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“หลักกู” ทีถ่กูฉำบทบัด้วยค�ำ
โก้เก๋ว่ำ “ไทยนยิม” ยงัคงถกู
น�ำมำใช้มำกกว่ำ “หลักกำร” 
ตวัอย่ำงชดัเจนเช่นกำรไม่ใช้
มำตรำ 44 พกังำน “บิก๊ป้อม” 
โดยอ้ำงเป็นเรือ่งส่วนตวั และ
ที่ผ่ำนมำใช้เฉพำะลงโทษ 
ในกรณีที่มีผลสอบเบ้ืองต้น
แล้ว แต่เมื่อกลับไปอ่ำนค�ำ

ส่ังมำตรำ 44 เก่ำๆ จะพบค�ำ
ส่ังท่ีระบชุดัเจนว่ำแม้กำรสอบ 
ข้อเท็จจริง ยังไม่อำจสรุป 
ควำมผิดได้ แต่ส่ังพักงำน
เพรำะถือว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญ 
อยู่ในควำมสนใจของประชำ 
ชนอย่ำงกรณีเปรมศักดิ์ เพยี 
ยรุะ และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์  
บริพัตร

“นาฬิกาเพื่อน” เลื่อนโรดแม็พ “เลือกตั้ง” 
ไม่ใช่แค่วิกฤตศรัทธา “ทั่นผู้น�า” ที่หายไป 
สารพัดองค์กรต่อต้านโกงก็ “ตายสนิท” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับโกหก “โมฆบุรุษ”  
“สมศักดิ์ ไม้พรต” มองความมั่นคงที่ไม่มั่นคง 
“ศิรัญญา ทองเชื้อ” ถามหลักการประชาธิปไตย 
ท�าไมประชาชนต้องสนใจและติดตามการเมือง 
“Pegasus” เปรียบเทียบ “วีรบุรุษกับนักเลือกตั้ง”
“โสภณ พรโชคชัย” ยกบทเรียน 
“ตูน-ครูพลาม-ครูไชยวัฒน์”
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ  
แม้ผลการตรวจสอบหรือการสอบ
ข้อเท็จจริงในขณะนี้ ยังไม่อาจ 
สรปุความผดิได้ แต่ถอืว่าเป็นเรือ่ง
ส�าคัญอยู่ในความสนใจของประ 
ชาชน และมีการด�าเนินการไป
แล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเคยมีค�า
ส่ังให้ใช้มาตรการช่ัวคราวในลกัษณะ 
เดียวกัน เพื่อให้ความเป็นธรรม
แก ่ผู ้ถูกกล ่าวหาในการชี้แจง 
พิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างโปร่งใส
ไม่เป็นที่ครหาและเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการและประชาชน ตลอด 
จนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการแผ่นดิน”
 อ่ำนค�ำส่ังนีด้ีๆ  กจ็ะเหน็ควำม
แตกต่ำงที่สำมำรถลบล้ำงข้ออ้ำง
เรื่องส่วนตัว หรือใช้มำตรำ 44 
เฉพำะกรณีที่หน่วยงำนสอบสวน
แล้วเสนอเรื่องขึ้นมำได้หมดสิ้น
 จึงไม่ใช ่เรื่องเกินเลยถ้ำจะ 
บอกว่ำเข้ำต�ำรำท�ำอะไรตำมใจ 
คือไทยแท้ ไม่ชอบใส่สูทที่เป็น
มำตรฐำนสำกล
 ไม่ต่ำงจำกเรื่องก�ำหนดกำร
เลือกตั้งที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกโดย 
อ้ำงควำมไม่พร้อม แม้จะใช้กฎ 
หมำยในกำรเลื่อน เช่น คว�่ำร่ำง
รฐัธรรมนญูฉบบัแรกเพือ่ร่ำงใหม่ 
เลื่อนบังคับใช้กฎหมำยเลือกตั้ง 
โดยให้เหตผุลเป็นอ�ำนำจพจิำรณำ
ของฝ่ำยนติบิญัญตัทิีร่ัฐบำลไม่เข้ำ 
ไปก้ำวก่ำยแทรกแซง เพือ่ให้ดเูป็น 
สำกลตำมหลกักำรแบ่งแยกอ�ำนำจ 
 สรุปคือมีสูทอยู่ในตู้พอใจเอา
มาใส่ตอนไหนกใ็ส่ ไม่พอใจกโ็ยน
ทิ้งบอกว่าไม่เหมาะกับเมืองร้อน
 ไม่ว่ำยคุไหน สมยัใด “หลกั
ก”ู ยงัคงเหนอืกว่ำ “หลกักำร”

