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เรียนผูกเรียนแก้
กว่าที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะ
มีผลบังคับใช้ กว่า กกต. จะแบ่ง
เขตเลอืกต้ังเสร็จเรียบร้อยต้องใช้
เวลาอีกประมาณ 8 เดือน ขณะนี้
มพีรรคการเมืองน�าเสนอเรือ่งให้ 
คสช. หาแนวทางแก้ปัญหาแล้ว 
ต้องรอดูว่า คสช. จะตอบสนอง
เร่ืองนี้อย่างไร ท้ังหมดเกิดจาก
เงือ่นปมที ่คสช. ผกูข้ึนมาเอง จะ
แก้ให้การเลือกต้ังเกิดข้ึนตาม
ก�าหนด หรือปล่อยเลยตามเลย
ให้การเลือกตั้งต้องขยับออกไป

กิเลส-ตัณหา? 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ถกข้อตกลง
นิวเคลียร์อหิร่าน

เศรษฐกิจ 4

รถบรรทุกกว่า2แสน
รับรอง“QMark”

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ใช้บัญชเีดียว
พจิารณาสินเชือ่
1มกราคม62

เงือ่นไขให้พรรคการเมอืงท�าไพร
มารโีหวตที ่สนช. ยดัไส้เพิม่เตมิ
ในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ก�าลัง
เป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการเตรยีม
ความพร้อมของพรรคการเมือง 
เพราะไม่สามารถท�ากจิกรรมรบั
สมัครสมาชิกพรรคให้ได้ตาม
จ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนดเพือ่ท�า
ไพรมารีโหวตได้ ที่ส�าคัญ กกต. 
ยงัไม่สามารถแบ่งเขตเลอืกตัง้ได้ 
ต้องรอหลงักฎหมายเลือกต้ัง ส.ส. 
มผีลบังคับใช้ก่อน จากนัน้ใช้เวลา
แบ่งเขตอกี 2 เดอืน รวมเบด็เสร็จ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เรียนผูกเรียนแก้
แม้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้
จะไม่เป็นอปุสรรคต่อการจดัเลอืก
ตั้งตามโรดแม็พแล้ว แต่ยังมีสิ่งที่
น่าเป็นห่วงอยู่อีก

เป็นความน่าเป็นห่วงอนัเกดิ
จากการปฏิบัติตามกรอบเวลาที่
เหลืออยู่ ซ่ึงถือว่ากระช้ันชิดค่อน
ข้างมาก โดยเฉพาะขัน้ตอนส�าคญั
คือการท�าไพรมารีโหวตเพื่อคัด
เลอืกตวัผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการ 
เมือง

มคีวามเป็นไปได้ว่าหากการ
เลือกตั้งเกิดขึ้นตามโรดแม็พจะ
ท�าให้พรรคการเมืองไม่พร้อม 
100% ที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.

หากจะให้พรรคการเมืองมี
ความพร้อม 100% ในการส่งผู้
สมัครเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบ การเลือกต้ังอาจถูก
เลื่อนออกไปจากก�าหนดเดิม

อุปสรรคที่ท�าให้พรรคการ 
เมืองไม่สามารถท�าไพรมารีโหวต
ได้ในตอนนี้มีอยู่ 2 ปัจจัย

ปัจจัยแรกเกิดจากการไม่
ยอมปลดล็อกให้พรรคการเมอืงท�า
กิจกรรมเพื่อหาสมาชิกพรรคได้
อย่างอสิระ ท่ีผ่านมาพรรคการเมอืง
ที่มีอยู่เดิมท�าได้เพียงให้สมาชิก
พรรคเดมิยนืยนัความต้องการเป็น

สมาชิก ขณะที่พรรคการเมืองเกิด
ใหม่ท�าได้แค่การจดทะเบยีนก่อตัง้
พรรคและประชุมเลือกกรรมการ
บริหารพรรค

หลังสิ้นสุดก�าหนดเวลาให้
สมาชิกพรรคการเมืองเก่ายืนยัน
ความเป็นสมาชิก แต่ละพรรคมี
จ�านวนสมาชกิลดลงอย่างมาก หาก
ดูตามค�าบอกเล่าของนายสมชัย 
ศรีสทุธยิากร อดตีกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) จะเห็นว่าถ้ายึด
ตามจ�านวนสมาชิกท่ียืนยนัตวัตน
จะมีพรรคการเมืองที่พร้อมส่งผู้
สมัคร ส.ส. ได้เพียงแค่ 3 พรรค
เท่านัน้คอื พรรคเพือ่ไทย ประชาธิ 
ปัตย์ และชาติพัฒนา แต่ก็เป็น
ความพร้อมไม่เตม็ทีท่ีจ่ะส่งผูส้มคัร
ได้ครบทุกเขตเลือกตั้ง

ปัจจัยที่สองคือการที่ กกต. 

