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ไม่มีอะไรพลิกเมื่อร่างพ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซ่ึงส.ว.ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสนช.
ด้วยคะแนนเสยีงท่วมท้น แถม
ไม่มีความเคล่ือนไหวเพื่อรวบ 
รวมชื่อสมาชิกให้ได้ 1 ใน 10 
เพือ่ยืน่ศาลรฐัธรรมนญูตคีวาม
แม้ตวัประธาน กรธ.ต้องการให้
ตีความในบางประเด็น ถ้าทุก
อย่างยงัเดนิไปตามสเตป็นีเ้ท่า 

กับว่าประเทศไทยปรับเข้าสู ่
โหมดนับถอยหลังคืนอ�านาจ 
ให้ประชาชน เม่ือทิศทางการ 
เมืองเริ่มชัดเจน บรรดาพรรค 
การเมืองทั้งเก่าและใหม่ก็ต้อง
เร่งมือด�าเนินการทุกอย่างให้
ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายพรรค 
การเมืองก�าหนด เพื่อรักษา
สิทธิในการส่งตัวแทนพรรค 
ลงเลือกตั้ง

ทุกวันศุกร์
สองทุ่มเวลาไทย

ดูได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูบ “โลกวันนี้”
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150 วัน ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว
การเลือกตั้งจะมีขึ้นก่อนคงไม่ 
รอให้ครบ 150 วันเป๊ะจึงจัด 
เลือกตั้ง
 เมื่อทิศทางการเมืองเริ่มชัด 
เจนแบบนี้แล้วบรรดาพรรคการ 
เมืองทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่คง
ต้องเร่งมือด�าเนินการทุกอย่าง 
ให้ครบถ้วนตามทีก่ฎหมายพรรค 
ก า ร เ มื อ ง ก� า หนด เพื่ อ รั ก ษ 
าสิทธิในการส่งตัวแทนพรรคลง 
เลือกตั้ง
 หากเป็นไปตามสเต็ปนี้ก็เท่า 
กบัว่าประเทศไทยปรับเข้าสูโ่หมด
นับถอยหลังคืนอ�านาจให้ประ 
ชาชน ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ให้เริ่ม 
นับหนึ่งหลังจากที่ร ่างพ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการ
 ท้ังน้ีถ้าพิจารณาจากกรณีที่
นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีเข้า 
พูดคุยเป็นรายบุคคลเพื่อเร่งรัด 
งานในหน้า ท่ี รับผิดชอบหลัง 
กลับจากประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรที่จังหวัดเพชรบุรี
 ถ้าพิจารณาจากคดีเสือด�าที่
พลิกมาเป็นขึงขังจริงจังที่จะเอา 
ผิดกับผู ้ ถู กกล ่ า วหา เพื่ อดับ 
ชนวน หลังมีแนวโน้มว่าจะส่ง
ผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะมี
ความเคล่ือนไหวของหลายกลุ่ม 
หรือท่ีหลายกรณีท่ีแสดงให้เห็น
ว่ารัฐบาลทหารคสช.ก�าลังประ 
คองตัวไม่ให้ถูกน็อค รอให้ครบ
ยกเพื่อเดินลงจากเวที
 ท�าให้เชื่อได้ว่ายังไม่มีสัญ 
ญาณรบกวนให้การเลือกต้ัง
เลื่อนออกไปจากก�าหนดเดิม