“ท�าอะไรตามใจคือไทยแท้” ค�า
เปรียบเปรยเสียดสีเชิงประชด
ประชันนิสัยของคนไทยที่มัก 
เลอืกท�าอะไรตามใจตวัเองไม่ค่อย
เคารพกติกา เลือกความถูกใจ
มากกว่าความถกูต้อง ดเูหมอืนว่า
จะเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้กบัสถาน 
การณ์บ้านเมืองในตอนนี้
 ในยคุปฏริปูบ้ำนเมอืงแทน 
ทีจ่ะเหน็กำรปฏริปู กำรพฒันำ
ด้ำนต่ำงๆเป็นไปในทิศทำงที่
เป็นสำกลซึ่งทั้งโลกให้กำร
ยอมรับ เรำกลับได้ยินค�ำว่ำ 
“ไทยนิยม”
 เรำกลับได้ยินคนท่ีมีหน้ำท่ี
ปฏิรูปบ้ำนเมืองพูดจำไปในท�ำ 
นองเดียวกันว่ำตัดสูทตัวเดียว 
ให้คนทั้งโลกใส่ไม่ได้เพรำะมี
ควำมแตกต ่ำงกันเร่ืองควำม 
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
 ควำมจริงค�ำกล่ำวอ้ำงนี้ก็ไม่
เกินเลยจำกควำมเป็นจริง
 แต่ว่ำมีหลำยเรื่องท่ีสำมำรถ
น�ำหลกัเกณฑ์สำกลมำบงัคบัใช้ได้
เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำค ควำม
เท่ำเทียม และกำรพัฒนำ แต่เรำ
ยังได้เห็นกำรปฏิบัติแบบไทยๆ
 ตวัอย่ำงท่ีชดัเจนท่ีสดุคอืกรณี
นำฬิกำหรขูอง “บิก๊ป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระ 
ทรวงกลำโหม ทีผู่น้�ำรฐับำลอย่ำง 
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรฐัมนตรแีละหวัหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
แสดงท่ำทีแตกต่ำงจำกกรณีอื่น
อย ่ำงเห็นได ้ ชัด โดยมองว ่ำ 
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน
 โดยให้เหตผุลว่ำกำรใช้อ�ำนำจ
มำตรำ 44 พักงำนคนอื่นๆ ท่ีมี 
ข้อกล่ำวหำก่อนหน้ำนี้เป็นเพียง
กำรท�ำตำมที่หน่วยงำนเสนอมำ
ซึ่งผ่ำนกำรสอบสวนมำแล้ว กรณี

ไทยแท้ไทยนิยม
ของ “บิ๊กป้อม” จึงต้องรอผล 
สอบของคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง
ชำติ (ป.ป.ช.) ก่อน
 ส�ำนักข่ำวอิศรำ (https://
www.isranews.org/isranews-
scoop/63037-scoop-63037.
html) ท�ำสกรู๊ปข่ำวเปรียบเทียบ
ให้เห็นมำตรฐำนเอำไว้อย่ำงน่ำ
สนใจโดยระบุว่ำ
 จำกกำรพลิกข้อมูลกำรใช้ค�ำ
สั่ง ม.44 ของหัวหน้ำ คสช.ที่
เกี่ยวข้องกับกำรสั่งพักงำน เจ้ำ
หน้ำทีร่ฐั (ข้ำรำชกำร และ นกักำร
เมืองท้องถิ่น) ในช่วงที่ผ่ำนมำ มี
จ�ำนวน 9 ครัง้ ประมำณ 328 รำย 
มอีย่ำงน้อย 1 รำยทีเ่หตผุลในกำร
สั่งพักงำนมำจำกกำรสอบสวนใน
เรื่องพฤติกรรมส่วนตัว คือ ค�ำสั่ง
หวัหน้ำ คณะรกัษำควำมสงบแห่ง
ชำติ ที่ 50/2559 วันที่ 25 ส.ค. 

2559 เรื่อง ประกำศรำยชื่อเจ้ำ
หน้ำที่ของรัฐที่อยู ่ระหว่ำงกำร 
ถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6  
พกังำน นำยเปรมศกัดิ ์เพียยรุะ  
นำยกเทศมนตรีเมืองบ ้ำนไผ ่ 
อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น กรณีจับนัก
ข่ำวแก้ผ้ำ กักขังหน่วงเหนี่ยว  
(ค�ำส่ังเดียวกันน้ีพักงำน ม.ร.ว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ำฯกรุง 
เทพฯด้วย)
 ค�ำสั่งฉบับดังกล่ำวระบุว่ำ
 “โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
รายซึ่งเป็นผู ้บริหารองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการ
ถูกตรวจสอบขององค์กรตรวจ 
สอบตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วย
งานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย มูลกรณีเป็นเรื่องเกี่ยว 
ข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเข้าข่าย
เป็นความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
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In Brief : ย่อความ

จิตใจใฝ่ต�่ำ

ทรรศนะ

กลอนหลวงพ่อพุทธทำสกล่ำวว่ำ 
“ยำมจะได้ ได้ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์ 
ยำมจะเป็น เป็นให้ถูกตำมวิถี ยำม
จะตำย ตำยให้เป็น เห็นสุดดี ถ้ำ
อย่ำงนี้ ไม่มีทุกข์ ทุกวันเลย”

