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COM7เปิดตัว
แลนด์มาร์คไอทีใหม่

หลงั กกต.ชดุใหม่ได้รบัการแต่ง
ตัง้อย่างเป็นทางการ ท่าทีทีเ่คย
แข็งขันในความต้องการแก้ไข 
พ.ร.ป.กกต. เพือ่ปรบัแนวทาง
คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกต้ัง
ใหม่ของ สนช. กเ็ปลีย่นเป็น
พร้อมที่จะถอนร่างแก้ไขออก
จากสารบบของรฐัสภา โดยอ้าง
ว่าไม่อยากให้เป็นตัวอย่างว่าการ
แก้ไขกฎหมายลกูท�าได้ง่าย ซึง่
อาจเป็นการชีโ้พรงให้กระรอก
ยืน่แก้ไขกฎหมายลกูฉบบัอืน่ๆ
ในอนาคต ทั้งน้ี ไม่ว่าจะยก
แม่น�า้ทัง้ห้ามาอธบิายการกลบั

หลงัหนัครัง้นีอ้ย่างไร ประชาชน
ก็ได้เห็นจุดประสงค์ที่ชัดเจน
ของการย่ืนแก้ไขแล้วว่ามต้ีนตอ
มาจากเรื่องอะไร จากที่เห็น
ว่าการคัดเลอืกผู้ตรวจการเลอืก
ตั้งที่ท�าโดย กกต.ชุดเก่าไม่
เหมาะสม เปลีย่นมาเป็นความ
พึงพอใจทนัทหีลงัจากได้ กกต.
ชุดใหม่เข้ามาท�าหน้าที่ตรวจ
สอบกลัน่กรองแต่งตัง้ผูต้รวจ
การเลอืกตัง้ทีผ่่านการคดัเลือก
รอบแรก  616 คน ทกุอย่างมนั
ชดัอยู่แล้ว
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เรยีกว่าไม่ได้เหนอืไปกว่าความคาด
หมายท่ีสมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่ง
ชาติ (สนช.) แบะท่าพร้อมถอนร่าง
แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (พ.ร.ป.กกต.) ในประเดน็
เกีย่วกบัวิธีการคดัเลอืกผูต้รวจการ
เลอืกตัง้ หลงัจาก กกต.ชดุใหม่ที่ 
สนช. เป็นผูค้ดัเลอืกได้รับการโปรด
เกล้าฯแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ผนวก
กับการคดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้
ของ กกต.ชดุเดิมยังมช่ีองว่างให้ปรับ
เปลีย่นรายชือ่ได้

 นายกติตศิกัดิ ์รตันวราหะ 
หนึง่ใน สนช. ทีร่่วมลงชือ่เสนอร่าง
แก้ไข พ.ร.ป.กกต. ให้เหตุผลว่า

 “สนช. ทีเ่ข้าร่วมลงชือ่ให้แก้ไข 
พ.ร.ป.กกต. หารืออย่างไม่เป็น
ทางการ เห็นตรงกนัว่าหลังจากทีม่ี
การโปรดเกล้าฯ กกต.ชุดใหม่แล้ว 
เรื่องการเสนอแก้ไขกฎหมายลูก 
กกต. น่าจะจบแล้ว ไม่มกีารเดนิ
หน้าต่อ หลงัจากนีข้ึ้นอยูกั่บวิธกีาร
จะถอนเรือ่งอย่างไร ข้ึนอยูกั่บคณะ
กรรมการประสานงาน (วปิ) สนช. 
เช่น เม่ือร่างกฎหมายเข้าสูว่ปิ สนช. 
กใ็ห้ตีตกไป เหตผุลทีเ่หน็ว่าสมควร
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ถอยไม่ได้เป็นเพราะมเีสยีงคัดค้าน
นับแสนจากเว็บไซต์ของรัฐสภาที่
เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อร่าง
แก้ไข พ.ร.ป.กกต. เพราะคะแนน
เหล่านัน้มาจากการจัดตัง้ วดัไม่ได้ 