เมื่อสัญญาณชัดทุกอย่างก็ไม่มี
อะไรให้ต้องลุ้น
 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
ที่ผ่านมาลงมติให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 
ธรรมนูญว ่าด ้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งส.ว. ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย
 ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ได้
รับความเหน็ชอบด้วยคะแนน  
211 เสยีง ไม่มเีสยีงไม่เหน็ชอบ 
และงดออกเสียง 7 เสียง
 ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซึง่ส.ว.ได้รับความเหน็ชอบ 
ด้วยคะแนน 202 เสยีง ไม่เหน็
ชอบ 1 เสียงและงดออกเสียง 
13 เสียง
 เป็นอันว่าร่างพ.ร.ป.ส�าคัญ 
ท่ีจะท�าให้เกิดการเลือกตั้งผ่าน 
การพิจารณาจากสนช.ครบแล้ว 
ทั้ง 10 ฉบับ
 ขัน้ตอนจากนีจ้ะส่งร่างพ.ร.ป. 
ท้ังสองฉบับให้นายกรัฐมนตรี 
น�าขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ก่อนประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบัง 
คับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
 อย ่างไรก็ตามหากมีผู ้ยื่น 
ศาลรัฐธรรมนูญตีความในประ 
เด็นที่เห็นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐ 
ธรรมนูญ ก็ต้องผลการตีความ
ออกมาก่อนจึงน�าร่างพ.ร.ป.ขึ้น
ทูลเกล้าฯได้
 แต่เท่าที่ตรวจพบในตอนนี้
สญัญาณเรือ่งการยืน่ตคีวามค่อน
ข้างอ่อน แม้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 

เริ่มนับถอยหลัง

พระราชวินิจฉัย 90 วัน
 อย่างไรก็ตามในกรอบเวลา 
90 วนันีจ้ะทรงโปรดเกล้าฯร่างกฎ 
หมายลงมาเมื่อไหร่ก็ได้
 หากโปรดเกล้าฯลงมาเร็วกฎ 
หมายก็จะมีผลบังคับใช้เร็ว ซึ่ง 
ในส่วนของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซึ่งส.ว.นั้นจะมีผลบังคับใช้ทัน 
ทีหลังประกาศลงราชกจิจานุเบกษา
 ขณะทีร่่างพ.ร.ป.เลอืกตัง้ส.ส. 
จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วัน
 ตามโรดแม็พเลือกต้ัง เม่ือร่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ซึ่งจะเป็น 
ร่างพ.ร.ป.ฉบับสุดท้ายที่จะมีผล 
บังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว 
จะต้องมีการจัดเลือกต้ังภายใน 

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐ 
ธรรมนูญ (กรธ.) ต้องการให้ยื่น
ตีความในประเด็นที่เห็นว่าควร
ท�าให้เกิดความชัดเจนก่อนท่ีกฎ 
หมายจะมีผลบังคับใช้เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาตามมาภายหลัง แต่ 
ไม่พบการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ 
สนช.ให้ได้อย่างน้อย 25 คน เพือ่
ยื่นตีความจากสนช.เหมือนกรณี
ร่างพ.ร.ป.ป้องกนัปราบปรามการ 
ทุจริต (ป.ป.ช.) และร่างพ.ร.ป. 
ผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนหน้านี้ 
 จึงมแีนวโน้มเป็นไปได้ว่าอาจ
ไม่มีการยื่นตีความตามกรอบ 
เวลาเมื่อนายกรัฐมนตรีน�าร่าง
พ.ร.ป.ทั้งสองฉบับขึ้นทูลเกล้าฯ
แล้ว ร ่างพ.ร.ป.จะทรงอยู ่ใน 
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In Brief : ย่อความ

ลางร้ายประเทศ

ทรรศนะ

ที่ผ ่านมาแต่ละพรรคจะประกาศ
นโยบายว่าจะท�าอะไร เพื่อให้ประ 
ชาชนเลอืก แต่วนันีป้ระกาศจะสนบั 
สนนุให้คนนัน้คนนีเ้ป็นนายกฯ ไม่เน้น
นโยบายและประชาชนจะได้อะไร 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไม่ตายฟรี!