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไม่ตกก็จะเกิดปัญหำอย่ำงนี้อีก คนทั่วไปก็ 
คงอเน็จอนำถ ตรอมใจช�้ำใจ เพรำะคนที่ 
ใฝ่ต�่ำเป็นถึงผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ  
 กำรศึกษำต้องท�ำให้เด็กคิดดีท�ำดีและมี
ควำมรู้ ไม่ใช่คิดสั้น คิดแต่เรื่องตัณหำ โดย
เฉพำะกับครูบำอำจำรย์ยิ่งไม่สมควร ไม่ถูก
ต้อง แม้จะมีข่ำวว่ำจะมีกำรสู่ขอขึ้นเรือนหอ 
ช่วงวันวำเลนไทน์หรือวันแห่งควำมรักนี้ก ็
ตำม แม้ควำมรักจะดูเข้มแข็ง แต่มันเป็น 
ควำมอ่อนแอทำงจริยธรรม 
 ถ ้าจะพูดการศึกษาตามหลักศาสนา  
บางทีเขาบอกมันเป็นพิษ การศึกษาเป็นงูพิษ
ที่อาจฉกกัดคนได้เช่นกัน หากคนที่มีการ
ศึกษาแล้วทะนงตนอยู่เหนือคนอ่ืน เหยียด
หยามคนอื่น หรืออีโก้จัด แต่ยิ่งเรื่องที่เกิด 
ขึ้นน่าจะเรียกว่าอีโง่ ถ้าอีโก้ก็แย่แล้ว ยิ่ง 
เป็นอีโง่อีกก็ยิ่งบอบช�้า เพราะไม่มีจิตส�านึก
ความเป็นครูบาอาจารย์หรือลูกศิษย์เลย  
ไม่แยกแยะความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่  
 เชือ่ว่ำผูด้แูลด้ำนกำรศกึษำจะป้องกนั
และแก้ปัญหำแบบนี้ได้ เพรำะมีข่ำวว่ำผู้
อ�ำนวยกำรโรงเรียนคนนี้นอกจำกจะถูก
ให้ออกแล้วยังจะโดนฟ้องคดีอำญำข้อ 
หำพรำกผู ้เยำว์อีกด้วย เพรำะตัณหำ 
บ้ำกำม ไม่รู ้ท่ีต�่ำท่ีสูง เลยต้องชอกช�้ำ
ระก�ำใจ ก็หวังว่ำเรื่องนี้จะเป็นบทเรียน 
ทั้งครูบำอำจำรย์และนักเรียน รู้ว่ำอะไร
ควร อะไรโง่เง่ำ  
 	 เจริญพร

โฆษบุรุษ!

ชัดเจนจำกสหรัฐและสหภำพยุโรป  
(อียู) ต้องกำรให้ “ทั่นผู้น�ำ” รักษำค�ำ
พูดตำมสัญญำว่ำจะให้มีกำรเลือกตั้ง
เดือนพฤศจิกำยนปีนี้ หลังจำก “สภำ
ฝักถั่ว” เสนอแก้ พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลอืกตัง้ส.ส.เพือ่ขยำยกำรเลอืกตัง้ออก
ไปอีก 90 วัน  อ้ำง “ควำมจ�ำเป็นที่
เหนือเหตุผล” และ “ค�ำส่ังคสช.” 
ทั้งที่เกือบทุกพรรคกำรเมืองคัดค้ำน
 หำกเป็นเพรำะ “ค�ำสั่ง คสช.” ก็
อยูท่ี่ “ทัน่ผู้น�ำ” แค่ “ปลดลอ็คพรรค 
กำรเมือง” และยังเป็นกำรรักษำ 
“สัญญำ” ท่ีพูดไปทั่วโลกอีกด้วย ไม่
ใช่โบ้ยว่ำเป็นเรื่องของ “สภำฝักถั่ว” 
ที่แต่งตั้งเอง แต่ให้ “ก๊วนนอมินี” ท�ำ
กิจกรรมกำรเมืองได้ก่อน “ทั่นผู้น�ำ” 
กถ็กูมองว่ำท�ำตวัเป็น “นกักำรเมอืง” 
เดินสำยหำเสียงไปทั่ว
 เลื่อนกำรเลือกตั้งครั้งแรก “ทั่น
ผู้น�ำ” สัญญำหลังรัฐประหำรจะเลือก
ตั้งสิ้นปี 2558 หรือต้นปี 2559 ครั้งที่ 
2 เลือ่นเพรำะคว�ำ่ร่ำงรฐัธรรมนญูฉบบั  
“บวรศกัดิ”์ ซึง่ออกมำพดูว่ำ “เพรำะ
เขำอยำกอยู่ยำว” ท�ำให้ต้องร่ำงรัฐ 
ธรรมนูญใหม่โดย “แป๊ะมชียั” ซึง่บอก 
ว่ำจะเลอืกตัง้ได้ประมำณสงิหำคม 2559  
 ครั้งที่ 3 “ทั่นผู ้น�ำ” ไปพูดกับ 
“บัน คี มุน” เลขำธิกำรยูเอ็นจะเลือก
ตั้งประมำณกรกฎำคม 2560 ส่วนครั้ง
ที่ 4 “ทั่นผู้น�ำ” ไปสัญญำกับ “ผู้น�ำ
สหรัฐ” และย�้ำกับประชำชนว่ำต้อง
เลือกตั้งพฤศจิกำยน 2561
 ดังนั้น หากเลื่อนการเลือกตั้งอีก 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ก็เท่ากับ “ทั่น
ผู้น�า” เป็นคนไม่รักษาค�าพูด เหมือน
ที่ยืนยันมาถึง 9 ครั้งว่า “ผมไม่ใช่นัก 
การเมือง” ก่อนยอมรับล่าสุดว่าเป็น 
“นักการเมือง”!
 ค�ำว่ำ “โฆษบรุษุ” และ “ทำสรบั
ใช้เผด็จกำร” จงึดังกระหึม่ขณะนี!้