ประเมินจากเสียงของเพื่อน 
สนช. หลายคนทีไ่ม่เห็นด้วย ตลอด
จนผู้ใหญ่และกระแสสงัคมบางส่วน
ทีค่ดัค้าน ทีเ่หน็ว่ากฎหมายยงัไม่ทนั
ได้บังคบัใช้เหตใุดจงึรบีแก้ไข และ
เกรงว่าหากให้แก้ไขกฎหมายลกูกนั
ง่ายๆอาจเป็นช่องทางให้แก้กฎหมาย
ลกูอืน่ๆได้ในอนาคต การถอยคร้ัง
นีไ้ม่คดิว่าเสยีหน้า เพราะเรารบัฟัง
เสียงสังคม ถ้ารู้ว่าเดนิหน้าแล้วสงัคม
ไม่ตอบรบักไ็ม่ควรท�า หากจะแก้ไข
กฎหมายลกู กกต. จะปล่อยให้เป็น
หน้าท่ีของรฐับาลสมยัหน้า”

จากเหตผุลทีว่่าแทบจะเรยีกได้
ว่าเป็นการกลับหลังหันกันเลยที
เดยีว เพราะก่อนหน้านีท้ัง้กลุม่ สนช. 
ทีร่่วมกนัเข้าช่ือและไม่ได้เข้าช่ือต่าง
แสดงท่าทแีขง็ขนัว่าจ�าเป็นต้องแก้ไข 
พ.ร.ป.กกต. เพราะเหน็ว่าระเบยีบ
การคดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้ท่ี 
กกต.ชดุเดมิออกไว้น้ันไม่เหมาะสม 
แต่เมือ่เปลีย่นมาเป็น กกต.ชุดใหม่ 
จากทีไ่ม่เหมาะสม ยอมรบัไม่ได้ ก็
เปลีย่นเป็นยอมรบัได้ และถอืว่า
เหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องแก้ไขให้
เกดิความยุง่ยาก โยนให้เป็นหน้าที่
ของ กกต.ชุดใหม่ในการปรับแก้
ระเบยีบ ไม่จ�าเป็นต้องแก้กฎหมาย 

ทีส่�าคญัการถอยครัง้นีไ้ม่เกีย่ว
กบัเสยีงคดัค้านจากประชาชนนบั
แสนคนทีเ่ข้าไปแสดงความคดิเหน็

ผ่านเวบ็ไซต์รฐัสภา เพราะ สนช. 
ส่วนมากปักใจเช่ือว่าไม่ใช่เสียง
คดัค้านทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิแต่
เป็นเสยีงจัดตัง้ให้มาคดัค้าน ถงึกับ
มกีารเปิดเผยข้อมลูว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่าเสยีงคดัค้านส่วนมากมาจาก
คนกลุ่มก้อนเดยีวกนั

 เม่ือส่งสัญญาณว่ายอมถอย ก็
ต้องตามดตู่อว่าจะถอยอย่างไร ซึง่
แนวทางการยกเลกิร่างแก้ไข พ.ร.ป. 
กกต. มอียู ่3 ทาง ประกอบด้วย

1.สนช. ทีเ่ข้าชือ่เสนอแก้กฎหมาย
ขอถอนร่างกฎหมายเอง 

2.น�าเรือ่งเข้าทีป่ระชมุวปิ สนช. 
แล้วให้วปิ สนช. ลงความเหน็ว่าจะ
เป็นกฎหมายทีอ่าจก่อให้เกดิปัญหา 
สร้างความเข้าใจผิด วปิ สนช. ให้
ค�าแนะน�าแก่ผูเ้สนอกฎหมายเพือ่
ให้ถอนร่างแก้ไข

3.ท�าเป็นข้อสังเกตถึงปัญหา
การคดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้ แล้ว
เสนอเร่ืองทิง้ไว้ให้รฐับาลหน้าเป็น
ผูด้�าเนนิการ 

ไม่ว่าจะเลอืกใช้วธิไีหนถอนร่าง
แก้ไข พ.ร.ป.กกต. ออกจากการ
พจิารณาของ สนช. ประชาชนกไ็ด้
เหน็จดุประสงค์ทีช่ดัเจนของการยืน่
แก้ไขครัง้นีแ้ล้วว่ามต้ีนตอมาจาก
เรือ่งอะไร