ยงัไม่ได้แบ่งเขตเลอืกต้ังและประกาศ
ให้ทราบอย่างเป็นทางการ

การที่ กกต. ยังไม่แบ่งเขต
เลือกตั้ง แม้พรรคการเมืองจะมี
ความพร้อมกไ็ม่สามารถจดัท�าไพร
มารีโหวตเพื่อหาตัวแทนลงสมัคร 
ส.ส. ได้ เพราะยังไม่รู้ว่าแต่ละ
จงัหวดัจะมกีีเ่ขต แต่ละเขตครอบคลุม
พื้นที่ต�าบลใด อ�าเภอใดบ้าง

หากฟังจาก กกต. จะเหน็
ว่าการแบ่งเขตเลอืกตัง้ต้องรอ
ให้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ท่ี
เพิ่งผ่านการตีความจากศาล
รัฐธรรมนูญประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการก่อน

ขณะน้ีกฎหมายท่ีผ่านการ
ตีความยังถูกส่งมาไม่ถึงมือนายก
รฐัมนตร ีเมือ่นายกฯน�าขึน้ทลูเกล้าฯ
แล้วมกีรอบเวลา 3 เดอืน ทีก่ฎหมาย

หากไม่แก้ปัญหาแล้วให้เลือกต้ังตามกำาหนดเดิม 
ก็ต้องดูว่าใครจะได้ประโยชน์

จากการทำาให้พรรคการเมืองไม่พร้อม

จะอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยก่อน
ที่จะโปรดเกล้าฯลงมา 

จากนั้นเมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วจะรอไปอีก 3 
เดอืน ก่อนทีก่ฎหมายจะมผีลบงัคบั
ใช้อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นไปตาม
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เขียนบทเฉพาะกาลไว้ โดยอ้างว่า
เพือ่ให้เวลาพรรคการเมอืงเตรยีม
ความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในการแบ่งเขตเลือก
ตัง้ทัว่ประเทศ กกต. ต้องการเวลา
ด�าเนนิการอกี 2 เดอืน เพราะต้อง
เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย

รวมเบ็ดเสรจ็กว่าทีก่ฎหมาย
เลอืกตัง้ ส.ส. จะมผีลบงัคบัใช้ กว่า 
กกต. จะแบ่งเขตเลือกตัง้เสรจ็เรียบร้อย 
ต้องใช้เวลาอกีประมาณ 8 เดอืน หลงั
จากนัน้พรรคการเมอืงจึงจะสามารถ
ท�าไพรมารโีหวตหาตวัผูส้มคัร ส.ส. 
แต่ละเขตเลอืกตัง้ได้

ขณะนี้ทราบว่ามีพรรคการ 
เมอืงน�าเสนอปัญหานีใ้ห้คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับ
ทราบและหาแนวทางแก้ปัญหา
แล้ว ต้องรอดูว่า คสช. จะตอบ
สนองต่อเรื่องนี้อย่างไร

หากแก้ปัญหาให้การเลือก
ตั้งตามโรดแม็พก็เกิดขึ้นได้ แต่
หากไม่ท�าอะไร ปล่อยให้เป็นไป
ตามขัน้ตอนกฎหมาย ก�าหนดการ
เลือกต้ังก็ต้องเลื่อนออกไป 2-3 
เดือนเป็นอย่างน้อย

แต่หากไม่แก้ปัญหาแล้ว
ยังให้การเลือกต้ังเกิดขึ้นตาม
ก�าหนดเดิม ก็ต้องดูว่าใครจะ
ได้ประโยชน์จากการท�าให้
พรรคการเมืองไม่พร้อมที่จะ
ลงสนามเลือกตั้ง
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In Brief : ย่อความ