เกิดข่ำวโรงเรียนดังในนครรำชสีมำแห่งหนึ่ง 
แต่ไม่ใช่ดังดีหรือดังวิชำกำร แต่ดังเพรำะ
ตัณหำของผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนท่ีเป็นครูบำ
อำจำรย์กับเด็กนักเรียน ม.2 เหตุ เกิดเพรำะ
มีกำรแชทกันแล้วหลุดออกมำจนเป็นข่ำว 
อือ้ฉำวให้คนทัว่ไปรู ้ เพรำะกำรแชตไม่ใช่เป็น
แบบครูกับศิษย์ แต่เป็นลักษณะผัวกับเมีย 
เด็กนักเรียนหญิงเรียกผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
ว่ำที่รัก ส่วนผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนก็เรียก 
เด็กนักเรียนว่ำเมีย
  เห็นข่ำวอย่ำงน้ีแล้วน่ำละเห่ียใจว่ำกำร
ศึกษำไทยเรำจะพัฒนำกันอย่ำงไร เมื่อจิตใจ
ครูบำอำจำรย์ยังใฝ่ต�่ำขนำดนี้ ไม่รู้วุฒิภำวะ
ควำมเป็นครูบำอำจำรย์ ท�ำตัวให้ต�่ำตมจม 
กับเรื่องเนื้อหนังของเด็กๆไม่ลืมหูลืมตำ น่ี
แหละทีเ่ขำเรยีกกนัว่ำ “ควำมรกัท�ำให้ตำบอด”
 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนคนนี้จึงตำมืด
บอดทั้งจริยธรรมและคุณธรรม แม้มีวุฒิ
ภำวะเป็นครูบำอำจำรย์ แต่สติปัญญำ
กลับต�่ำเตี้ยจนมืดบอด ไม่รู้ว่ำอะไรควร
ไม่ควร อะไรถูกอะไรผิด เหมือนอย่ำงที่
กลอนของหลวงพ่อพทุธทำสทีว่่ำ “ยำมจะ
ได้ ได้ให้เป็น ไม่เป็นทุกข์ ยำมจะเป็น 
เป็นให้ถกูตำมวถิ ียำมจะตำย ตำยให้เป็น 
เหน็สดุด ีถ้ำอย่ำงนี ้ไม่มทีกุข์ ทกุวนัเลย”
 ถ้ำยังเป็นครูบำอำจำรย์แล้วแยกไม่ออก
ระหว่ำงครูกับศิษย์ อย่ำงนี้กำรศึกษำก็มี 
แต่เตี้ยลงๆแน่ ข่ำวที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นโศก 
นำฏกรรมทำงกำรศึกษำเลย ถ้ำแก้ไม่ได้แก ้
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เศรษฐกิจ

‘มวินคีหลงัสวน’หรรูะดบัพรเีมยีม

นำยสรุยิำ พลูวรลกัษณ์ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร บรษิทั เมเจอร์ ดเีวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ  
โครงกำรมวินีค หลงัสวน (MUNIQ 
Langsuan) เป็นโครงกำรระดับ
พรีเมียมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ท่ี
ต้องกำรพักอำศัยใจกลำงเมือง  
ภำยใต้แนวคดิ “Live Your Ever 
lasting Romance” ผสำนศลิปะ 
ในกำรออกแบบและกำรใช้สอย
พืน้ทีอ่ย่ำงลงตวั ไม่ว่ำจะเป็นพืน้ที่
ใช้สอยให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
กำรตกแต่งทีง่ดงำมเหนอืกำลเวลำ 
กำรใช้วัสดคุณุภำพมำตรฐำนจำก 
แบรนด์ชัน้น�ำระดบัโลก โดยเฉพำะ 
ท�ำเลบริเวณหลงัสวนถอืเป็นแหล่ง
ธุรกิจส�ำคัญของกรุงเทพฯ ที่ตั้ง
สถำนทูตหลำยแห่งและติดกับ
สวนสำธำรณะขนำดใหญ่แค่ 100 
เมตร 
 โครงกำรมวินีค หลงัสวนเกอืบ
จะเป็นพื้นที่ผืนสุดท้ำยที่พัฒนำ
แบบ Freehold ท่ำมกลำงตึกสูง 
ทีเ่ป็นลสีโฮลด์บนถนนหลงัสวน ที่ 
ดินจึงมีมูลค่ำสูง ซึ่งปัจจุบันรำคำ
ประมำณตำรำงวำละ 500,000 
บำทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
จึงเหมำะกับกำรซื้อเพื่อเป็นท่ีพัก
อำศัยและกำรลงทุน โดยขนำด
ของโครงกำร 1-1-66.5 ไร่ สงู 28 

ชั้น จ�ำนวน 166 ยูนิต ขนำด 1 
ห้องนอนมีพ้ืนท่ีใช้สอย 50-78 
ตร.ม. ขนำด 2 ห้องนอน 83-101 
ตร.ม.  ขนำด 3 ห้องนอน 121-179 
ตร.ม. และยนูติพเิศษ “เดอะ คอล 
เลคชั่น” พื้นที่ 71-254 ตร.ม. 
 พืน้ทีส่่วนกลำงออกแบบอย่ำง
หรูหรำ พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวก อำทิ ฟิตเนส สระ 

