
 
ช

 3

กามวิปริต
เป็นมนษุย์ต้องทัง้อาย ทัง้
กลัว ต้องมหีริแิละโอตตปัปะ

editor59lokwannee@gmail.com

4927 (1452) O
C
T. 2, 2018

คุม‘คน’ได้ก็ยาว

ทางสองแพร่ง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

นานาชาติพร้อม
ช่วยอินโดนีเซีย 

เศรษฐกิจ 4

JWDผนึกสิงคโปร์
รุก “Self-Storage” 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“KT-Brain”
ขายIPO2-11ตุลาคม

ค�า้ยันให้อยู่ในอ�านาจต่อไปอย่าง
มัน่คง ปัจจัยเดยีวทีต้่องคมุให้อยู่
คอื “คน” ทีย้่ายข้างมาให้การ
สนบัสนนุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
นักการเมืองทีใ่นอดตีมีตวัอย่าง
ให้เหน็แล้วว่า “คน” กลุม่นีเ้ป็น
พวกท่ีอยูข้่างไหนกไ็ด้ท่ีตอบสนอง
ความต้องการให้ได้ ถ้าคมุ “คน” 
กลุม่นีไ้ด้ โอกาสทีจ่ะได้ไปต่ออีก
ยาวๆอย่างทีคิ่ดกันไว้ก็ไม่ใช่เรือ่ง
เกนิก�าลงั
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลงัเหน็องคาพยพชดัเจนในพรรค
พลงัประชารฐั แม้จะมเีสยีงวพิากษ์
วจิารณ์มากมาย แม้หลายคนจะ
ชีไ้ปทางเดยีวกนัว่าจะซ�า้รอยอดตี
ไปได้ไม่กี่น�้า แต่ครั้งนี้อาจไม่
เหมอืนเดมิ เพราะได้ถอดบทเรียน 
วางหมากแก้มาแล้ว ทีส่�าคญักอง
หนนุไม่ได้ตกต�า่ลงไปมากกว่า
ตอนทีเ่ข้ามาประกาศยดึอ�านาจ
มากนกั โดยเฉพาะกองหนนุ
ทีม่บีทบาทในหลาย
วงการ หลายองค์กร 
ทีย่งัพร้อมเป็นหลกั
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หลังการเปิดตัวพรรคพลังประชา
รฐัอย่างเป็นทางการทีไ่ด้ 4 รฐัมนตรี
ในรัฐบาลทหาร คสช. เข้ามาคุม
ทพั กท็�าให้ทุกฝ่ายเห็นภาพการเมอืง
ชัดเจน

ที่ชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้
คอืความล้มเหลวของการปฏริปู
การเมือง เพราะแนวทางของ
พรรคพลงัประชารฐัน้ันซ�า้รอย
กับแนวทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เกือบทุกครั้งที่มีรัฐประหาร

อย่างไรกต็าม แม้หลายคนจะ
ปรามาสว่าพรรคพลงัประชารฐัเป็น
แค่พรรคเฉพาะกจิเฉพาะกาล ไม่ใช่
พรรคทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่ท�างานการเมอืง
อย่างย่ังยืน พร้อมชี้ให้ดูอดีต
พรรคการเมอืงท่ีตัง้มาเป็นฐานให้
ทหารสบืทอดอ�านาจท่ีต่างล้มหาย
ตายจากทางการเมืองไปหมดสิ้น
หลงัจากท�างานการเมืองได้ไม่นาน

แม้หลายคนจะชีไ้ปในทศิทาง
เดียวกันว่าการเมอืงแนวทางนีแ้ม้
จะได้อ�านาจมาครองหลงัการเลอืก
ต้ัง แต่จะเป็นอ�านาจที่ไม่ยั่งยืน 
และอาจจะจบไม่สวยซ�้ารอยใคร
หลายคนในอดีต

แต่ครัง้นีอ้าจไม่เหมอืนเดมิ
เมื่อทุกคนมองเห็นบทเรียน

จากการตั้งพรรคการเมืองเพื่อ
สืบทอดอ�านาจในอดีต ฝ่ายทหาร
ก็มองเห็นเช่นเดียวกัน

เมือ่มองเห็นก็ต้องถอดบทเรยีน
ในอดตีเพือ่ท�าการแก้ไขไม่ให้กงล้อ
ประวัตศิาสตร์หมุนซ�า้รอยเดมิ

เหมอืนกบัทีร่ฐับาลทหาร คสช. 