หากนิดีๆ กนัเถอะ

ทรรศนะ

อย่าหากินหาชั่วเลย หากิน
หาชอบกนัเถอะ หากนิทีม่นั
สบายใจ ภูมใิจ ไม่ต้องเฉยีด
คุกเฉียดตะราง หากินดีๆ
กันเถอะ หากินด้วยความ
ภูมิใจ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วย
ความดี จะได้ไม่ต้องมานั่ง
ระทมตรมทกุข์ ระทมขมขืน่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กเิลส-ตณัหา?
“ทั่นผู้น�า” ตัดพ้อว่า “ความผิดของ
ผมอย่างเดยีวกค็อื...ผมมคีวามเป็น
มนุษย์” ยืนยันการท�างาน 4 ปีไม่ได้ 
“สญูเปล่า” ม ี“ผลงาน” ปรากฏเยอะ
แยะไปหมด

“ท่ันผู้น�า” ยังบอกว่า “นี่คือ
นายกรัฐมนตรีของประเทศ และ
นายกฯจะต้องอยู่ตรงกลาง” ทั้งไม่
เคยคิดว่าขึ้น “หลังเสือ” เพราะไม่ได้
เป็น “เสือ” 

แน่นอนว่า “ทั่นผู้น�า” เป็นคน 
เป็นมนษุย์ แต่เพราะ “ยดึอ�านาจ” และ 
“ฉีกรัฐธรรมนูญ” มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดภายใต้ “กระบอกปืน” และ 
“กองทัพ” บ้านเมืองจึง “เงียบสงบ” 
แต่ไม่ใช่ “ความสงบสุข” ทั้งไฟใต้และ
คนเห็นต่างออกมาเรียกร้องให้คืน 
“อ�านาจประชาชน” ยุติ “ระบอบ
เผด็จการ” 

บรรดาลิ่วล้อยังส่งเสียงเชียร์ให้
นั่งทับอ�านาจไปนานๆ “ทั่นผู้น�า” จึง
ไม่ได้ยนิเสยีงประชาชน เสยีง “คนเห็น
ต่าง” จึงไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เรือ่ง “การสืบทอดอ�านาจ” และ “ลง
จากหลังเสือ” 

“ทัน่ผูน้�า” บอกว่าผลงานเยอะ
แยะ แต่ท�าให้ประชาชนพึงพอใจ
และมีความสุขหรือไม่ การท�างาน
มาก ท�างานหนกั ไม่ได้หมายความ
ว่ามี “ผลงาน” เหมือนค�าที่ว่า “ค่า
ของคนอยู่ที่ผลของงาน” 

ท�าไมวันนี้จึงไม่เปิดเพลง “คืน
ความสุขให้ประเทศไทย” ที่สัญญาว่า 
“เราจะท�าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่
นาน..ขอคนืความสขุให้เธอประชาชน”?

ประณามรัฐบาลในอดีต สบ
ประมาทเย้ยหยนัรฐับาลในอนาคต 
แต่ไม่รูว่้า “ตกัน�า้ใส่กะโหลกชะโงก
ดูเงา” หรือไม่?

ช่วงนี้ได้เห็นการกวาดล้าง การบุกค้น 
บุกจับพวกขายยาลดความอ้วน เครื่อง
ส�าอางผดิกฎหมาย ปราบแก๊งค้ายาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก๊งงัดแงะลัก
ขโมยก็ถูกกวาดล้างกันไปไม่น้อย

เรือ่งยาลดความอ้วนนีเ่ป็นปัญหา
ของหลายคน เพราะอ้วนเกนิไปจะท�าให้
มีโรคตามมามากมาย จะท�าอะไรก็ไม่
สะดวก ย่ิงผู้หญิงที่รักสวยรักงามไม่มี
ใครอยากอ้วน ในส่วนของพระท่านยัง
มีสโลแกนว่า อ้วนอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่า
กินยาลดความอ้วนแล้วตาย หรืออย่า
กนิยาลดความอ้วน ปล่อยให้อ้วนอย่าง
มีศักดิ์ศรีดีกว่าถูกพวกมิจฉาชีพหลอก
ลวง