 จากท่ีเหน็ว่าการคดัเลอืก
ผูต้รวจการเลอืกตัง้ไม่เหมาะสม
ที่ท�าโดย กกต.ชุดเก่า แปร
เปลี่ยนมาเป็นความพึงพอใจ
หลงัจากได้ กกต.ชดุใหม่เข้ามา
ท�าหน้าทีต่รวจสอบกลัน่กรอง
แต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ทีผ่่าน
การคดัเลอืกรอบแรก 616 คน

 ทกุอย่างมนัชดัอยูแ่ล้ว

เมื่อส่งสัญญาณว่ายอมถอย 
ก็ต้องตามดูต่อว่าจะถอยอย่างไร 

การยกเลิกร่างแก้ไข พ.ร.ป.กกต. ทำาได้ 3 ทาง
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

ท�าไมต้องเป็นมนุษย์ที่ชั่ว

ร้าย แย่งกิน ปล้นกิน ขโมย

กนิ โกงกนิ แย่กว่าแมว กว่า

หมา แมวหมามันไม่โง่ ไม่

ท�าอะไรผดิศีลผดิธรรมเหมอืน

มนุษย์ที่ท�าตัวต�่ากว่าสัตว์ 

ปล่อยชีวิตติดโน่นติดนี่จน

ต�่าตม   

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กฎหมายปิดปาก?
การแก้ไข พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่ถกูวพิากษ์
วจิารณ์ว่าจะกลายเป็น “กฎหมายปิดปาก” 
ประชาชนหรอืฝ่ายทีเ่หน็ต่างกบั “ผูม้ี
อ�านาจ” หรอืไม่ โดยเฉพาะ “พิชัย นรพิ
ทะพนัธุ”์ ทีถ่กูเรียกปรบัทศันคตถึิง 8 
คร้ัง และหมายเรียกต�ารวจอกี 3 ครัง้ จน
เป็นผู้ทีถู่กเรียกตวัมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
คร้ังท่ี 7 ถกูเรียกไปคมุตวั 7 วนั และโดน
คลมุหัวปิดตาท้ังไปและกลบั

 เว็บไซต์ iLaw รายงานว่า พ.ร.บ. 
คอมพ์ มแีนวโน้มจะใช้เป็น “กฎหมาย
ปิดปาก” เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการ
ฟ้องร้องตามมาตรา 14 (1) จากการแสดง
ความคดิเหน็หรือเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณะ
ในโลกออนไลน์ ท�าให้นกัการเมอืง นัก
วชิาการ และนักเคล่ือนไหวภาคประชาชน 
ถกูตัง้ข้อหาหลงัวิจารณ์ “คสช.” 

นอกจากนี้ยังพบว่าภาครัฐมีแนว
โน้มบังคับใช้มาตรา 14 (2) มากขึ้น 
โดยเฉพาะกับนักวิชาการ ประชาชน 
หรือนักการเมือง ที่วิพากษ์วิจารณ์
นโยบายหรือการท�างานของรัฐบาล จาก
การเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 
2561 พบว่ามีบุคคลอย่างน้อย 5 คน 
ถูกตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 14 (2) 
คือ “หมวดเจ๊ียบ-ร.ท.หญิงสุณิสา 
เลศิภควตั” ถกูตัง้ข้อหาจากการวจิารณ์
รัฐบาลถึง 12 กระทง 

 “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” ถูกแจ้ง
ความจากการวิจารณ์กระเป๋าภริยานา
ยกฯ หวั่นก่อให้เกิดความตื่นตระหนก 
และ “วฒันา เมอืงสขุ” ทีถื่อเป็น “ขา
ประจ�า” บก.ปอท. ก็ถูกเรียกตัวหลัง
โพสต์วิจารณ์รัฐบาล “แอดมินเพจ” 
ของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และ
พรรคอนาคตใหม่ ถูกเรียกตัวหลังไลฟ์
กรณพีดูถงึ “พลังดูด ส.ส.” และ “พฒุิ
พัทธ์” แชร์โพสต์หนึ่งจากแฟนเพจ 
“KonthaiUk (คนไทยยูเค)” และมี
ผูถ้กูหมายเรยีกเพิม่เติมอกี 10 กว่าราย

 นี่คือเสรีภาพในโลกออนไลน์
ยุค “คนดี” ครองบ้านครองเมือง! 