คมุ‘คน’ได้กย็าว
เสยีงเชียร์แรงหนนุไม่ได้ตกต�า่ลงไป
มากกว่าตอนท่ีประกาศยดึอ�านาจ
มากนกั

ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืเสยีงทีล่ดลง
ไปนัน้เป็นเพียงประชาชนแนวร่วม
ธรรมดา ท่ีแม้อาจจะเสียงดงับ้าง 
แต่ท�าอะไรไม่ได้ ท�าได้ดีทีส่ดุกแ็ค่
สร้างความน่าร�าคาญ

ขณะท่ีกองหนนุทีม่บีทบาทใน
หลายวงการ หลายองค์กร ยงัพร้อม
เป็นหลักค�า้ยนัให้อยูใ่นอ�านาจต่อ
ไปอย่างมัน่คง

แถมยงัมกีฎหมายทีเ่ขยีนเอ้ือ
ทัง้การเข้าสู่อ�านาจ ทัง้การใช้อ�านาจ
คอยสนับสนนุอกีแรงหน่ึง

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าได้ถอดบทเรยีนและวาง
แนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วน
จะเป็นไปตามทีว่างไว้หรือไม่ เหลอื
ปัจจยัเดยีวทีต้่องรอลุ้นคอืเร่ือง “คน”

“คน” ในทีน่ีไ้ม่ใช่กองหนนุท่ี
ตามเชียร์กันมาต้ังแต่ก่อนเข้ายึด
อ�านาจ เพราะกองเชยีร์กลุ่มนีอ้ย่างไร
กเ็ชยีร์ 

แต่ “คน” ในท่ีนี้หมายถึงคน
ท่ีไม่เคยสนับสนุนกันมาก่อน ทั้ง
ในส่วนคนกลางๆ หรือฝ่ายตรง
ข้ามท่ีเปล่ียนใจมาให้การสนับสนุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่
ในอดีตมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว
ว่า “คน” กลุ่มน้ีเป็นพวกที่อยู่ข้าง
ไหนก็ได้ที่ตอบสนองความต้องการ
ให้ได้

ถ้าคุม “คน” กลุ่มนี้ได้ 
โอกาสที่จะได้ไปต่ออีกยาวๆ
อย่างทีค่ดิกนัไว้กไ็ม่ใช่เรือ่งเกนิ
ก�าลัง

แต่หากคุมไม่ได้ก็พังเร็ว

เสียงท่ีลดลงไปเป็นเพียงแนวร่วมธรรมดา

อาจจะเสียงดังบ้างแต่ทำาอะไรไม่ได้

ทำาได้ดีท่ีสุดแค่สร้างความน่ารำาคาญ

ถอดบทเรียนความล้มเหลวของ
รฐับาลทีม่าจากรัฐประหารจนบรหิาร
ประเทศผ่านมาแล้ว 4 ปี ซ่ึงเปรยีบ

ได้กบัรฐับาลเลือกตัง้ 1 สมยั
ที่ส�าคัญแม้จะมีเสียงวิพากษ์

วจิารณ์การบรหิารงานมากมาย แต่
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In Brief : ย่อความ

กามวิปริต

ทรรศนะ

พวกกามวปิรตินีแ่ก้ยาก เพราะ

คนพวกนีไ้ม่ละอายใดๆ คน

โบราณยึดถอืวฒันธรรมมา

อย่างไร คนพวกน้ีไม่สนใจ 

ท�าลายหมด จะร่วมหลบันอน

กบัใครกไ็ม่ละอาย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทางสองแพร่ง
วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 เป็นวนัครบ
รอบ 12 ปีการจากไปของ “นวมทอง 
ไพรวลัย์” คนขบัแทก็ซีว่ยั 60 ปี ทีข่บั
รถแทก็ซีช่นรถถังบรเิวณลานพระบรม
รูปทรงม้าเพื่อประท้วงรัฐประหารของ 
คมช. จนได้รบับาดเจบ็สาหัส 

หลงัจากนัน้ 1 เดอืนในคนืวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2549 “นวมทอง ไพรวัลย์” 
ผกูคอเสยีชวีติบริเวณสะพานลอยหน้า
ส�านกัพมิพ์ไทยรฐั โดยมจีดหมายลาตาย
ระบุว่า ต้องการลบค�าสบประมาทของ 
“พ.อ.อคัร ทพิโรจน์” รองโฆษกคณะ
ปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(คปค.) ทีว่่า “ไม่มใีครมอีดุมการณ์
มากขนาดยอมพลีชพีได้” 

มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่ร�าลึก
วรีกรรมของ “นวมทอง ไพรวัลย์” 
ซึง่ผ่านมา 12 ปี บ้านเมืองกย็งัอยู่
ภายใต้อ�านาจรฐัประหาร สะท้อน
ให้เหน็ความส�าคญัของการต่อต้าน
รฐัประหารของ “นวมทอง ไพรวลัย์” 
ว่า “ระบอบเผดจ็การ” ไม่มวัีนตาย
จากสังคมไทยหากประชาชนยงัยอม
ก้มหวัให้ “เผด็จการ” 