สงัคมวนันีเ้รือ่งหาชัว่มนัระบาดไป
ทั่ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า แก๊งงัดแงะลัก
ขโมยถือเป็นเสนียดจัญไรของโลก รวม
ถึงโจรปล้น อย่างที่กาฬสินธุ์น่าสงสาร
ตายาย 2 คนที่มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้ 
เก็บเงินไว้ตั้ง 600,000 บาท คนร้ายมา
ขโมยมาเอาไปหมด ต้องอ้อนวอนให้
เอาเงินมาคืนเพราะหมดเนื้อหมดตัว 
ท�าให้ระทมตรมทุกข์ อกตรมขมขื่น ก็
เป็นหน้าท่ีของต�ารวจท่ีจะจับคนชั่วมา
ลงโทษกันต่อไป 

โดยเฉพาะเรื่องเครื่องส�าอางและ

ยาลดความอ้วนที่ผิดกฎหมาย พวกนี้
ถือเป็นพวกบ่อนท�าลายชีวิตคน เพราะ
มีสารอันตรายที่ท�าให้เสียโฉม เสียชีวิต 
พวกหากินชั่วด้วยการหารายได้แบบนี้
เป็นพวกเลี้ยงตัวแบบผี แบบเปรต ไม่
ได้มสีติปัญญาจะหากินอย่างสุจรติ ท�าลาย
ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของตวัเอง หวัง
ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของคนอื่น แม้
ได้ไปเต็มบ้านเต็มช่องมันก็ไม่คุ้มกับ
ความเป็นมนุษย์ที่สุดท้ายก็ต้องติดคุก 
เสียชือ่เสียง และอาจถกูยดึทรพัย์ เพราะ
ไม่ได้สั่งสมด้วยความสุจริต มีแต่ความ
อัปรีย์

เพราะฉะนั้นอย่าหากินหาชั่วเลย 
หากนิหาชอบกนัเถอะ หากนิทีมั่นสบายใจ 
ภมิูใจ ไม่ต้องเฉียดคกุเฉียดตะราง หากนิ
ดีๆ กนัเถอะ หากนิด้วยความภมูใิจ หล่อ
เลีย้งชีวติด้วยความด ีจะได้ไม่ต้องมานัง่
ระทมตรมทุกข์ ระทมขมขื่น

ก็หวังว่าพวกหากินชั่วๆจะมี
บทเรยีนจากการกวาดล้างของต�ารวจ 
หากสามารถกวาดล้างอย่างต่อเน่ือง
ให้ราบคาบ พวกน้ีก็จะหมดไป และ
จะถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ
ต�ารวจ พวกหากินแบบผแีบบเปรต
ก็ควรส�านึก อย่างที่โบราณกล่าวไว้
ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 
หากินไม่สุจริต ไม่นานก็ถูกจับ

เจริญพร
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ให้ข้อมลู : ปิยวชัร ราชพลสิทธิ ์ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงนิ บริษัท 
ด ูเดย์ ดรมี จ�ากดั (มหาชน) ร่วมงานบรษัิทจดทะเบียนพบนักลงทุนเพือ่น�าเสนอผล
ประกอบการธรุกิจประจ�าปี 2561 โดยบรษิทัคาดปี 2561 เติบโต 30% เดนิหน้ารกุ 
Traditional Trade ทัว่ประเทศ พร้อมบกุ King Power เพิม่เติม 4 สาขา

ผลติภัณฑ์ใหม่ : อทิธพัิทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เถ้าแก่
น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวเวย์โปรตนีใหม่ภายใต้ชือ่ “มาย
เวย์ พิงค์ ไดมอนด์” และเปิดตัวเบลล่า-ราณี แคมเปน เป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยมี 
วูด้ด้ี-วฒิุธร มลินิทจนิดา และกาละแมร์-พัชรศร ีเบญจมาศ ร่วมงาน 

เศรษฐกิจ

รถบรรทุกกว่า2แสนรับรอง‘QMark’

นายปรดี ีดาวฉาย ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เปิดเผยว่า ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนด
นโยบายให้สถาบนัการเงนิทกุแห่ง
ใช้งบการเงนิทีธ่รุกจิเอสเอม็อแีสดง
ต่อกรมสรรพากรในการยื่นเสีย
ภาษเีงินได้เป็นหลกัฐานในการท�า
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืขอสนิเช่ือ
กับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไปนั้น 
ธนาคารพาณชิย์พร้อมด�าเนนิการ
ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