ช่วงนี้มีเรื่องวิปริตผิดเพี้ยนความเป็น
มนุษย์ธรรมดาสามัญ คือท�าอะไร
แปลกๆ เราคงนกึไม่ถงึว่ามผีูห้ญงิเข้าไป
ขโมยเงินในตู้รับบริจาคและตบข่วน
โดดถบีพระทีม่าเห็น ทีน่่าวิตกกว่านัน้
คอืมลีกูสาวยนือยูเ่หมือนดตู้นทาง แต่
ด้วยความเป็นเดก็เลยไม่เห็นพระ พระ
ท่านเห็นก็ไปห้าม ไปเตือน กลับถูก
โดดถีบ ตบข่วน แต่ก็ถูกต�ารวจจับได้

 ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะติดยาเสพ
ตดิ จงึขโมยเงนิจากตูร้บับรจิาคของวัด
เพือ่ไปซือ้ยา เป็นการใช้ชีวติด้วยความ
โง่ เข้าลักษณะธรรมะ 2 ข้อคือ มิจฉา
กมัมนัตะ ท�าตัวเป็นมจิฉาชีพ ประกอบ
อาชีพเลวทรามต�่าช้า ลักขโมยกระทั่ง
ของวัด  

 อีกข้อคือการเอาเงินไปซื้อยาเสพ
ตดิ เรยีกว่าหาชัว่ใช้ชัว่ครบวงจร ซ่ึงมัน
แย่กว่าหอย เพราะตัง้แต่ตัง้วัดมาหอย
ยงัไม่เคยงัดตูร้บับรจิาคของวัดเลย หอย
ไม่มีมือ ไม่มีเท้า แต่มันก็หากินของ
มนัได้ คนมอืด ีเท้าด ีกลบัไปงดัไปแงะ 
ไปปล้นไปลักขโมย อย่างนี้ถือว่าเป็น
พวก “ชิงหอยมาเกิด” 

เรือ่งมจิฉาชีพและยาเสพตดิต้องท�า
เป็นวาระแห่งชาต ิ เพือ่ไม่ให้หาชัว่ ใช้

ชัว่ ต้องลงโทษอย่างจรงิจงั คนเราถ้าหา
ชอบ ใช้ชอบ ประเทศชาตกิจ็ะเจริญ ไม่
ว่าท�าเกษตรกรรม พาณชิยกรรม อตุสาห 
กรรม กต้็องท�ามาหากนิชอบ ใช้ชอบ 

 อย่างมนษุย์เงนิเดอืนกท็�าได้ ท�าไม
ต้องเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้าย แย่งกิน ปล้น
กิน ขโมยกิน โกงกิน แย่กว่าแมว กว่า
หมา แมวหมามันไม่โง่ ไม่ท�าอะไรผิด
ศีลผิดธรรมเหมือนมนุษย์ที่ท�าตัวต�่า
กว่าสัตว์ ท�าบาปท�ากรรม ปล่อยชีวิต
ติดโน่นติดนี่จนต�่าตม   

 เหมอืนพวกเงนิทอนวดั โกงบ้าระห�า่ 
แล้วกใ็ช้บ้าระห�า่ จงึเป็นเวรเป็นกรรม 
รัฐบาลจงึน่าจะแก้ปัญหาด้วยการท�าให้
เป็นวาระแห่งชาติ จัดรณรงค์และจัด
ประกวดตามหมูบ้่านต่างๆทัว่ประเทศ 
อย่างทีเ่ราเคยมหีมูบ้่านแผ่นดนิธรรม
แผ่นดนิทอง ท�าให้เป็นหมูบ้่านทีห่าชอบ 
ใช้ชอบ เราสามารถรือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ได้ 
ท�าให้คนในหมูบ้่านหาชอบ ใช้ชอบ ไม่
หาชัว่ ใช้ชัว่ ต้องท�าให้เงนิพฒันาคณุค่า
ชวีติ ยกระดบัคณุค่าของชวีติ ไม่ใช่ท�าให้
เงนิดงึชวีติให้ต�า่ตมจมลงไปในความชัว่ 

 ก็หวังว่าชีวิตคนไทยเราจะ
ด�าเนนิไปในทางทีช่อบ หาชอบ ใช้
ชอบ ชีวิตก็จะดีงาม 

 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ธอส.ลุย‘กทม.-อีสาน’เพื่อคนมีบ้าน