กระแส “เสือด�า” ยังเป็นข่าวต่อเนื่อง 
เพราะบรรดาคนรักสัตว์กลัว “พราน
มหาเศรษฐี” จะถูก “ฟอกขาว” ไม่
ว่าจะ “ท�าคนผิดกลายเป็นคนถูก” 
หรอื “ผดิน้อยทีส่ดุ” ไม่ใช่ใช้วธิเีงยีบ
และลากให้นานที่สุด เพื่อให้สังคมลืม 
แล้วค่อยๆท�าให้ “ด�าเป็นขาว” หรือ 
“เทาอ่อนๆ” 
 เพราะขนาดกรณ ี“นาฬิกาเพือ่น
ให้ยืม” ที่ดังกระหึ่มไปทั่วโลก วันนี้ 
ก็เริ่มค่อยๆหายไปจากกระแสข่าว  
ขณะที ่“องค์กรปราบโกง” กไ็ม่ออก
มาแถลงความคืบหน้าใดๆ 
 “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” จึง 
ต้องออกแถลงการณ์ “ทวงถาม 
ความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ ่ง 
ใหญ่นเรศวร” ขณะที่เครือข่ายคน 
รักสัตว ์ก็มีการรณรงค์ให้ติดแฮช 
แท็ก  #เราไม่เอาศรีวราห์ และ  
#เสือด�าต้องไม่ตายฟรี..เพราะ 
มันคอืศกัดิศ์รขีองต�ารวจ
 หลังจากมีกระแสวิจารณ์ว่า “บิ๊ก 
สีกากี” แสดงความนอบน้อมกับ 
“พรานมหาเศรษฐี” ทั้งการสอบ 
สวนเริ่มจะมีกลิ่นแปลกๆ จนไม่มั่นใจ
ว่าจะสามารถเอาผิดได้ตามข้อกล่าว
หามากมายหรือไม่ แม้จะมีหลักฐาน
ชัดเจนทั้งซากสัตว์และอาวุธปืน
 แม้จากหลักฐานล่าสุด “ดีเอ็นเอ
เสือด�า” จากของกลางที่พบในที่เกิด 
เหตุจะมัด “พรานมหาเศรษฐี” ชัด 
เจน  แต่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดกับ 
การท�าส�านวนของ “หมาต๋า” จะออก
มาอย่างไร?
 โดยเฉพาะเทคนคิหรอืช่องโหว่
ทางกฎหมายท�าให้ “หลักฐาน”  
เป็น “คนละเรื่องกับความผิด”!

โพลส�ารวจคะแนนนิยม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิม มี
แต่ลดลงเรื่อยๆ ท่ีส�าคัญคือผลงานยังไม่เป็นท่ี
ประทบัใจ ประชาชนก็ไม่ค่อยเหน็ด้วยกับกลุ่มการ 
เมืองที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 ความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอพล.อ.ประยุทธ ์
ไม่เหมือนตอนเร่ิมต้นท่ียึดอ�านาจ ท้ิงห่างฝ่าย
การเมืองมาก แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว  
มันเปล่ียนไป ถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไป 
ส่วนหน่ึงอาจเพราะคนไทยไม่ชอบอะไรที่อยู ่
นานๆ เบื่อง่าย หรือเพราะรัฐบาลแก้ปัญหาไม่
โดนใจไม่ถูกจุด เช่น ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ยัง
ไม่หมดไปแล้วยงัไปโผล่ทีห่น่วยงานราชการต่างๆ
อีก อย่างงาบเงินคนจนและเชื่อว่าจะมีเร่ือง 
อะไรตุกติกที่ส่อไปในทางทุจริตอีกมาก
 เรื่องความสงบนั้นโดดเด่ดแน่ ท้องถนน
ไม่เกลือ่นกลาดเกะกะด้วยม็อบต่างๆ ตรงน้ี
รัฐบาลได้แต้มได้คะแนน แต่ความสงบบน
ความยากแค้นฝืดเคือง รัฐบาลใดปล่อยให้
ประชาชนอดอยากยากจนก็อยู่ยาก ยิ่งอยู่
นานก็ยิ่งล�าบาก  
 ศาสนาใดปล่อยให้ศาสนิกอดอยากยากจน
ข้นแค้นฝืดเคือง ศาสนานั้นก็อยู่เป็นที่พึ่งของ
ศาสนิกชนไม่ได้นาน ต้องเสื่อมไปสิ้นไป เพราะ
ฉะนัน้พระพทุธศาสนาจงึสอนเรือ่งหาชอบ ใช้ชอบ 
ประกอบอาชีพชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ เพื่อเป็นตัว
ก�ากบั ไม่ว่ารฐับาลชุดใด ไม่มีหรอกท่ีแย่ท่ีสุด เลว