โดยธนาคารพาณชิย์ทกุแห่ง
จะเริม่ใช้งบการเงนิทีธ่รุกจิเอสเอม็ 

นายธีระพงษ์ รอดประเสรฐิ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เปิดงานสัมมนาเสริม
ศักยภาพการขนส่งไทยสูศ่นูย์กลาง
การขนส่งอาเซียน โดยกรมการ
ขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือ
กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศ บรษิทั ไทย
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง
เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทกุ (Q 
Mark) เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ระบบการขนส่งสินค้าให้มีคณุภาพ
ปลอดภยั เพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขันระบบโลจิสติกส์ไทย 

 นายกมล บูรณพงศ์ รอง
อธบิดกีรมการขนส่งทางบก กล่าว
ว่า ได้ให้การรับรองมาตรฐาน Q 
Mark แล้วกว่า 427 ราย ใน 77 
จังหวัด ซึ่งมีจ�านวนรถบรรทุก
มากกว่า 60,190 คัน หรือ 20% 
ของรถบรรทุกสาธารณะทั้งหมด
ทัว่ประเทศ 300,891 คนั ผูป้ระกอบ
การรถบรรทกุทัง้ประเทศ 24,573 
ราย โดยจะส่งเสรมิและให้ค�าปรึกษา

ใช้บญัชเีดยีวพจิารณาสินเชือ่1มกราฯ62

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันผู้
ประกอบการรถบรรทุกกว่า 240,000 คนั ได้การรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัย “Q Mark” ไม่เกินสิ้นปีงบ 2561 

อีน�าส่งกรมสรรพากรประกอบใน
การพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพราะ
ธนาคารพาณชิย์เหน็ว่าการท่ีธรุกจิ
เอสเอ็มอีท�าบัญชีเดียวจะส่งผลดี
ต่อธรุกิจในการเหน็สถานะทางการ
เงินที่แท้จริงของธุรกิจ และจะส่ง
ผลดีต่อการขยายธุรกิจของลูกค้า
ในอนาคต ส่วนในด้านการขอสิน

เชื่อก็ท�าให้ธนาคารพาณิชย์เห็น
ข้อมูลที่เป็นจริงของธุรกิจและ
สามารถอนุมัติสินเช่ือได้ง่ายขึ้น
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลง

 ทัง้นี ้ธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่ได้ออกโครงการส�าหรับสิน
เชื่อบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ย 5% 
คงที่ 2 ปี ซึ่งมีธุรกิจเอสเอ็มอีที่มี
ความพร้อมสนใจเข้าร่วมโครงการ
นี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าหลังจากที่
ธุรกิจเอสเอ็มอีย่ืนงบการเงินปี 
2560 ส่งกรมสรรพากรเมื่อสิ้น
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น่าจะ
มีธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อบัญชีเดียวมากขึ้น     

ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลาง
และขนาดเล็กใน 13 จังหวัดที่ยัง
ไม่มีผู้ประกอบการทีไ่ด้การรบัรอง
มาตรฐาน Q Mark เพ่ือให้เกิด
การปรบัตวัและพฒันาระบบบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์การรับรองมาตรฐาน

 มาตรฐาน Q Mark เป็น
เชงิภาคสมคัรใจส�าหรบัผู้ประกอบ

ถูกลง โดยต้ังเป้าไม่เกินสิ้นปีงบ 
ประมาณ 2561 รถบรรทุกกว่า 
240,000 คัน ได้การรับรองมาตรฐาน 
Q Mark เพื่อควบคุมดูแลให้เกิด
ความปลอดภัยในการขนส่งและ
ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน   

การรถบรรทกุทียั่งไม่ได้รบัรอง Q 
Mark โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่และกลาง ซึ่งจะเร่งหา
มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยได้รับรองมาตรฐาน Q 
Mark เช่น เบี้ยประกันปรับลดให้
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ต่างประเทศ

ถกข้อตกลงนวิเคลียร์อิหร่าน
ผู้เชี่ยวชาญคาด จีน อิหร่าน และรัสเซีย 
จะใช้การประชุมองค์กรความร่วมมือ
เซีย่งไฮ้หาทางประคองข้อตกลงนวิเคลยีร์
อิหร่านที่สั่นคลอน หลังสหรัฐอเมริกา
ประกาศถอนตัวก่อนหน้านี้ 