SME สญัจร : ดร.อตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานงาน “SME สญัจร : พลกิธรุกจิสูอ่ตุสาหกรรม 4.0” ครัง้ท่ี 2 จับมอืพนัธมิตร
อบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs พฒันาความรูด้้านการบริหารจดัการการ
เงนิเพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิชุมชนฐานรากในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

ผลประกอบการ : พิทยา เจยีรวิสฐิกุล รองประธานกรรมการบรหิาร บริษทั ซีพี 
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จัดประชุม CP ALL : Analysts’ Meeting-2Q18 Performance 
Highlights เพ่ือรายงานผลประกอบการของบรษัิทและบริษทัในกลุม่ บมจ.ซีพี ออลล์ 
ไตรมาส 2 ปี 2561 ให้กับนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์และนกัลงทนุ 

นายฉตัรชยั ศริิไล กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) กล่าวว่า ได้ออกบูธ๊ 2 งาน
ส�าคญัสปัดาห์นีค้อื มหกรรมการ
เงนิโคราช ครัง้ที ่12 Money Expo 
Korat 2018 ระหว่างวนัที ่ 17-19 
สงิหาคม ทีเ่อม็ซซี ีฮอลล์ เดอะมอลล์ 
โคราช น�าสนิเช่ือบ้านอตัราดอกเบ้ีย
พเิศษ ปีที ่1 เท่ากบั 1.85% ต่อปี 
(MRR-4.90% ต่อปี) ปีที่ 2-3 
เท่ากบั 3.95% ต่อปี (MRR-2.80% 
ต่อปี) ปีที ่4 จนถงึตลอดอายสัุญญา
กู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ย
เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณี
ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปดอกเบีย้เท่ากบั 
MRR-0.50% ต่อปี กรณกีูซ้ือ้อปุกรณ์
และสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่กีย่ว
เนือ่งกบัทีอ่ยูอ่าศยัดอกเบีย้เท่ากบั 
MRR (ปัจจุบันอตัราดอกเบีย้ MRR 
ธอส. เท่ากบั 6.75% ต่อปี) ให้กู้
เพือ่ซ้ือ ปลกูสร้าง ต่อเตมิ ซ่อมแซม 
ไถ่ถอนจ�านองทีอ่ยูอ่าศยัจากสถาบนั
การเงินอ่ืน และซ้ือหรือไถ่ถอน
จ�านองทีอ่ยูอ่าศยัพร้อมกบัซือ้อุปกรณ์
หรอืสิง่อ�านวยความสะดวก 

 ส�าหรบัลกูค้าทีจ่องสทิธิภ์ายใน
งานได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนยีมการ
ยืน่กู ้ 0.1% ของวงเงนิท�านิตกิรรม 

COM7เปิดตวัแลนด์มาร์คไอทแีห่งใหม่

ธอส. ออกบู๊ธ 2 งานเพือ่ให้คนไทยมีบ้าน งานมหกรรมการเงนิ
โคราช ครัง้ที ่12 ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและกรงุเทพฯ งาน
อภมิหกรรมบ้าน-คอนโดฯและสนิเชือ่แห่งปี 2018 สนิเช่ืออตัรา
ดอกเบีย้พเิศษ และจ�าหน่ายทรัพย์ NPA ราคาพเิศษ

และคดิค่าประเมนิราคาหลกัประกัน
ในอัตราพิเศษ แบ่งเป็นกรณขีอกูไ้ม่
เกิน 500,000 บาท ค่าประเมิน 1,900 
บาท และกรณขีอกูเ้กนิ 500,000 
บาทขึน้ไป ค่าประเมนิ 2,300 บาท 
ผ่อนได้นานสงูสดุ 40 ปี ส่วนเงนิ
ฝากออมทรพัยร์บัดอกเบีย้สงูสดุ 

นายสรุะ คณิตทวกีลุ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั คอมเซเว่น 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื COM7 เปิด
เผยว่า ได้ลงทนุ 20 ล้านบาทเปิด 
“BaNANA Mega Store” เนือ้ที่
กว่า 1,000 ตารางเมตร ท่ีศนูย์การค้า
ซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ เป็นไลฟ์
สไตล์ช็อปป้ิงของคนไอท ี โดยร้าน 
Banana outlet ทีร่วบรวมสนิค้า 
EOL (ตกรุน่) สนิค้าตวัโชว์ และลด
ราคา Clearance แห่งแรกใน
ประเทศไทย ทัง้สมาร์ตโฟน โน้ตบุค๊ 
คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ และอปุกรณ์
เสรมิต่างๆ 