ค�าประกาศของ “ธนาธร จงึรุง่เรอืง
กจิ” หวัหน้าพรรคอนาคตใหม่ ว่าจะ
ท�าให้รฐัประหารหมดสิน้ไปจากประเทศไทย
และสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจริง 
เหมอืนการฟ้ืนคนืชพีของ “นวมทอง 
ไพรวลัย์” แต่ครัง้นีเ้ป็นพลังของ “คน
รุน่ใหม่” ทีก่�าลงัปลกุกระแสประชาธปิไตย
ไปทัว่บ้านท่ัวเมอืง

การเปิดตวั “พรรคอนาคตใหม่” 
อย่างเรยีบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลงับรสิทุธิ์
แตกต่างสิน้เชงิกบัการเปิดตวั “พรรค
พลงัประชารฐั” ท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อาย 
“เผดจ็การทนุอนรุกัษ์” และ “นกัการ
เมอืงโบราณ” 

การต่อสูท้างการเมอืงมีแค่ 2 ทาง
เลือกคอื บ้านเมอืงเดนิหน้าสูร่ะบอบ
ประชาธปิไตยทีม่ัน่คงและยัง่ยนื หรอื
จมปลกักบั “การเมอืงน�า้เน่า” และ 
“ระบอบรฐัประหาร” ไม่ส้ินสดุ? 

ยคุนีม้ข่ีาวน่ากังวลและสลดหดหู่เกีย่ว
กบัเรือ่งเพศสมัพนัธ์ เป็นยคุกามวปิรติ 
เพราะแม้แต่ในห้างสรรพสนิค้าทีต่่าง
จงัหวดัแห่งหน่ึงยงัร่วมเพศกันโดยไม่
ละอาย เหมอืนสตัว์ทีท่�ากันข้างถนน 
แต่สัตว์กย็งัเป็นช่วงเป็นฤด ูแต่คนกาม
วปิรติท�าได้ทกุวันทกุเวลา  

คนทีเ่ห็นจึงโพสต์ภาพโชว์การร่วม
เพศกระจายไปทัว่โซเชียลมีเดีย ถอืเป็น
ความต�า่ตมจมเรือ่งเนือ้หนัง เป็นยคุ
กามบ้าระห�า่ เพราะความไม่มียางอาย 
ไม่ปกปิดสิง่ท่ีไม่เหมาะไม่ควร ซึง่มใีห้
เห็นมากมายในยคุนี ้แทนทีจ่ะรู้ว่าอะไร
ต้องท�าในทีล่บั ทีส่่วนตวั ต้องระมดัระวงั 
แต่กลับเหน็ว่าเป็นเรือ่งไม่น่าอาย ไม่
สนใจว่าสายตาใครจะเห็น แม้แต่ทีโ่ล่ง
แจ้ง ทีส่าธารณะ ยังท�าอย่างประเจดิประเจ้อ
ให้คนดใูห้คนเหน็ 

ยคุนีม้กีารกระท�าเรือ่งเพศทีว่ติถาร
มากมาย มคีวามใคร่ความอยากเมือ่ไร
กท็�าได้ทกุท่ี จงึเหน็เรือ่งแบบนีเ้กิดขึน้
บ่อยครั้งทั้งในบ้านเราและในต่าง
ประเทศ เราจงึเห็นความตกต�า่ทางศลี
ธรรมมากขึน้เรือ่ยๆอย่างไม่ละอาย ไม่
เกรงกลวักฎระเบียบของสังคม 

ธรรมะ 2 ข้อให้ “อายช่ัว กลวั
บาป” คอืเป็นมนษุย์ต้องทัง้อาย 
ทัง้กลวั ต้องมีหิรแิละโอตตปัปะ 
เพือ่เป็นธรรมคุม้ครองโลก เป็น
โลกบาล ถ้าคนเราไม่มีจิตใจที่
ละอายการท�าชัว่ ไม่กลวับาป โลก
กจ็ะวินาศหายนะ

พวกกามวปิรติทีค่ดิว่าการโชว์การ
มเีพศสมัพนัธ์เป็นความโก้ ไม่ใช่ความ
ชั่ว ไม่ใช่บาป จึงกล้าท�าต่อหน้า
สาธารณชนน้ัน ต้องถือว่าเป็นคนทีส่ิน้
ยางอาย ไม่อายชัว่ ไม่กลัวบาป ไม่กลวั
สายตาใคร บางคนยังถ่ายภาพถ่าย
คลปิมาเปิดเผยมาเผยแพร่ เป็นยคุของ
คนหน้ามืดตามวัจรงิๆ ไม่มคีวามรูส้กึ
ละอายใดๆเลย ไม่ขวยเขินอะไรแม้แต่
นดิเดียว 