เมเจอร์ฯ เปิดโครงกำร “มิวนีค หลังสวน” คอนโดฯหรูใจกลำงเมือง มูลค่ำ 
4,085 ล้ำนบำท ดีไซน์ระดับพรีเมียม เปิดจอง 10-11 กุมภำพันธ์

สมทบทุน	 : ไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) น�าคณะผูบ้รหิารและผูแ้ทนพนกังานธนาคาร มอบเงนิบรจิาค
จ�านวน 900,000 บาท เพื่อสมทบในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ” โดยมี นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เป็นผู้รับมอบ 

น�ำเสนอข้อมูล	: ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้ข้อมูลทิศทางแผนการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการตั้งเป้า 
รายได้ประมาณ 1,600 ล้านบาท พร้อมรุกขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLM แก่นัก
วิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จ�ากัด 

‘พทุรำหวำนทนัสขุ’ส่งจำกไร่ทัว่ไทย

Parking สำมำรถรองรับรถยนต์
ได้ถึง 185 คัน จึงตอบโจทย์คน 
รุ่นใหม่ที่เริ่มประสบควำมส�ำเร็จ
ในธุรกิจและให้ควำมส�ำคัญกับ 
ที่อยู่อำศัย โดยรำคำเริ่มต้นอยู่ที่ 
12.9 ล้ำนบำท หรือ 265,000 
บำทต่อตร.ม. โครงกำรจะเริ่ม
ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงประมำณกลำง
ปี 2561 และคำดจะแล้วเสร็จ 
ปี 2564 โดยเปิดจอง 10-11 
กุมภำพันธ์นี้ ดูรำยละเอียดเพิ่ม
เติมที่ MJD.TH/MUNIQ

น�้ำอุ่น สระเด็ก สปำ ซำวน่ำ จำ
กุชช่ี สวนลวยฟ้ำ เลำนจ์ส�ำหรบั
ผ่อน จดุชำร์จรถไฟฟ้ำ ที่จอดรถซู
เปอร์ไบค์ ที่จอดรถ Automatic 

ไปรษณย์ีไทยร่วมกับภำคเีครอืข่ำย
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดักำฬสนิธุ์ 
น�ำ “พุทรำหวำนบ้ำนโพน” ทีเ่ป็น
ผลไม้ท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ของ
จงัหวดั มรีสชำตหิวำน กรอบ อร่อย
และมีกลิ่นนมเมื่อรับประทำนมำ
บรรจภุณัฑ์ “ทนัสุข” โดยคดัพทุรำ
เกรดพรีเมียมจัดจ�ำหน่ำยผ่ำน
ไปรษณย์ีไทย “อร่อยท่ัวไทย สัง่ได้ 
ที่ไปรษณีย์” คัดเฉพำะพุทรำคุณ 
ภำพดีจำกกลุ ่มเกษตรกรที่ปลูก
ด้วยกรรมวธิกีำงมุง้และได้รบัมำตร 
ฐำนอำหำรปลอดภยั (GAP) พร้อม
บรรจภุณัฑ์ทีไ่ด้มำตรฐำน ส่งถงึมอื
ผูบ้รโิภคโดยตรงและช่วยให้เกษตร 
กรในชุมชนมีรำยได้ที่ดีขึ้น 
 พุทรำหวำนบ้ำนโพนถือเป็น
ผลไม้เศรษฐกจิทีส่�ำคญัของจงัหวัด

กำฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ร่วม
กันพัฒนำจนเป็น “พุทรำกำงมุ้ง” 
ปลอดสำรพิษเด็ดกินได้จำกสวน 
ในรูปแบบกำรท่องเทีย่วเชงิเกษตร
บนดินแดนถ่ินผู้ไท เป็นของฝำก
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนิยม 
โดยพุทรำหวำน “ทันสุข” จะออก
ช่วงเดือนธันวำคมถึงกุมภำพันธ์
ของทุกปี ผู้สนใจสำมำรถสั่งซื้อได้
ในรำคำกล่องละ 205 บำท (บรรจุ

กล่อง 3 กโิลกรัม) ทีย่งัคงควำมสด
และรสชำติอร่อยรำวกับเด็ดผล
พุทรำสดด้วยตนเองที่สวนเกษตร 
กร ผ่ำน 3 ช่องทำงคือ ที่ท�ำกำร
ไปรษณีย์ทั่วประเทศ  ศูนย์บริกำร
ลูกค้ำไปรษณีย์ THP Contact 
Center 1545 และเว็บไซต์ไทย
แลนด์โพสต์มำร์ท www.thailand 
postmart.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 
19 กุมภำพันธ์
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ข่าวย่อย

นักฮอกกีเ้กำหลีเหนอื
คำรำวำนทมีนกักฬีำฮอกกีห้ญงิ 
เกำหลีเหนือ 12 คน เดินทำง
ข้ำมสะพำนทองกิล เข้ำมำยัง
ฝั ่งเกำหลีใต้แล้วเมื่อเช้ำวัน
พฤหสับดทีีผ่่ำนมำ เพือ่ส�ำรวจ
ที่พักนักกีฬำ ศูนย์สื่อมวลชน
และสนำมที่จะใช้แข่งขันโอลิม 
ปิกฤดูหนำวในเดือนหน้ำ นัก 
กีฬำฮอกกี้หญิงเป็นส่วนหนึ่ง
ของนักกีฬำเกำหลีเหนือ 22 
คน กำรโอลิมปิกสำกล ให้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ 