นอกจากนีย้งัรวมสินค้าลดราคา
จากบริษทั ตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้า
ไอทีช้ันน�าในประเทศไทยกว่า 10,000 

รายการ โดยลงสนิค้าใหม่ทกุวนัพธุ 
เป็นทางเลอืกเพิม่ให้ลูกค้าท่ีต้องการ
ซ้ือสินค้าในราคาถูกพิเศษ เพ่ิม
ความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถ
เลอืกซือ้ได้ทกุวนัโดยไม่ต้องรอซือ้
ตามงาน Clearance Event ชู
ส่วนลดพเิศษสงูสดุ 80% พร้อม
ด้วยโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายต่อ
เนือ่งทัง้ปี นอกจากนีเ้พือ่เป็นการ
แทนค�าขอบคณุลกูค้าคนส�าคัญยัง
ได้จัดโปรโมช่ัน “เก่าแลกใหม่” 
ส�าหรบัลกูค้าทีม่สีมาร์ตโฟนหรอื
โน้ตบุ๊คเครื่องเก่าน�ามาแลกเป็น
ส่วนลดเครือ่งใหม่ได้ โปรโมชัน่พิ
เศษช่วงเปิดตวัระหว่างวนัที ่16-19 
สงิหาคมนี ้สินค้าอปุกรณ์เสรมิทกุ
ชิน้รบัส่วนลดเพ่ิม On Top 5%  

ส�าหรบั Banana Shopping 
ร้านขายสนิค้า online ทีล่กูค้าสัง่
ซื้อสินค้าได้ที่ร้านหรือจากที่บ้าน
และรบัสนิค้าได้ทนัท ีเพือ่ตอบสนอง
ลกูค้าทกุกลุม่ ทกุไลฟ์สไตล์ ปลด
ลอ็กในการวางสนิค้าแต่เพียงหน้า
ร้านอย่างเดยีว ลกูค้าสามารถชอ็ป
ป้ิงได้ไม่จ�ากดัและรบัสนิค้าภายใน 
3 ช่ัวโมง

ส่วนกลยทุธ์การขยายสาขาและ
ธุรกจิแฟรนไชส์ ภายในสิน้ปี 2561 
จะมสีาขากว่า 600 สาขาทัว่ประเทศ 
ตัง้ร้านสาขาแฟรนไชส์ 100 สาขา 
และร้านสาขาภายใต้การบรหิารของ
บรษิทั 500 สาขา โดยตัง้เป้าราย
ได้โตไม่ต�า่กว่า 15% จากปีก่อนที่ 
22,584 ล้านบาท 

1.70% ต่อปี ทัง้น�าทรพัย์ NPA หรอื
บ้านมอืสองคณุภาพด ีท�าเลเด่น ทัง้
บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ 
อาคารพาณชิย์ และทีด่นิเปล่า 380 
รายการ มาจ�าหน่ายในราคาพเิศษ 