พวกกามวปิรตินีแ่ก้ยาก เพราะคน
พวกนีไ้ม่ละอายใดๆ คนโบราณยึดถือ
วัฒนธรรมมาอย่างไร คนพวกนี้ไม่
สนใจ ท�าลายหมด จะร่วมหลบันอน
กบัใครกไ็ม่ละอาย ยิง่มีคนเห็นมาก 
คนด่ามาก กค็ดิว่าดังและเด่น  

ใครเป็นพ่อแม่ ปูย่่าตายาย ต้อง
เตือนลูกหลาน อย่าให้ลูกหลาน
นอกคอก แหกคอกส่ิงดงีามทีเ่รา
ม ีขนบธรรมเนียมจารตีประเพณี
ท่ีท่ัวโลกยกย่อง  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

JWDผนึกสิงคโปร์รุก‘Self-Storage’

โรดโชว์ : เพชร โอสถานเุคราะห์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั โอสถสภา 
จ�ากดั (มหาชน) น�าเสนอข้อมลูไฮไลท์การด�าเนนิธรุกิจและแผนการลงทนุสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ท่ีประเทศเมยีนมา เน่ืองในโอกาสการเตรยีมเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและ
หุน้สามัญเดมิต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

ร่วมงาน : ธวชัชยั พุฒิพิรยิะ กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ธนพิริยะ จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบัวรวุฒ ิอุน่ใจ ประธานสมาคมผูค้้าปลกีไทย ในงาน “รเีทล
เอก็ซ์ อาเซยีน 2018” เพ่ือยกระดับผูป้ระกอบการค้าปลกีและแบรนด์ต่างๆสูค่วาม
ส�าเรจ็ในอตุสาหกรรมค้าปลกีในตลาดอาเซียน 

นายชวนนิทร์ บณัฑิตกฤษดา 
ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื JWD เปิดเผยว่า ได้
ร่วมทุนกับบริษัท Store It! 
Management จากสงิคโปร์ เพือ่
ขยายธุรกิจ Self-Storage ห้องเกบ็
ของส่วนตวัและบรกิารจดัเกบ็สนิค้า
ด้วยตนเองในไทยสาขาที ่2 ถนน
จุฬาซอย 16 พื้นที่โครงการ Zy 
Walk ตัง้แต่เดอืนมถุินายนทีผ่่าน
มา ด�าเนนิงานโดยบรษิทั เจดบัเบิล้
ยดู ีสโตร์ อทิ จ�ากดั ทนุจดทะเบยีน 
100 ล้านบาท  

Self-Storage สาขาสยาม เป็น
อาคาร 5 ชัน้ และชัน้ดาดฟ้าอกี 1 
ชัน้ มพีืน้ทีใ่ห้บรกิารรวม 6,000 
ตารางเมตร เป็น Self-Storage โครง
การแรกๆทีต่ดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
ทัง้อาคารเพือ่ควบคุณอณุหภมูใิห้
เหมาะสมต่อการเกบ็ของใช้ส่วนตัว 
ปัจจุบนัเปิดให้บริการพืน้ทีเ่ฟสแรก 
ประกอบด้วย ห้องเกบ็ของส่วนตัว 
ขนาด 1-11 ตารางเมตร โดยลูกค้า
ใช้บรกิารได้ 24 ชัว่โมง เบือ้งต้นมี
แผนพฒันาห้องเก็บของนริภยัเพือ่
ให้บรกิารจัดเกบ็สิง่ของมีค่า ห้องเกบ็

‘KT-Brain’ขายIPO2-11ตุลาคม

JWD ผนกึกลุม่สงิคโปร์รุกธรุกจิ Self-Storage ให้บรกิารห้องเกบ็
ของส่วนตวัและบรกิารจดัเกบ็สนิค้าด้วยตนเอง เปิดสาขาเพิม่อกี 
1 แห่ง เจาะกลุ่มคนเมอืงและผูพ้กัอาศยัในคอนโดฯ 

งานศลิปะ ห้องเกบ็ไวน์ และบรกิาร 
Store It! Express รับส่งสิง่ของ 
พร้อมน�ามาจดัเกบ็ท่ี Self-Storage 
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า

อนึง่ JWD เปิดให้บริการ Self-
Storage สาขาแรกทีถ่นนกรุงเทพกรีฑา
มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี และได้รบั
การตอบรบัทีดี่ ปัจจุบันมอีตัราเช่า
พืน้ทีก่ว่า 80% จากพืน้ทีใ่ห้บรกิาร
รวม 2,000 ตารางเมตร ส่วนการ
เปิดบรกิารสาขาสยามเน่ืองจากมีผู้