ภูเขำไฟปินส์ยงัคกุรุ่น
ภูเขำไฟมำยอนยังคงคุกรุ ่น
มำกว่ำสปัดำห์แล้ว พ่นเถ้ำถ่ำน
และลำวำเป็นระยะทำง 3 กิโล 
เมตรจำกปำกปล่องและเพ่ิม
ควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้
ยังไม่มีรำยงำนผู้บำดเจ็บ แต่
เจ้ำหน้ำที่ก�ำลังประสบปญัหำ
ในกำรสกดัชำวบ้ำนและนกัท่อง 
เที่ยวที่เข้ำไปในเขตอันตรำย 
ใกล้ภเูขำไฟ

คนงำนเยอรมันประท้วง 
 สหภำพไอจีเมทัลในเยอร 
มนีแถลงว่ำ คนงำนจ�ำนวน 
170,000 คนที่สถำนธุรกิจ 
785 แห่งทัว่ประเทศได้ผลงำน 
ประท้วงเป็นเวลำ 1 ช่ัวโมงก่อน
หน้ำนี้สหภำพได้ชุมนุมประ 
ท้วงในเดือนนี้เพื่อกดดันให้ 
ขึ้นค่ำตอบแทนอีกร้อยละ 6 
ส�ำหรับลูกจ้ำงจ�ำนวน 3.9 
ล้ำนคนในกำรเจรจำกับนำย 
จ้ำง รวมทั้งต้องกำรให้ลูกจ้ำง 
สำมำรถลดเวลำท�ำงำนต่อ 
สัปดำห์ลงจำก 35 ชั่วโมงเป็น 
28 ชั่วโมงในระยะเวลำ 2 ปี 
โดยได้รบัประกนัว่ำจะสำมำรถ
กลับเข้ำท�ำงำนตำมช่วงเวลำ
ปกติได้ ขณะที่ฝ ่ำยนำยจ้ำง
เสนอขึ้นค่ำแรงให้ร้อยละ 2  
และขอสิทธิในกำรเจรจำเรื่อง
ชั่วโมงท�ำงำนกับลูกจ้ำงเอง

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ขอตุรกีลดรุนแรงซีเรีย
นำยโดนลัด์ ทรมัป์ ประธำนำธบิดี
สหรัฐเรียกร้องกองทัพตุรกี “ลด
ควำมรุนแรง” ของปฏิบัติกำรโจม 
ตฐีำนทีม่ัน่ของนกัรบเคร์ิดในภำค
เหนือของซีเรีย ด้ำนรัฐบำลอัง 
กำรำย่ืนค�ำขำดว่ำอเมริกำต้อง
หยุดสนับสนุนกองก�ำลังนักรบ
เคิร์ดเท่ำนั้น
 รำยงำนจำกกรงุวอชงิตนั ประ 
เทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 24 
ม.ค. ทีผ่่ำนมำว่ำท�ำเนยีบขำวออก
แถลงกำรณ์เมื่อวันพุธ เก่ียวกับ
กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ระหว่ำง
ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับ
ประธำนำธบิดเีรเซป เทย์ยปิ เออร์
โดกัน ว่ำผู้น�ำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้ 
น�ำตุรกี “ลดระดับควำมรุนแรง” 
และ “จ�ำกัดขอบเขต” ของปฏิบัติ
กำรทำงทหำรในเมืองอำฟริน  
ทำงตอนเหนือของซีเรีย เพื่อลด
ควำมเสี่ยงกำรเกิดควำมสูญเสีย
แก่พลเรือน และทรัมป์ยังขอให้
กองทัพตุรกีหลีกเลี่ยง “กำรกระ
ท�ำใดก็ตำม” ที่อำจบำนปลำย
กลำยเป็นควำมขัดแย้งด้ำนอำวุธ
ระหว่ำงทหำรของทั้งสองประเทศ
ซึ่งประจ�ำกำรอยู่ในเมืองอำฟริน
และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
 ขณะที่นำยเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน 
รัฐมนตรีกระทรวงต่ำงประเทศ
สหรัฐได้ออกมำเรียกร้องให้รัส 

เซียยุติกำรใช้สิทธิวีโต้ในกำรประ 
ชุมของสหประชำชำติในประเด็น 
ที่ เกี่ยวกับกำรใช้อำวุธเคมีของ 
ซเีรยี ภำยหลังจำกที่มีรำยงำนว่ำ 
กองทัพของรัฐบำลซีเรียใช้อำวุธ
เคมีในซีเรียอีกครั้ง
 รมว.ต่ำงประเทศสหรัฐ กล่ำว
ว่ำ กำรที่รัสเซียไม่ยินยอมตำม
เสียงเรียกร้องให้มีกำรยุติกำรใช้ 
อำวุธเคมีนั้น ก่อให้เกิดค�ำถำม 
ตำมมำเกี่ยวกับควำมสำมำรถ 
ของรัสเซียในกำรมีส่วนร่วมเพื่อ
คลี่คลำยวิกฤตที่เกิดขึ้นในซีเรีย
 ทั้งนี้ มีรำยงำน กองก�ำลังของ
รัฐบำลซีเรียภำยใต้กำรน�ำของ 