ที่สุด ต�่าที่สุดในทุกเรื่อง แต่จะดีถูกใจทุกคนนั้น
คงไม่มี  
 ตอนนีล้างร้ายของประเทศยังไม่หมดไป ยงัมี
ความเกลียดชัง ประชาชนยังรู้สึกว่ายังไม่มีรัฐ 
บาลของประชาชน จึงมีกลุ่มที่ไม่รัก ไม่ชอบ ไม่
สนับสนุนเป็นธรรมดา ประเทศที่เจริญที่สุด ผู้น�า
ประเทศจะอยู ่นานแค่ไหนเขาก็ไม่เบื่อ ถ้ายัง
บริหารประเทศได้ดี บางประเทศอยู่ 3-4 สมัย 
10-20 ปี ของเราเบื่อง่าย รักง่ายหน่ายเร็ว มา
ใหม่ๆก็รักแบบหัวปักหัวป�า แต่ตอนนี้พูดไปด่า 
ไป หากบ้านเมืองเรายังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย  
เป็นพรรคเป็นภาคอยู่อย่างนี้ ก็ล�าบาก
 ดงันัน้ ถ้ารฐับาลมคีนชงัมากกอ็ยูล่�าบาก เป็น
รัฐบาลเป็ดง่อยเหมือนที่ผ่านมา โดนขับโดนไล่ 
แมก้ระทัง่ท�าเนียบรฐับาลก็เขา้ไมไ่ด้ รัฐสภาก็เข้า
ไม่ได้ จึงหวังว่าต่อไปนี้นักการเมืองจะไม่เล่นใต้
เข็มขัด เล่นนอกกติกา สู้กันในกรอบประชาธิป 
ไตย แม้ในอนาคตจะมแีนวโน้มพรรคขนาดกลาง 
ขนาดเล็กจะมาเป็นตัวแปรการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งที่
ผ่านมาแต่ละพรรคจะประกาศนโยบายว่าจะท�า
อะไร เพ่ือให้ประชาชนเลือก แต่วันน้ีประกาศ 
จะสนับสนุนให้คนนั้นคนนี้เป็นนายกฯ ไม่เน้น
นโยบายและประชาชนจะได้อะไร 
 เอาล่ะ...หากบ้านเมืองจะได้นายกฯคนเดมิ  
แต่ถ้าฟิตสดุฤทธิส์ดุเดช ท�าอะไรให้สดุๆไป
เลย ก็อาจเป็นโชคดีของประเทศก็ได้
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ธนบัตร ร.10 ใช้ 6 เม.ย.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
แถลงว่า ธปท.ได้รับพระราช 
ทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกรู ให้จดัพมิพ์
และออกใช ้ธนบัตรแบบใหม่ 
(แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อ 
ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป 
โดยได้รับพระราชทานวันออก 
ใช ้ธนบัตร ดังนี้  ชนิดราคา 
20 บาท 50 บาท และ 100 บาท 
ออกใช้ในวันจักรี 6 เมษายน 
2561 ชนิดราคา 500 บาท  
และ 1000 บาท ออกใช้ในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรก 
ฎาคม 2561
 ด้านหน้าของธนบัตร ได้รับ
พระราชทานพระสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ใน
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็ม 
ยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพ
ประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา 
ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา 
เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระ
มหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียง 
ตาม ล�าดับรัชกาล โดยมีภาพ
ประกอบเป็นภาพหนึง่ในพระราช