นางชวนิดา หาญรตันกูล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทัหลักทรัพย์จดัการ
กองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื KTAM เปิดเผยว่า กองทนุเปิด 
KT-Brain เปิดเสนอขายครัง้แรก 
(IPO) วนัที ่2-11 ตลุาคม มลูค่า
โครงการ 2,000 ล้านบาท เงนิลงทนุ
ขัน้ต�า่ 1,000 บาท เน้นลงทนุหุน้ที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและหรอืตลาดหลักทรพัย์ 
mai โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สทุธิกองทุน โดยจะคดัเลอืกหลกั

ทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่
พฒันาขึน้จากการใช้ปัญญาประดษิฐ์ 
(Artificial intelligence-AI) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานจากข้อมูล
ทางการเงนิเป็นรายบรษิทั หลงัจาก
นั้นจะคัดเลือกหลักทรัพย์และจัด
พอร์ตการลงทุนเพือ่สร้างผลตอบแทน

โดยรวมให้เหนอืกว่าดชันอ้ีางองิ   
กองทนุ KT-Brain จะใช้ AI 

ในการคัดเลือกหุ้น โดยระบบจะ
ท�าการคัดเลือกหุ้นในตลาดหลัก
ทรพัย์ฯทีม่ปีระมาณ 731 หลกัทรพัย์ 
โดยคดัเลอืกหุน้จากข้อมลูอตัราส่วน
ทางการเงนิต่างๆทีจ่ะส่งผลต่อราคา
หุน้และโอกาสสร้างการเตบิโตทีดี่
ให้กับเงินลงทุนเป็นหลัก เช่น 
อตัราส่วนความสามารถในการท�า
ก�าไร อตัราส่วนสภาพคล่อง และ
อตัราส่วนประสทิธภิาพในการด�าเนนิ
งาน เป็นต้น

การขยายธรุกจิไปท่ีเกาะฮ่องกง มาเลเซีย 
และเกาหลีใต้ นอกจากนีบ้รษิทัเจ
ดบัเบิล้ยดู ีสโตร์ อทิ ยงัมแีผนเปิดให้
บรกิาร Self-Storage แห่งใหม่บน
ท�าเลสาทร พ้ืนทีใ่ห้บรกิาร 4,000 
ตารางเมตร ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเตรยีม
การปรบัปรงุและตกแต่งอาคาร 

พกัอาศยัและร้านค้าหนาแน่น นอกจาก
นีโ้ครงการคอนโดมิเนยีมส่วนใหญ่
มพีืน้ทีเ่กบ็ของค่อนข้างจ�ากดั 

ส�าหรับบริษัท Store It! 
Management จากสิงคโปร์ มี
ประสบการณ์ด�าเนินธุรกจิ Self-
Storage ในสงิคโปร์มากกว่า 14 ปี มี
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

“จ่าม”ี เข้าญีปุ่น่แล้ว  
พายุไต้ฝุ่นจ่ามเีคล่ือนข้ึนฝ่ังจงัหวดั
วากายามะทางตะวนัตกของญ่ีปุน่
ด้วยความเรว็ลมใกล้จดุศนูย์กลาง 
162 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ส่งผลให้
เกดิฝนตกหนกั พายรุนุแรง มี
รายงานน�า้ท่วมฉบัพลนั บ้าน
เรอืนเสยีหายจ�านวนหนึง่ และ
เกดิดนิถล่มหลายพืน้ท่ี ไฟฟ้าดบั
กว่า 300,000 ครวัเรอืนบนหมู่
เกาะโอกนิาวะและคาโงชมิะ มี
รายงานผูส้ญูหาย 1 คน ชาวบ้าน
บาดเจบ็อย่างน้อย 66 คน ส่วน
ใหญ่บาดเจบ็เลก็น้อย

ส่งสนุขัเป็นของขวัญ 
เกาหลเีหนอืมอบสนุขัพงุซานซ่ึง
เป็นสายพนัธุน์กัล่าเป็นของขวญั
ในการประชมุสดุยอดเกาหลเีหนอื-
เกาหลใีต้ โดยส่งมอบสนัุข 2 ตวั 
อายรุาว 1 ปี ผ่านทางหมูบ้่านปัน
มนุจอม พร้อมด้วยอาหารสนุขั
น�า้หนกัรวม 3 กโิลกรัมในช่วงที่
อยูร่ะหว่างการปรบัตวัใช้ชวีติใน
เกาหลใีต้ สนุขัพนัธุพ์งุซานได้ช่ือ
ว่ามคีวามซือ่สตัย์และฉลาดมาก 
มขีนหนาสขีาวครมี หตูัง้ และ
ดวงตาสนี�า้ตาลแดง จดัเป็นหน่ึง
ในสมบัติล�้าค่าแห่งชาติของ
เกาหลเีหนือ