ประธำนำธิบดบีำชำร์ อลั-อสัซำด 
ใช้อำวุธเคมีกับประชำชนในกำร 
โจมตคีรัง้ล่ำสุดเมือ่วันจนัทร์ทีผ่่ำน
มำ ส่งผลให้ประชำชนล้มป่วยลง 
และผู้ประสบเครำะห์จำกเหตุดัง
กล่ำวส่วนใหญ่เป็นเด็ก
 อีกหนึ่งควำมเคลื่อนไหวประ 
ธำนำธิบดีสหรัฐกล ่ำวว ่ำ เขำ 
พร้อมช่วยปูทำงให้ผู้อพยพเยำว 
ชนภำยใต้โครงกำร “ดำก้ำ” มี
โอกำสได้รับสัญชำติ “ภำยใน  
10-12 ปีข้ำงหน้ำ” แต่สภำคอง 
เกรสต ้องอนุมัติ เ งินค ่ำสร ้ำง
ก�ำแพงเกือบ 8 แสนล้ำนบำท 
 โครงกำรผู ้อพยพ “ดำก้ำ”  
(DACA) หรือ “ดรีมเมอร์ส” ซึ่ง
เป็นกำรจัดตั้งข้ึนเมื่อปี 2555  
ในสมัยประธำนำธิบดีบำรัค โอ
บำมำ เป็นกำรมอบควำมคุม้ครอง
เด็กและเยำวชนซ่ึงเดินทำงเข้ำมำ
ในประเทศอย่ำงผิดกฎหมำยระ 
หว่ำงช่วงอำย ุ6-16 ปี ด้วยกำรให้
โอกำสศึกษำเล ่ำเรียน ได ้ รับ
สวัสดิกำรและมีสิทธิ์หำงำนท�ำใน
สหรัฐ โดยมีผู ้เข้ำร่วมโครงกำร 
และได้รับสิทธิประโยชน์แล้วรำว 
800,000 คนนั้น ทรัมป์แสดง 
ควำม เชื่ อมั่ น ว ่ ำแกนน� ำของ 
พรรครีพับลิกันและพรรคเดโม
แครตจะสำมำรถบรรลุข้อตกลง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในที่สุด

ประเทศฝรั่งเศส เตรียมรับมือน�้ำ
ท่วมครัง้ใหญ่ กลำงกรงุปำรีส เพรำะ 
ระดับน�้ำในแม่น�้ำแซน เพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง 
 รำยงำนจำกกรงุปำรสี ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อวันพุธที่ผ่ำนมำว่ำ 
ทำงกำรกรงุปำรสี ได้ประกำรระงบั 
กำรจรำจรในแม่น�้ำแซน แล้ว และ
ปิดสถำนรีถไฟหลำยแห่งในบริเวณ 
สถำนท่ีท่องเที่ยวนิยม รวมถึงหอ
ไอเฟล และพิพิธภัณฑ์ออร์เซ เนือ่ง 
จำกฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวัน 

ฝรัง่เศสรบัมอืน�ำ้ท่วมครัง้ใหญ่ 
5.25 เมตร ซึ่งต�ำรวจกรุงปำรีส
คำดหมำยว่ำ ระดับน�้ำในแม่น�้ำ
แซนอำจพุ ่งขึ้นแตะที่ระดับ 6 
เมตรในวันเสำร์นี้
 อย่ำงไรกต็ำม ระดบัน�ำ้ในแม่น�ำ้
แซนทีส่งู 6 เมตร ยังต�่ำกว่ำระดับ
ที่เป็นอันตรำยต่อประชำชน ขณะ
ที่ระดับน�้ำในแม่น�้ำแซนเคยแตะ 
ระดบัสูงสุดเป็นประวัตกิำรณ์มำแล้ว 
ที ่8 เมตร 6 เซนตเิมตรมำแล้วเมือ่ปี 
2453 ท�ำให้ชำวกรงุปำรสีหลำยพนั 
คนต้องอพยพออกจำกพืน้ท่ีรำบลุ่ม

ส่งผลให้ระดับน�้ำในแม่น�้ำแซนที่
ไหลผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีสเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว
 ขณะที ่เจ้ำหน้ำทีห่น่วยดบัเพลิง 
ได้เริ่มอพยพเรือนแพต่ำงๆ ท่ำม 
กลำงควำมวิตกว่ำ ระดับน�้ำที่เพิ่ม
ขึ้นในแม่น�้ำแซนอำจส่งผลกระทบ
ต่อเรือนแพเหล่ำนี้ โดยเม่ือเวลำ 
14 นำฬิกำตำมเวลำท้องถิ่น หรือ
ตรงกับ 20 นำฬิกำตำมเวลำใน
ประเทศไทยของวนันี้ (พุธ) ระดับ
น�้ำในแม่น�้ำแซนเพิ่มสูงขึ้นอยู ่ที่ 
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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

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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สังคม