กรณียกิจส�าคัญของแต่ละพระ 
องค์ ที่มีความโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความ
ทรงจ�าของพสกนิกรชาวไทย 
 ธนบัตรแบบ 17 มีขนาดและ
โทนสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 
16 ส�าหรับลักษณะต่อต้านการ
ปลอมแปลงยังคงลักษณะส�าคัญ
ของธนบัตรไทยไว้ เพื่อให้การ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
เตรยีมน�าธนบตัรรปูแบบใหม่ 
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหา 
วชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร ออกมาใช้หมุนเวียน
ล็อตแรก 20 บาท 50 บาท 
และ 100 บาท ในวันจักรี 6 
เมษายน ส่วนธนบัตร 500 
บาท และ 1,000 บาทจะออก
ใช ้ ในวั น เฉลิ มพระชนม 
พรรษา 28 กรกฎาคม 

เปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
แต่ได้ปรบัปรงุใหม่ในบางส่วนให้
มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ดังนี้
 แถบสีโลหะ ปรากฏที่ด้าน
หน้าของธนบัตร และในชนิด
ราคา 100 บาท ภายในแถบสีมี
การเคลื่อนไหว หมวดอักษร
โรมันและเลขหมายอารบิก ปรับ

วางตามแนวตั้ง  
 ประชาชนสามารถเบิกถอน
ธนบัตรแบบใหม่นี้ได้ตามช่อง
ทางปรกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์
ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออม 
สิน ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิส 
ลามแห่งประเทศไทย
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ข่าวย่อย

ไล่แทงคนกรงุเวยีนนา
สือ่ออสเตรยีรายงานว่าชายคน
หนึ่งใช้อาวุธมีดไล่แทงผู ้คน
บนท้องถนนในกรุงเวียนนา 
เมือ่ช่วงค�า่วนัพธุตามเวลาท้อง
ถ่ิน ใกล้กับสวนสาธารณะชื่อ
ดัง ท�าให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน 
ในจ�านวนนี้มีอาการสาหัส 3 
คนซ่ึงยังรักษาตัวอยู ่ในโรง
พยาบาล เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ก�าลังสอบสวนและเร่งตามจับ
คนร้ายซึง่ยังไม่ทราบแรงจงูใจ
ในการก่อเหตุ

ยงิในโรงเรยีนสหรฐัอกี
เกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียน
มัธยมฮัฟฟ์แมน ไฮสคูล เมือง
เบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา
ของสหรฐั ท�าให้นกัเรยีน 1 คน
เสียชีวิตระหว่างน�าส่งโรงพยา 
บาลและบาดเจบ็อกี 2 คน โดย
หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นลูกจ้าง
ของโรงเรียน ต�ารวจยังไม่ได้
แสดงความเห็นใดๆ ต่อเหตุ 
การณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่กระแส
สังคมเรียกร้องให้รัฐบาลออก
มาตรการคมุเข้มเรือ่งอาวุธปืน

13เมอืงอณุหภมูสิงูขึน้ 
เครือข่ายวิจัยสภาวะอากาศ
เปลีย่นแปลงตามเมืองต่างๆของ
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยีรายงาน 
ในการประชมุว่าสภาพอากาศ
ของสหประชาชาตว่ิา  13 เมอืง
ทัว่โลกจะมอีณุหภมูเิพิม่ขึน้กว่า 
2 องศาเซลเซยีสตัง้แต่ปี 2563 
เป็นต้นไป โดยเมืองลเูวนิในเบล 
เยียมมีแนวโน้มอุณหภูมิจะสูง
ขึน้มากทีส่ดุ รวมถงึนครเจนวีา
จะสูงข้ึน 2.5 องศา เสิ่นเจิ้น 
2.3 องศา และสกึบุะ 2.3 องศา 
รายงานวจิบัยังระบวุ่าตามร่าง
งานวจิยัของยเูอน็ทีเ่ตอืนอณุห 
ภูมิโลกจะพุ ่งสูงขึ้นเกิน 1.5 
องศาตามทีต่ัง้เป้าไว้ รวมถงึข้อ
ตกลงปารีสเพื่อควบคุมภาวะ
โลกร้อน 

ต่างประเทศ

จนีเร่ง‘สหรัฐ-โสมแดง’เจรจา 
กระทรวงต่างประเทศจีนแถลง
เรียกร้องให้สหรัฐและเกาหล ี
เหนือเริ่มเจรจากันโดยเร็วที่ 
สุด โดยย�้าว่าจะเป็นบททด 
สอบความจริงใจของทุกฝ่ายที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายวิกฤต
นวิเคลยีร์

นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ
จีนกล่าวแสดงความยินดีที่ เกา 
หลีใต้ประกาศว่า เกาหลีเหนือ
เสนอจัดการเจรจาปลดชนวนอา 
วุธนิวเคลียร์กับสหรัฐ เพื่อแลกกับ
การให้ค�ารบัประกนัด้านความมัน่ 
คง เกาหลีเหนือยังเห็นพ้องจัด 
การเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระ
หว่างนายคิม จองอึน ผู้น�าเกา 
หลีเหนือกับประธานาธิบดีมุน แจ
อินของเกาหลีใต้ในปลายเดือน
เมษายน  แถลงการณ์ทางการจีน
ระบุว่า ในที่สุดสถานการณ์บน
คาบสมทุรเกาหลก็ีมาถงึก้าวส�าคัญ 
ตามแนวทางที่ถูกต้อง จีนขอเรียก
ร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สหรัฐและเกาหลีเหนือเข้าสู ่การ
เจรจากันในเร็วๆนี้
 เจ้าหน้าท่ีเกาหลีใต้และสหรัฐ

แถลงว่า  ผูแ้ทนระดบัสงู 2 คนของ
เกาหลีใต้ก�าหนดเดินทางเยือน
สหรัฐเพื่อพบกับนายเอช.อาร ์  
แมคมาสเตอร์ ทีป่รกึษาด้านความ
ม่ันคงแห่งชาติและเจ้าหน้าทีส่หรัฐ
เพื่อหารือหลังจากได้เข้าพบนาย
คิม จองอึน ผู้น�าเกาหลีเหนือใน
สัปดาห์นี้
 เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยว่า 
นายชอง อึยยอง ประธานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ และนายซู 
ฮุน ผู้อ�านวยการหน่วยข่าวกรอง
เป็นผู้แทนพิเศษเกาหลีใต้ที่จะได้
หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐ 
จากนั้นอาจเข้าพบประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ หรือนายไมค์ เพนซ์ 
รองประธานาธิบดีสหรัฐ เจ้าหน้า 
ที่กล่าวว่า นายชองได้หารือทาง
โทรศัพท์กับนายแมคมาสเตอร์
หลังเสร็จสิ้นการเยือนเกาหลี 
เหนอืในสปัดาห์นีไ้ด้ไม่นาน  คาด
ว่าคณะผู้แทนเกาหลีใต้จะสรุป 
การเยือนและท่าทีของเกาหล ี
เหนือให้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อ 
น�าไปสูแ่นวโน้มการเจรจาระหว่าง
เกาหลเีหนอืกบัสหรฐั รวมทัง้โครง 
การนวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอื

 ส่วนทางด้านกระทรวงต่างประ 
เทศรัสเซยี ประณามมาตรการคว�า่
บาตรครั้งใหม่ของสหรัฐท่ีมีต่อ
เกาหลีเหนือ ภายหลังรัฐบาลสห 
รัฐมีรายงานสรุปว่าเกาหลีเหนือ 
ใช้สารวีเอ็กซ์สังหารพี่ชายต่างมาร 
ดาของนายคิม จองอึนผู ้น�าเกา 
หลีเหนือในมาเลเซียเมื่อปีที่แล้ว
 โฆษกต่างประเทศรสัเซยีกล่าว
ว่า มาตรการคว�่าบาตรที่ออกมา
เพียงฝ่ายเดียวและไม่ได้เป็นไป
ตามมติของสหประชาชาติถือว่า 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนหน้า
นี้กระทรวงต ่างประเทศสหรัฐ 
แถลงเมื่อวันอังคารว ่า สหรัฐ 
ได้มีมาตรการลงโทษครั้งใหม่กับ
เกาหลีเหนือแล้ว