สตรบีราซลิประท้วง 
สตรีชาวบราซลินบัหมืน่คนพา
กนัเดนิขบวนประท้วงตามท้อง
ถนนในเมอืงใหญ่ๆ เพ่ือต่อต้าน
นายจาอร์ี โบลโซนาโร ตวัเกง็ใน
ศกึเลือกตัง้ชงิต�าแหน่งประธานา 
ธบิดทีีจ่ะมขีึน้ในวันที ่7 ตลุาคม
นี ้ นายโบลโซนาโรทีม่นีโยบาย
ขวาจดัเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล
หลงัถกูท�าร้ายจนเกอืบเอาชีวิต
ไม่รอด เป็นอดตีนายทหารบกผู้
แสดงออกด้วยการชื่นชมยุค
เผดจ็การของบราซลิ และมีนโย
บายปราบอาชญากรรมด้วยความ
รนุแรง ต่อต้านรกัร่วมเพศ เหยยีด
สตรแีละคนผวิด�า 

นานาชาตพิร้อมช่วยอนิโดนีเซยี 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�า
สหรฐั กล่าวในระหว่างการปราศรยั
หาเสยีงช่วยผูส้มคัรท้องถิน่ของพรรค
รีพับลิกันที่เมืองวีแลน รัฐเวสต์
เวอร์จเินยี โดยต้ังค�าถามว่าเหตใุด
สหรฐัจงึต้องให้ความช่วยเหลอืด้าน
การเงนิแก่กองทัพของหลายประเทศ
พนัธมติรทีม่ฐีานะร�า่รวย เช่น ซาอดุี 
อาระเบยี ญีปุ่น่ และเกาหลีใต้

ประธานาธบิดีทรมัป์ทีพ่ยายาม
ผลกัดนันโยบายอเมรกิาต้องมาก่อน

กล่าวอกีว่า ทีจ่รงิประเทศเหล่านี้
ต้องจ่ายให้สหรัฐ แต่ปัญหากค็อืยัง
ไม่เคยมีใครเอ่ยปากพูด และเขาได้
หารอืเร่ืองนีก้บักษตัรย์ิซาอดุอีาระเบยี
เมือ่วันเสาร์ทีผ่่านมา  

ซาอดีุอาระเบยีและญ่ีปุน่เป็น

‘ทรมัป์’โวยสหรฐัอุ้มประเทศร�า่รวย
ผูซ้ือ้อาวธุสหรัฐรายใหญ่ และสหรฐั
ให้การสนบัสนนุด้านข่าวกรอง การ
เตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิกลางอากาศแก่
ปฏบัิตกิารของกองก�าลังพนัธมติร
อาหรบัทีน่�าโดยซาอดุอีาระเบยีใน
การต่อสูก้บักลุม่กบฏฮตูใีนเยเมน 
และจากการทีญ่ีปุ่่นและเกาหลใีต้มี
ทหารกองทพัสหรฐัประจ�าการอยู่
ในประเทศหลายหมืน่นาย ประธานา 
ธบิดทีรมัป์กล่าวว่า สหรัฐจ่ายเงนิ
ประมาณ 60% ของกองทัพเกาหลใีต้

นายกรฐัมนตรอีอสเตรเลยีเสนอ
ให้ความช่วยเหลอืและแสดงความ
เหน็ใจเหตแุผ่นดนิไหวและสึนา
มทิีเ่กาะสลุาเวสี ส่วนไทย มาเลเซยี 
และจีน เสนอตวัเช่นกนั ขณะทีอ่ี
ยใูห้ความช่วยเหลอืทนัที 

นายสก็อตต์ มอร์ริสนั นายก
รฐัมนตรอีอสเตรเลยี กล่าวในรายการ
อนิไซเดอร์สทางสถานีโทรทัศน์เอบี
ซอีอสเตรเลยีว่า ได้พดูคยุกับนาย
โจโก วโิดโด ประธานาธิบดอีนิโดนเีซยี 
เพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือและ
แสดงความเหน็ใจเหตแุผ่นดนิไหว
และสึนามทิีเ่กาะสุลาเวสเีมือ่วนัศกุร์
ทีผ่่านมา นบัเป็นเหตกุารณ์ทีน่่า
กลวัอย่างมาก อย่างไรกต็าม เขา
มั่นใจว่าประธานาธิบดีวิโดโดจะ
บรหิารจดัการในเร่ืองนีไ้ด้ และถ้า
หากผูน้�าอนิโดนเีซยีต้องการความ
ช่วยเหลอื ทางออสเตรเลียกพ็ร้อม
ในทนัท ีขณะเดยีวกนัส�านกัข่าวอัน
ตาราของทางการอินโดนเีซยีรายงาน
ว่า นกัโทษกว่าครึง่ของจ�านวน 560 
คน หลบหนอีอกจากเรอืนจ�าเมอืง
ปาลหูลงัจากก�าแพงถล่มช่วงแผ่น
ดินไหว ผู้คุมเรือนจ�าไม่สามารถ
ตามจบัผูต้้องขงัทีว่ิ่งหนไีด้ทัง้หมด 
ขณะทีพ่วกเขากต่ื็นตกใจและต้อง
รักษาชวีติรอดเช่นกนั อกีด้านหนึง่
มรีายงานนกัโทษหลายร้อยคนแหก