 งานที ่2 คอื อภิมหกรรมบ้าน-
คอนโดฯและสนิเชือ่แห่งปี 2018 วนั

ที ่16-19 สงิหาคม ทีศ่นูย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิติิ ์โดยมโีซน NPA Grand 
Sale น�าทรพัย์ NPA 549 รายการ
ออกจ�าหน่ายในราคาพเิศษ เป็นบ้าน
เดีย่ว 43 รายการ บ้านแฝด 18 รายการ 
ทาวน์เฮาส์ 300 รายการ ห้องชดุ 187 
รายการ และอาคารพาณชิย์ 1 รายการ 
ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ สมุทรปราการ 
นนทบรุ ีปทุมธาน ีนครปฐม และ
สมทุรสาคร ส่วนลดสงูสดุ 45% จาก
ราคาปรกต ิทรพัย์ทีร่าคาจ�าหน่ายต�า่
สดุเริม่ 100,000 บาท  
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พร้อมคยุผูน้�าเกาหล ี
ประธานาธบิดีรัสเซยีพร้อมร่วม
การประชุมสุดยอดกับผู ้น�า
เกาหลีเหนือท่ามกลางความ
สมัพนัธ์ทางการทตูทีด่ขีึน้อย่าง
รวดเร็วบนคาบสมุทรเกาหลี 
ส�านกัข่าวกลางเกาหลอ้ีางข้อความ
ของผู ้น�ารัสเซียที่มีถึงผู ้น�า
เกาหลเีหนอืในวนัครบรอบการ
ประกาศอสิรภาพของเกาหลเีหนอื
จากการปกครองของกองทัพ
ญีปุ่น่ช่วงสิน้สดุสงครามโลกครัง้
ทีส่องว่า ผูน้�ารสัเซียพร้อมจะพบ
กบัผูน้�าเกาหลีเหนอืเพือ่หารอื
ความสมัพนัธ์ทวภิาคแีละประเดน็
ส�าคญัอ่ืนๆในภมิูภาค

อนิโดฯข้ึนดอกเบีย้  
ธนาคารกลางอนิโดนีเซยีประกาศ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 
5.25 เป็นร้อยละ 5.50 ผูว่้าการ
ธนาคารกลางแถลงว่า ก�าลัง
ติดตามสถานการณ์ในตรุกีอย่าง
ใกล้ชิด เศรษฐกจิโลกเกดิภาวะ
ผันผวนมากขึน้เพราะวกิฤตใน
ตรุกี เมือ่วันจันทร์ทีผ่่านมารเูปียห์ 
เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐัร่วงไป
แตะระดบัต�า่สดุนบัจากปี 2558 
หลังจากอนิโดนเีซยีแจ้งว่ายอด
ขาดดลุบัญชีเดนิสะพดัทีเ่ป็นดชันี
ชีว้ดัการค้ากบัโลกอยูใ่นระดบั
สงูสดุในรอบเกอืบ 4 ปี 

จ�ากดัออกวซ่ีา 
รฐับาลสหรัฐจะขยายมาตรการ
จ�ากัดการออกวซ่ีากบัชาวกมัพชูา
บางคนที่มีพฤติการณ์ต่อต้าน
ประชาธิปไตย หลังจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้งกัมพูชา
แจ้งผลการเลอืกตัง้ว่าพรรครฐับาล
กวาดทกุท่ีนัง่ในสภา มาตรการ
นี้จะมีผลกับชาวกัมพูชาท้ังใน
และนอกรัฐบาลกมัพชูา บางราย
อาจครอบคลุมถึงญาติใกล้ชิด
ด้วย โดยสหรฐัย�า้ข้อเรยีกร้องให้
รัฐบาลกมัพชูาด�าเนินการอย่าง
เป็นรปูธรรมในการส่งเสรมิความ
ปรองดองแห่งชาติ 

ข่าวย่อย
ห้ามยวดยานเข้าพื้นที่รอบรัฐสภา

ประธานาธบิดเีรเซป เทย์ยพิ เออร์
โดกนั ของตรุกี ลงนามค�าสัง่เพิม่
ภาษเีป็น 2 เท่ากับสนิค้าสหรฐั เช่น 
รถยนต์เป็นร้อยละ 120 สรุาเป็น
ร้อยละ 140 บุหรีเ่ป็นร้อยละ 60 
เช่นเดยีวกบัเครือ่งส�าอาง ข้าว และ
ถ่านหิน กถู็กเพิม่ภาษเีป็น 2 เท่า
เช่นกนั ตามหลกัการตอบโต้ทีส่หรฐั
จงใจท�าร้ายเศรษฐกจิตุรก ีซึง่หมาย
ถงึการทีป่ระธานาธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ เปิดเผยว่า ได้สัง่การให้

เพิม่ภาษนี�าเข้าเหล็กและอะลมูเินยีม
จากตรุก ีโดยผูน้�าตรุกอ้ีางว่าประเทศ
ตกเป็นเป้าหมายการท�าสงคราม
เศรษฐกจิ พร้อมกับย�า้ให้ชาวตรุกี
ขายเงนิดอลลาร์สหรฐัและยโูรเพือ่
ช่วยพยงุค่าเงนิของประเทศ และ

