงเรียนต้อง 
ปิดท�าการสอนเป็นเวลา 7 วัน 
ก�าแพงปนูด้านหลงัโรงเรยีนซึง่กัน้
ระหว่างบริเวณโรงเรียนกับล�าห้วย
โดนน�้ากัดเซาะพังเสียหาย ห้อง
สมุดได้รับความเสียหาย ห้อง 
เรียนและอุปกรณ์การเรียนบาง
ส่วนช�ารุด รวมถึงสนามเด็กเล่น
และลานกีฬาเกิดการช�ารุดเสีย
หายด้วยเช่นกัน

โรงเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวยัง
ได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีาก
กลุ ่มนักบริหารระดับสูงธรรม 
ศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 11 
ส�าหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก ของเล่น 
เด็กเพื่อเสริมสร ้างพัฒนาการ  
และอุปกรณ์กีฬาต่างๆอีกด้วย
 ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป 
จ�ากัด กล่าวว่าโรงเรียนบ้านบุ่ง 
เบ้าห้วยเจริญ เป็นโรงเรียนที่ตัว
อาคารเรียน รวมทั้งห้องสมุดช�า 
รุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากเป็น
อาคารเก่ากว่า 50 ปีที่นอกจากจะ 
ขาดแคลนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมแล้ว ยังประสบปัญหา 
น�้าท่วมอย่างหนัก เราจึงมาร่วม

ปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “THAILAND’S 
SMILE JAZZ FESTIVAL” โดยมี สมชาย ขันอาษา, ศกพล อุ่นส�าราญ,  
กิตติพงษ์ สิปิยารักษ์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, ปิ่นนารถ เจริญผล ร่วม 
งานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่   

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ระบบขนส่งมวล 
ชนกรุงเทพ เปิดงานการจัดประกวดออกแบบยูนิฟอร์มใหม่ของพนักงาน 
บีทีเอส ชิงทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ใน 
โครงการ “BTS Uniform Young Designer Contest” 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4746 (1271) วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์/ประธาน 
คณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รวมพลังน�้าใจร่วมกับลูกค้า 
มอบเงนิ 60 ล้านบาทสมทบเข้าโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพือ่ 11 โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ” ให้แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 

กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิระเกียรติวัฒน จ�ากัด 
จดังานฉลองเปิดร้าน HIVE LIFE by L’Oreal Professionnel” โดยม ีปกรณ์  
พรรธนะแพทย์, เจฟฟรีย์ เบลลิงแฮม และ สุริยน ศรีอรทัยกุล มาร่วม 
แสดงความยนิด ีที ่โซนแฟชัน่กรฟู ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

ธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อ�านวยการกองการท่องเที่ยว ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและ 
การท่องเที่ยว และ บัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่ Event Marketing  
บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน “The Mall Kids’ Funtasia’ ส่งเสริม
จินตนาการพร้อมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ 

พลเรือตรีเสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานการ
ประชมุ คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ีในเขตทพัเรอื 
ภาคที ่2 ครงัที ่1 ประจ�าปี งป.61 ทัง้นีส้าระในการประชมุ อาท ิร่างแผนยทุธศาสตร์ 
ความมัน่คงแห่งชาต ิ(61-64) ทีโ่รงแรมเซน็ทาราหาดใหญ่ 

ธวัชชัย บูรณะบัญญัติ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม บริษัท  
ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน) มอบบัตรชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นฝีมือคน 
ไทยเรื่อง 9 ศาสตรา ให้แก่ กลุ่มอิสระ(เสรี) เพื่อน�าน้องๆจากศูนย์เยาวชน
สะพานปูนไปร่วมชมภาพยนตร์ ในกิจกรรม “ซัสโก้ พาน้องดูหนังวันเด็ก”  

ยทุธนา เจียมตระการ กรรมการมลูนิธเิอสซีจี พร้อมด้วย วรพล เจนนภา กรรม 
การและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี และ สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัด 
การมูลนิธิเอสซีจี จัดงาน ‘เทศกาลนิทานในสวน ปีที่ 13’ รอบพิเศษ เพื่อ
มอบเป็นของขวญัรบัปีใหม่ให้กบัน้องๆจากมลูนธิแิละสถานสงเคราะห์ต่างๆ 

กีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมด้วย 
ผู้บริหารและพนักงานท�าบุญตักบาตรพร้อมรับพรจากพระสงฆ์เพื่อความ 
เป็นสิริมงคลเน่ืองในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตได ้
ด�าเนินธุรกิจมาอย่างมั่นคงยาวนานจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 69 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “FARM 
RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” เพื่อให้ครอบครัว SC Family ร่วมกันปลูก 
ผักอินทรีย์ และแบ่งปันกันภายในโครงการ โดยมี นคร ลิมปคุปตถาวร 
มาร่วมให้ความรู้และสาธิตการปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี 