คกุจากเรอืนจ�าในเขตดงกาลา
โดรนทีบ่นิเหนอืพ้ืนทีป่ระสบ

ภัยในย่านชุมชนทางใต้ของเมือง
ปาลพูบความเสยีหายเป็นบรเิวณ
กว้างจากแผ่นดินไหวขนาด 7.5 
และคล่ืนยกัษ์สนึามิสงู 6 เมตร ใน
ช่วงท่ีมีผู้คนหลายร้อยคนมาร่วม
เทศกาลรืน่เรงิทีช่ายหาดปาล ูท�าให้
ก�าแพงน�า้ขนาดใหญ่กวาดกลนืผูค้น
หายไปในชัว่พรบิตา

สถานอีตุนุยิมวทิยาและธรณี
ฟิสิกส์อนิโดนเีซยีซึง่ออกประกาศ
เตือนภัยคล่ืนยักษ์สนึามหิลังจาก
แผ่นดินไหวรนุแรงท่ีเกาะสลุาเวสี 
จากนัน้ได้ยกเลกิการเตอืนภยัใน
อกี 34 นาทีถดัมา ตกเป็นท่ีวิจารณ์
และต�าหนอิย่างหนกัทีย่กเลกิประกาศ
เรว็เกินไป แต่เจ้าหน้าท่ียนืยนัการ

เฝ้าระวงัและเตอืนภยัสนึามบินเกาะ
สลุาเวสตีามขัน้ตอน ขณะทีจ่�านวน
ผู้เสียชีวิตจากธรณีพิบัติภัยครั้งน้ี
เพิม่เป็นมากกว่า 800 คนแล้ว เจ้า
หน้าทีเ่ร่งจดัส่งอาหาร ความช่วย
เหลือ และอปุกรณ์ต่างๆไปยงัเกาะ
สลุาเวสทีางตอนกลางของประเทศ 
แต่ยงัไม่สามารถเข้าถึงชมุชนรอบ
นอกทีเ่สยีหายหนกั 

ทางด้านโฆษกรฐับาลมาเลเซยี
แถลงว่า มาเลเซียได้เสนอให้ความ
ช่วยเหลอืจากแผ่นดนิไหวเกาะสุลา
เวสแีล้ว และก�าลงัรอค�าตอบจาก
อนิโดนีเซยี นอกจากนีไ้ทยและจนี
กไ็ด้เสนอให้ความช่วยเหลอืเช่นกัน 
ส่วนสหภาพยุโรป (อยี)ู ประกาศให้
ความช่วยเหลอืทันท ี1.5 ล้านยโูร 
(ราว 56.26 ล้านบาท)
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (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 สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง 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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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

จักรยานคันเล็กๆที่บรรจุไปด้วย
อปุกรณ์ช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน ไม่ว่า
จะเป็นเครือ่งมือปฐมพยาบาลขัน้
ต้น รวมถงึเครือ่งกระตกุหัวใจไฟฟ้า
ชนดิอัตโนมตั ิ(AED) คือจกัรยาน
ของกลุ่ม “AED Bike Thailand” 
หรอืกลุ่มจกัรยานกูช้พี ซึง่เป็นการ
รวมตัวกันของกลุ่มคนรักการปั่น
จกัรยานท่ีมคีวามรูเ้บ้ืองต้นในการ
ปฐมพยาบาลและการช่วยชวีติฉุกเฉนิ 
โดยกลุ่มจกัรยานกูชี้พกลุ่มนีจ้ะออก
ปฏบิตัภิารกิจในงานอเีวนท์ทีม่ผีูค้น
รวมตัวกนัมากๆ เช่น งานว่ิง งาน
ป่ันจกัรยาน หรอืงานเทศกาลต่างๆ

นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร 
กรรมการมลูนธิกิารแพทย์ฉกุเฉนิ
แห่งชาต ิกล่าวถงึทีม่าทีไ่ปของการ
จัดตั้งกลุ่มว่า กลุ่มจักรยานกู้ชีพ
เป็นการรวมตัวของจิตอาสาจาก
หลายๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอาสา
สมัครจากทีมพาราเมดิค จาก
พยาบาล จากนกัเวชกิจฉุกเฉนิ จาก
แพทย์ หรอืจากประชาชนทัว่ไปที่
มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้น
ฐานท่ีมใีจรกัในการป่ันจกัรยาน ซ่ึง
ได้มแีนวความคดิแบบนีม้าต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 จนปัจจบุนันีเ้รามผีูส้นใจ
มาร่วมงานทีม่ลีกัษณะเป็นกลุ่มก้อน
ต่างๆเกอืบ 100 คนแล้ว 