Best Medical Practice
ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อำร์.ที เข้ำรับ
รำงวัล “Best Medical Practice” 
สุดยอดรำงวัลทำงกำรแพทย์ จำก 
สมำพันธ์ทำงกำรแพทย์แห่งยุโรป 
หรือ European Medical Asso 
ciation ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ประกำศเดินหน้ำคิดค้น
งำนวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือ
ผู้มีบุตรยำกจำกทั่วโลก ให้มีลูก
ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อควำมสุข
ของทุกครอบครัว
 นำยศรำยุธ อัสสมกร  
กรรมกำรผู้จัดกำร ศูนย์ซูพีเรีย 
เอ.อำร์.ที ศูนย์รักษำผู้มีบุตรยำก
และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเอเชีย กล่ำวว่ำ นับเป็นควำม
ส�ำเรจ็และควำมภมูใิจทีศ่นูยฯ์ ของ
เรำได้รับคัดเลือกจำกสมำพันธ์ 
กำรแพทย์แห่งยุโรป ให้เข้ำรับ
รำงวัล “Best Medical Practice” 
จำก European Medical Asso 
ciation ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสุดยอด

เฉลิมชัย ธีระกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั, ประสทิธิ ์มงคลกลุสตัย์ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
จัดงานวันเด็กภายใต้โครงการ ‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้กับโอวัลติน’ โดยมี  
พอลล่า-น้องไลลา บัทเทอรี ร่วมงาน 

ณญาณี  เผือกข�า  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
เป็นตัวแทนบริษัทในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบเงินบริจาคที่ได้จากการ 
แลกคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และบัตรเครดิตกรุงศรี ให้แก่  
อาทิวราห์ คงมาลัย  เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว’ 

รัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จ�ากัด กิจกรรม
เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิพร้อมมอบทุนการศกึษาและรถจักรยานให้แก่เดก็และเยาวชน 
มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัดธัญญะผล โรงเรียนวัดทศทิศ และ
องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง จ.ปทุมธานี 

มร.มาร์คแลนด์ บลายคล้อค รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โรงแรมและรสีอร์ตในเครือ
เซ็นทารา เป็นประธานในงานท�าบุญตักบาตร ประจ�าปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล 
โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

รำงวลัทำงกำรแพทย ์ทีม่อบใหก้บั 
องค์กรทำงกำรแพทย์ที่มีระบบ
บริหำรจัดกำรทำงกำรแพทย์และ
กำรบริกำรที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย และมีงำนวิจัยตีพิมพ์บวก
กับอัตรำควำมส�ำเร็จในกำรรักษำ
เปน็ทีย่อมรบัจำกท่ัวโลก ซึง่ตลอด
ระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ เรำได้ 
มีกำรท�ำงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ 
เ พ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลควำมรู้  
กับแพทย์ท่ัวโลก เพ่ือพัฒนำแนว 
ทำงในกำรรักษำคนไข้ให้ได้มี

ประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นตลอด 
10 ปีที่ผ่ำนมำผลกำรรักษำและ
กำรให้บริกำรของศูนย์เป็นที่ยอม 
รับในระดับสำกล งำนวิจัยของ
ศูนย์ฯ ได้รับคัดเลือกไปตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงกำรแพทย์มำอย่ำงต่อ
เนื่อง โดยประเทศในทวีปยุโรปก็
ให้กำรยอมรับงำนวิจัยของเรำ ซึ่ง
ผมคิดว่ำรำงวัล “Best Medical 
Practice” คือหนึ่งในรำงวัลแห่ง
ควำมส�ำเร็จอีกขั้นหนึ่งของศูนย์ฯ 
และถือเป็นควำมส�ำเร็จของศูนย์ 

คณะแพทย์ และบุคลำกรทุกท่ำน
ของวงกำรแพทย์ไทย
 นำยศรำยธุ อสัสมกร กล่ำว 
ปิดท้ำยว่ำ ส�ำหรับปี 2018 ศูนย์ฯ 
ของเรำ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนำเทค 
โนโลยีและพัฒนำแนวทำงกำร
รกัษำตำ่งๆ ใหท้นัสมยั และพฒันำ 
บุคลำกรในองค์กร อำทิ แพทย์ 
และนักวิทยำศำสตร์ ให้แข็งแกร่ง 
เพรำะเรำเชื่อว่ำกำรพัฒนำคนใน
องค์กร ให้มีองค์ควำมรู้ท่ีดีสำมำรถ
ขับเคลื่อนองค์กร และท�ำให้ธุรกิจ
เติบโตได้ ซึ่งจำกกำรค้นคว้ำวิจัย
ที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ปัจจุบันเรำ
สำมำรถช่วยเหลือผู้มีบุตรยำก
ให้มีอัตรำควำมส�ำเร็จในกำรตั้ง
ครรภเ์พิม่มำกขึน้จนเปน็ทีย่อมรบั
ในระดับสำกล และยังสำมำรถ
ป้องกันกำรถ่ำยทอดโรคทำงพันธุ 
กรรมตำ่งๆ ไดก้ว่ำ 100 โรค โดยเรำ
มีเป้ำหมำยให้ทุกครอบครัวมีลูก 
อย่ำง “ปลอดโรค” พร้อมผลักดัน 
ประเทศไทยเป็นฮับด้ำนกำรรักษำผู้มี 
บุตรยำกและปลอดโรคทำงพันธุกรรม