การประชมุองค์กรความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ 
(เอสซโีอ) ครัง้ที ่ 18 ท่ีจะจดัขึน้ทีเ่มอืงชิงเต่า 
มณฑลชานตงทางตะวนัออกของจนี วนัที ่9-10 
มิถุนายนนี้ มีสมาชิก 8 ประเทศ ประเทศ
สงัเกตการณ์ 4 ประเทศ ประเทศคูเ่จรจา 6 
ประเทศ แขกรบัเชญิ 4 ประเทศ และองค์กร โดย
มปีระธานาธบิดีฮสัซนั โรว์ฮาน ีของอหิร่าน ใน
ฐานะประเทศสงัเกตการณ์มาร่วมด้วย นบัเป็น
ผูน้�าคนท่ีสองของอหิร่านทีเ่ข้าร่วมการประชมุนี้ 

ผูเ้ชีย่วชาญความสมัพนัธ์ตะวนัออกกลาง 
วทิยาลัยวิเทศสมัพนัธ์ปักกิง่ มองว่า ประธานาธิบดี
โรว์ฮานต้ีองการมาประเมนิด้วยตนเองว่าประเทศ
ทีล่งนามข้อตกลงนวิเคลยีร์ปี 2558 จะสามารถ
ต้านทานแรงกดดันจากมาตรการคว�่าบาตร
อหิร่านของสหรฐัได้หรอืไม่ หากประเทศเหล่า
นี้ยังเดินหน้าท�าธุรกิจกับอิหร่าน อิหร่านก็จะ
ยังอยู่ในข้อตกลงต่อไป 

ประธานาธบิดสีี จิน้ผงิ ของจนี จะสนทนา
นอกรอบกบัประธานาธิบดโีรว์ฮาน ี แต่เรือ่งข้อ
ตกลงนวิเคลยีร์อหิร่านจะไม่อยูใ่นวาระการประชมุ
อย่างเป็นทางการของเอสซโีอ ประเดน็หลกัจะ
เป็นเรือ่งการปรบัปรงุความสมัพนัธ์ทางการค้า 
หนึ่งในนั้นคือการผลักดันโครงการเส้นทาง
สายไหมศตวรรษที ่21 และการกระชบัความร่วม
มอืปราบปรามการค้ายาเสพติด ความปลอดภยั
ไซเบอร์ และการปราบปรามการก่อการร้าย 

ด้านประธานาธิบดวีลาดิเมียร์ ปูตนิ ของ
รัสเซีย ให้สัมภาษณ์สื่อทางการจีนว่า เอสซีโอ
เริ่มต้นจากการเป็นองค์กรไม่โดดเด่น ตั้งขึ้น
เพือ่แก้ปัญหาพรมแดนระหว่างจนี รัสเซีย และ
อดีตบริวารสหภาพโซเวียต มุ่งท�างานร่วมกัน
ในประเด็นเลก็ๆ จนกระทัง่ตระหนกัว่าสามารถ
บรรลุบางอย่างที่ใหญ่ขึ้นได้ 

นายหวั หลีหมงิ อดตีเอกอคัรราชทตูจนี
ประจ�าอิหร่าน เปิดเผยกบัหนงัสอืพมิพ์โกลบอล
ไทม์สว่า จีนจะไม่ผิดสัญญาเหมือนสหรัฐ และ
จะให้ความมั่นใจว่าความสัมพันธ์จีน-อิหร่าน
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หลังจากอิหร่าน
ประกาศเมื่อไม่ก่ีวันก่อนว่าจะเพิ่มการเสริม

ThaiKom 080618=4*5

ประกาศ
เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

 บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทร�บว่� ทุนชำ�ระ 
แล้วของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงจ�กเดิมจำ�นวน 5,480,333,200 บ�ท เป็น  
5,480,509,770 บ�ท เนื่องม�จ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ต�ม 
โครงก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท 
ให้แก่พนักง�นของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำ�นวน 35,314 หุ้น มูลค่�ที่ 
ตร�ไว้หุ้นละ 5 บ�ท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำ�ระแล้วต่อ 
กระทรวงพ�ณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 2561
 
 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

           (น�ยอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)
                        กรรมก�ร
         บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) 

  
 

สมรรถนะแร่ยเูรเนยีมด้วยเครือ่งป่ันเหวีย่งใหม่ 
แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนิวเคลียร์
ปี 2558 ท�าให้จนีต้องขอให้ทกุฝ่ายใช้ความอด
กลั้นและยึดมั่นตามข้อตกลงนิวเคลียร์