ท�าเนียบขาวสหรัฐเผยแนวโน้มที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะ 
ลงนามในค�าส่ังเรียกเก็บภาษีน�า
เข้าเหล็กและอลูมิเนียม แต่จะ 
ไม่รวมสนิค้าจากแคนาดา เมก็ซโิก
และบางประเทศ
 แหล่งข่าวใกล้ชิดรัฐบาลสหรัฐ
เปิดเผยว่า ผู้น�าสหรัฐจะลงนาม 
ในค�าสั่งประธานาธิบดีเพื่อใช ้
มาตรการกีดกันทางการค้าในวัน
พฤหสับดเีวลา 15.30 น. หรอืเวลา 
03.30 น.วนัศุกร์ในไทย เจ้าหน้าที่
อาวุโสของสหรัฐกล่าวว่า มาตร 
การเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจะมี 
ผลบังคับใช้ใน 2 สัปดาห์ภายหลัง 
จากนายทรัมป์ลงนามในค�าส่ัง
ประธานาธบิด ี มาตรการเรยีกเกบ็

‘ทรัมป์’ข้ึนภาษีเหล็ก-อะลูมิเนียม
ภาษนี�าเข้าของสหรัฐจะขึน้ภาษนี�า
เข้าเหลก็ร้อยละ 25 และอะลมูเินียม
ร้อยละ 10 เพ่ือสกัดไม่ให้สินค้า
จากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า
เข้ามาตีตลาด โดยเฉพาะจีน ซึ่ง
ผู้น�าสหรัฐบอกว่าบ่อนท�าลายอุต 
สาหกรรมและการจ้างงานในสหรฐั 
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่แน่ชัด 
ว่าจะมีประเทศใดบ้างซึ่งอยู ่ใน
บัญชีที่ได้รับการยกเว้น ขณะที่
ประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญแรง
กดดันว่าไม่ควรจะรวมพันธมิตร
ของสหรัฐเข้าอยู ่ในกลุ ่มที่จะกีด 
กนัทางการค้าด้วย โฆษกท�าเนยีบ
ขาวแถลงว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ
จะลงนามในปลายสัปดาห์นี้  และ
จะพิจารณาด�าเนินการเป็นราย

ประเทศไปโดยค�านงึถึงความมัน่คง 
ของชาติเป็นส�าคัญอย่างไรก็ตาม  
มีความคืบหน้าว่า สหรัฐมีท่าที
อ่อนลงในแผนการขึ้นภาษีน�าเข้า
เหล็กและอะลูมิเนียม หลังถูก
นานาชาตแิสดงความไม่พอใจ และ 
จะใช้มาตรการตอบโต้ หากสหรัฐ
ขึ้นภาษีตามที่ประธานาธิบดีโดนั
ลด์ ทรัมป์ ประกาศจะขึ้นภาษีน�า
เข้าเหล็กร้อยละ 25 และข้ึนภาษี
น�าเข้าอะลูมิเนียมร้อยละ 10
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4785 (1310) วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4785 (1310) วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

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.

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม ค่าลว่งเวลา เบ้ียขยัน โบนัสประจำาปี ทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานักงาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4785 (1310) วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

สังคม

#EatPlayLove ‘กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก’

บรษัิท กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั ร่วมกบั 
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประ 
ชาชาติ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ 
#EatPlayLove (แฮชแทก็อทีเพลย์ 
เลฟิ) กนิให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยดุ
รัก พร้อมเปิดตัว แคมเปญ ฮีโร่ 
ของโครงการฯ ตรัย ภูมิรัตน เพื่อ
เชิญชวนให้ผู้ใหญ่ให้ความส�าคัญ
เรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย
อย่างถูกวิธี
 บรรยากาศภายในงานยังมี 
เซเลบใจบญุมาร่วมงานอย่างอบอุ่น  
อาทิ ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์  
จิราธิวัฒน์, ดร.ประสาร ไตรรัตน์
วรกุล, ชนัดดา จิราธิวัฒน์, ตรัย 
ภูมิรัตน, เฉลิมชัย มหากิจศิริ,  
รัตน์ มณีรัตน์, ลลิดา ลีละยูวะ,  
โสรัส อมาตยกุล เป็นต้น พร้อม 
ชมบธูจ�าลองการเรยีนรูต่้างๆ อาทิ 
บู ๊ธห้องอาหาร สื่อถึงการทาน
อาหารให้ถกูสขุลกัษณะ, บูธ๊สนาม
เด็กเล่นสื่อถึงการสร้างความสุข 
ให้สมวัยจากการละเล่น เป็นต้น 
 สทุธชิยั จริาธวิฒัน์ ประธาน
กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จ�ากดั กล่าวว่า กลุม่เซน็ทรัล ได้ร่วม
มือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศ 
ไทย จดัท�าแคมเปญ #EatPlayLove 
(แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้ 
เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก ภายใต้
โครงการ Central-UNICEF 
Together For Every Child ปี 2 

เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แถลงข่าว 
การจัดงาน “วันสตรีสากล” ประจ�าปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “พลังสตรีชนบท 
พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” ชูบทบาทสตรีชนบท ขานรับนโยบายลดความเหลื่อมล�้า 
เสริมแกร่งและสนับสนุนสตรีให้มีศักยภาพสร้างความยั่งยืน

 สายรุง้ ภวานุรกัษ์ กรรมการผู้จดัการ บจก.โอลิเวีย ลีฟว่ิง, สรญา วิโรจน์เมฆาวณชิย์ 
และ อัจจิมา ฮุนตระกูล จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี Olivia Living ชูคอนเซ็ปต์ 
“Nowhere Else But Olivia ผู้น�าไลฟ์สไตล์และลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ที่ร้านโนแวร์ เอกมัย

(เซ็นทรัล ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ 
เอเวอร ์รี่  ไชลด์ ป ี 2) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยว
กับการพัฒนาสมองของเด็กใน 
ช่วงปฐมวัย วิธีการเลี้ยงลูกและ
การกระตุ้นพัฒนาการง่ายๆ โดย
เน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของเด็ก อันได้แก่ 
โภชนาการที่ดี การเล่น และความ
รักความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่ง

เป็น 3 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เด็ก
พัฒนาเต็มศักยภาพ และวางราก 
ฐานส�าคัญส�าหรับอนาคตต่อไป 
โดยจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ 
ในรูปแบบของงานเอ็กซ์โป #Eat 
PlayLove สญัจรไปยงัศนูย์การค้า
เซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดปี 2561 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤศจิกายน 
2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 

ดังกล่าว โดยกลุ ่มเซ็นทรัลและ
ยูนิเซฟหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ ผู ้ 
ดูแลเด็ก ผู้ก�าหนดนโยบาย ภาค
สังคม ภาคธุรกิจ หันมาลงทุนใน
การพฒันาเดก็ปฐมวัยอย่างจรงิจงั 
เพราะเป ็นสิ่ งที่คุ ้มค ่าที่สุดใน 
การเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก  
ผู ้ซึ่ งจะเติบโตเป ็นก�าลังส�าคัญ 
ของสังคมต่อไป
 ด้าน โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์ 
การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า 
แคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงพลัง 
ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ 
และองค์กรที่ท�างานด้านพัฒนา
สังคมและการจัดกิจกรรมแบบนี้
ถือเป ็นคร้ังแรกของยูนิ เซฟใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สมาชิก
ครอบครัว นักธุรกิจ ได้เรียนรู้ถึง
ความส�าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งช่วงหกปีแรกของชีวิต
เป็นช่วงที่สมองพัฒนาเร็วท่ีสุด  
ดังนั้นช่วงปฐมวัยคือโอกาสทอง
ของการวางรากฐานการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาตลอดชีวิต แต่หากเด็ก
ปฐมวัยขาดการดูแลที่เหมาะสม 
ขาดโภชนาการทีด่ ีขาดการกระตุน้ 
พัฒนาการ หรือต้องเผชิญกับ
ความเครียด ความรุนแรง ก็จะ
บั่นทอนการพัฒนาสมองของ 
พวกเขาและอาจส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้