โดยหน้าทีห่ลกัๆของพวกเรา
กค็อื คอยช่วยเหลอืและอ�านวยความ
สะดวกในเรือ่งการแพทย์ฉกุเฉนิให้
กับประชาชนที่เข้าร่วมในงานวิ่ง 

ชยั รองเลขาธกิารสถาบันการ
แพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.) 
กล่าวว่า สพฉ. ได้เข้าไปมส่ีวนร่วม
ให้กับทีมจักรยานกู้ชีพ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนบัสนนุเครือ่ง AED หรอื
การช่วยจดัอบรมให้กบัทีมจิตอาสา
ในเรือ่งการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ทัง้นี ้เราจะเห็นว่าในงานออกก�าลงั
กายจะมผีูป่้วยทีไ่ม่ทราบอาการของ
ตนเองแล้วเกดิภาวะหวัใจวายหรอื
หวัใจหยดุเต้นบ่อยครัง้ การท�างาน
ของทมีจกัรยานกูช้พีจงึเป็นส่วนหนึง่
ทีจ่ะเข้าไปช่วยเหลอืผูป่้วยทีมี่ภาวะ
ดงักล่าวได้ หากเราใช้เครือ่ง AED 
ในการช่วยชวีติผู้ป่วยสลับกบัการ
ช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พ้ืนฐานหรอื CPR 
ก่อนทีท่มีแพทย์จะเดนิทางเข้าให้
ความช่วยเหลอืได้อย่างรวดเรว็กจ็ะ
สามารถเพิม่โอกาสรอดชวีติให้กบั
ผูป่้วยได้มากถึง 50% จากเดมิถ้า
เราเริม่ต้นช่วยผูป่้วยแล้วรอเจ้าหน้าที่
กู้ชีพมารับเพียงอย่างเดยีวโอกาส
รอดชีวิตของผู้ป่วยก็จะมีเพียงแค่ 
27% แต่ถ้าใช้เคร่ือง AED มาช่วย
ด้วยโอกาสในการรอดชวีติของผูป่้วย
กจ็ะมากขึน้ไปด้วย จงึขอช่ืนชมการ
ท�างานของทีมจักรยานกู้ชีพมาก 
และ สพฉ. กพ็ร้อมจะช่วยในการ
สนบัสนุนทกุอย่างของทมีด้วย

หากใครต้องการตดิตามการ
ท�างานของทีมจักรยานกูชี้พสามารถ
ติดตามได้ทีเ่พจเฟซบุค๊ “AED BIKE 
Thailand”

ดร.ฉวีรตัน์ เกษตรสุนทร ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานใน
พธิเีปิดตวัศนูย์ข้อมลูกลางด้านศาสนาในรปูแบบโมบายแอพพลเิคชัน่ เพ่ือเปิดช่อง
ทางการสือ่สารด้านศาสนาในยคุดจิทิลั โดยมปีรารพ เหล่าวานชิ เลขานกุารรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน ท่ีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

พล.ต.อ.พชิติ ควรเดชะคปุต์ ประธานคณะกรรมาธกิาร การศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 
และการท่องเทีย่ว สภานิตบัิญญตัแิห่งชาต ิ พร้อมด้วยคณะกรรมาธกิาร ศกึษาดู
งานการขบัเคลือ่นสามพรานโมเดลและการท่องเทีย่ววิถอีนิทรย์ีพร้อมฟังบรรยาย โดย
มอีรษุ นวราช ผู้บรหิารสวนสามพราน ให้การต้อนรบั 

งานป่ันจกัรยาน หรอืงานกฬีาทีม่ี
คนดูมากๆ ทีมของเราจะเข้าไป
ปะปนเพือ่ดแูลฝูงชนเหล่าน้ัน เมือ่
เกิดเหตุแบบเฉียบพลันเราก็จะ
สามารถเข้าถงึจุดเกดิเหตไุด้อย่าง
รวดเร็ว และช่วยในการท�า CPR 

เปิดภารกิจ‘จักรยานกู้ชีพ’

พร้อมกับการใช้เครือ่งฟ้ืนคนืคลืน่
หวัใจด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัหิรอื 
AED ในการกู้ชีพระหว่างรอทีม
แพทย์จากสายด่วน 1669  หรอืรถ
พยาบาลเข้ามาช่วยเหลอืต่อไป

ด้าน นพ.ไพโรจน์ บญุศริคิ�า
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