ขณะที่ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และ
สหภาพยุโรป (อียู) ยื่นค�าร้องรวมอย่างเป็น
ทางการของบริษัทสัญชาติยุโรปต่อสหรัฐเพื่อ
ขอได้รับสิทธิยกเว้นการถูกลงโทษภาคธุรกิจ
จากมาตรการคว�า่บาตรของสหรัฐทีม่ต่ีออหิร่าน 

หน่วยความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียแถลงว่า 
รัสเซียพร้อมขจัดภัยคุกคามใดๆก็ตามที่จะส่ง
ผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก (เวิลด์คัพ) ซึ่งจะเริ่มเปิดสนามที่
กรุงมอสโกวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ท่ามกลางการ
รักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่

นายอเล็กซี ลาฟริชเชฟ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการความม่ันคง หน่วยความมั่นคง
ภายในประเทศรัสเซีย (เอฟเอสบี) กล่าวว่า 
มาตรการรักษาความปลอดภัยของรัสเซียเป็น
ไปอย่างเข้มข้นจากประสบการณ์ในการจัด
งานส�าคัญหลายครั้ง และได้เรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างประเทศด้วย โดยคาดว่าจะมีชาวต่าง
ชาติอย่างน้อย 600,000 คน เดินทางมารัสเซีย
เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งจะจัดการ
แข่งขันในเมือง 11 แห่งของรัสเซีย ระหว่าง
วันท่ี 14 มิถุนายน-15 กรกฎาคมนี้ หลังจาก
ที่รัสเซียเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาว 2014 ที่เมืองโซชิ และเป็น
ไปอย่างราบรื่น  

นายลาฟริชเชฟกล่าวว่า รัสเซียเตรียม
การมานานในแผนการรักษาความปลอดภัย 
และพร้อมที่จะเอาชนะภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
แต่ไม่ได้ระบุก�าลงัต�ารวจและหน่วยรกัษาความ
มั่นคงท่ีจะมาประจ�าการในช่วงการแข่งขัน
ฟตุบอลโลก ทางด้านสหพันธ์ฟตุบอลนานาชาติ
หรือฟีฟ่าแถลงแสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่า 
รสัเซยีมศีกัยภาพทีจ่ะรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกได้

มาตรการเข้มรบับอลโลก
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

IT APP-P1-070518

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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สังคม

สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

สกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จับมือคู่ค้าร่วมจัด
แคมเปญ “Month of milk” ภายใต้แนวคิดดื่มนมทุกวัน สุขภาพดีทุกวัย เพื่อ
รณรงค์ให้ทุกๆคนหันมาดื่มนม 

วันทนี แสงอุทัย รองประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด ยกทัพ
ราชาปูยักษ์แห่งท้องทะเลญี่ปุ่นบุกตลาด Modern Trade พร้อมจัดกิจกรรมสาธิต
การประกอบอาหารจากเบน ชลาทิศ ในงาน THAIFEX-World Of Food Asia 
2018 ที่เมืองทองธานี

“กลุ่มเซ็นทรัล” น�าโดยสุพัตรา จิ
ราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ส�านกันโยบายองค์กรสมัพนัธ์
และภาพลักษณ์ โดยความร่วมมอื
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 
กระทรวงสาธารณสุข, ชมรมสา 
ธารณสขุแห่งประเทศไทย, มลูนธิิ
เครือข่ายหมออนามัย, คลินิกฟ้า
ใส และภาคีเครือข่ายท่ัวประเทศ 
ร่วมเปิดโครงการ “สมาพันธ์เครือ
ข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่” มุ่งสู่องค์กรปลอด
บุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี 

ในงานเปิดโครงการครัง้นีม้ี
ดาราศิลปินและแขกรับเชิญร่วม
รณรงค์การไม่สบูบหุรีม่ากมาย น�า
โดยจนัจ-ิไกอา, เปรีย้ว เดอะ วอยซ์, 
เต้ ดราก้อนไฟว์, นิ้ง-ทิพย์ปภา, 
อัม้-นันทยิา, ออย-แสงศลิป์ เป็นต้น 
พร้อมเปิดเวทเีสวนาหวัข้อบทบาท
แนวคดิเพือ่น�าสงัคมไทยให้ปลอด
บุหร่ี โดยฝ่ายบริหารบริษัทกลุ่ม
เซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุข น�าโดย ศ.นพ.รณชัย 
คงสกนธ์, พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจ
มาภรณ์, ดร.นพ.บณัฑติ ศรไพศาล 
และ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญ
ญา และนิทรรศการความรูร้ณรงค์
ลดการสูบบุหรี่ รวมทั้งกิจกรรม
มากมายจากศิลปินดังร่วมสร้าง

ว่าจะสามารถต่อยอดให้ส่ิงดีๆ เกดิ
ขึ้นได้ เช่น ท�าให้คนสูบบุหรี่มีสุข 
ภาพที่ดีขึ้นแล้ว คนในครอบครัว
ของเขากจ็ะมคีวามสขุขึน้ อยากให้
องค์กรต่างๆน�าวิธีนี้ไปปรับใช้ใน
เรือ่งการส่งเสรมิให้คนรกัษาสขุภาพ 
การออกก�าลังกาย อยากให้เรายดึ
เรื่องเทรนด์สุขภาพกันดีกว่า อย่า
ไปยดึค่านยิมเก่าๆทีท่�าให้สขุภาพ
เราย�า่แย่ แล้วคณุจะมีคุณภาพชวีติ
ที่ดีในอนาคต 

ทางด้านจันจิ ไกอา หรือ
จันจิรา จันทร์พทัิกษ์ชยั บอกว่า 
ครั้งหนึ่งคุณพ่อสูบบุหรี่หนักมาก 
ท่ีผ่านมาเราก็บอกท่านให้เลิกสูบ
มาตลอด แต่ท่านมีโรคประจ�าตัว
เยอะ ท�าให้ทั้งกายและใจไม่แข็ง
แรงพอทีจ่ะหกัดบิได้ตัง้แต่แรก แต่
จดุเปล่ียนกค็อื คณุหมอบอกว่าถ้า
ไม่เลกิทนัทอีาจท�าให้ถงึขัน้เสยีชีวิต
ได้ เวลาจะบอกใครสักคนจะยก
ตวัอย่างคณุพ่อตวัเองท่ีสขุภาพทรดุ
โทรมเพราะพิษบุหรี่ให้เขาฟัง ถึง
แม้ว่ายังไม่ถึงข้ันเป็นมะเร็งปอด
แต่ก็ส่งผลให้ระบบร่างกายเสื่อม 
เป็นโรคเรือ้รงั ต้องเข้าโรงพยาบาล
เป็นประจ�า การท่ีกลุ่มเซ็นทรัล
รณรงค์เรือ่งการเลกิสบูบหุรีถ่อืเป็น
สญัญาณอนัดทีีม่ส่ีวนช่วยให้พนกังาน
มกี�าลงัใจเลกิสบูบหุรี ่เพราะเขาไม่
ได้ห้าม แต่ห่วงใย

ทีแ่ล้ว คณุพ่อเสยีด้วยโรคทีเ่กดิจาก
การสูบบุหรี่ คืออาการเส้นเลือด
ในสมองตีบ ตนเชื่อว่าถ้าท่านไม่
ได้สูบบุหรี่จะอยู่ได้นานกว่านี้ 

ขอช่ืนชมกลุ่มเซ็นทรัลที่ท�า
เพือ่พนกังาน กจิกรรมต่างๆท่ีเกดิ
ขึ้นใช้งบประมาณไม่น้อย แต่เชื่อ

พลงัสงัคมไทยปลอดบุหรี ่ณ เซน็ทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์

 เต้ ดราก้อนไฟว์ หรอืเต
วิช เต้พันธ์ บอกว่า การสูบบุหรี่
คือค่านิยมของคนสมัยก่อน คุณ
พ่อสูบบุหร่ีตั้งแต่ตนจ�าความได้ 
ท�าให้ตนมโีรคภูมแิพ้เป็นโรคประจ�า
ตัว ทางบ้านพยายามบอกถึงโทษ 
ขอร้องให้เลิกสูบ แต่การเลิกสูบ
บุหรี่ได้เป็นเหตุผลส่วนตัวล้วนๆ 
ไม่สามารถมีคนอืน่มาบอกให้เลกิ
ได้ เพราะคนสบูจะมีเหตุผลของตวั
เองตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อ 8 ปี