‘เออร์โดกนั’เพ่ิมภาษสีหรฐัเป็น2เท่า
กล่าวว่าจะคว�า่บาตรสนิค้าอเิลก็ทรอ 
นกิส์ของสหรฐั  

ข้อมลูของกองทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบวุ่า ปีที่
แล้วตรุกนี�าเข้าจากสหรฐั 12,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 400,000 
ล้านบาท) มากเป็นอันดบั 4 ของ
การน�าเข้าทัง้หมด ส่วนตรุกีส่งออก
ไปสหรฐั 8,700 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
(ราว 290,000 ล้านบาท) เป็นตลาด
ส่งออกใหญ่อนัดบั 5 ของตรุกี 

ทางการองักฤษจะพจิารณาเรือ่ง
ห้ามยวดยานแล่นผ่านพืน้ทีร่อบ
อาคารรัฐสภาในกรงุลอนดอน 
หลังเกิดเหตคุนขบัรถพุง่ชนหน้า
อาคารมาแล้ว 2 ครัง้ 

นายคริส เกรย์ลิง รัฐมนตรี
คมนาคมอังกฤษ ให้สัมภาษณ์
สถานโีทรทศัน์สกายนวิส์ว่า ทางการ
จะพจิารณาอย่างรอบคอบเรือ่งให้
พื้นท่ีรอบอาคารรัฐสภาเป็นถนน
คนเดินเท้า โดยจะไม่ท�าไปเพียง
เพราะเกิดเหตุร้ายเท่านั้น ขณะที่
นางเครสซิดา ดิก ผู้บัญชาการ
ต�ารวจนครบาลลอนดอน เปิดเผย
กับสถานีวิทยุดิจิทัลแอลบีซีว่า จะ
หารือกับรัฐสภา หน่วยข่าวกรอง 
ทางการท้องถ่ิน และนายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอน เร่ืองท�าให้พืน้ทีร่อบ
รัฐสภาปลอดยวดยาน และว่าช่วง
หลายเดือนมานี้ทางการได้เพิ่ม
มาตรการรกัษาความปลอดภยัรอบ
รัฐสภาอย่างเห็นได้ชัดท้ังจ�านวน
ก�าลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธและ
แนวกั้นกีดขวาง 

ด้านนายซาดิก ข่าน นายก
เทศมนตรีกรุงลอนดอน เปิดเผย
กับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีว่า เห็น
ด้วยเรือ่งการท�าให้พืน้ทีร่อบรฐัสภา
ปลอดยวดยาน แต่ต้องไม่ละเมิด
สทิธขิองผูท้ีต้่องการเดนิทางมายงั

รฐัสภาด้วย ก่อนหน้านีเ้มือ่ปี 2550 
นายเคน ลฟิวงิสตนั นายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอนในขณะนั้น เคย
สนบัสนนุแผนจ�ากดัการจราจรรอบ
รัฐสภาท่ีต้องใช้งบประมาณ 22 
ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 732 ล้าน
บาทในปัจจบุนั) เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่การเป็นเจ้าภาพโอ 
ลิมปิก 2012 แต่นายบอริส จอห์น
สัน นายกเทศมนตรีคนต่อมา ได้
ล้มเลิกไปโดยอ้างว่าจะท�าให้การ
จราจรติดขัด 

เกิดเหตุชายวัย 29 ปี ขับรถ
พุ่งชนแนวกั้นหน้ารัฐสภาเมื่อเช้า
วนัองัคารตามเวลาในองักฤษ ท�าให้
คนเดนิเท้าและผูข้ีจ่กัรยานบาดเจบ็
รวม 3 คน ต�ารวจระบุว่าชายคน
นี้เป็นชาวอังกฤษที่เกิดในซูดาน 
ถกูจบักมุข้อหากระท�าการ เตรยีม
การ และยยุงให้เกดิเหตกุ่อการร้าย 
รวมทัง้ข้อหาพยายามฆ่า ก่อนหน้า

นี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจอังกฤษบุกค้น
สถานที่ 3 แห่งทางตอนกลางของ
ประเทศเพือ่ขยายผลว่าเป็นเหตกุารณ์
ก่อการร้ายหรอืไม่ เน่ืองจากลกัษณะ
การกระท�าดเูป็นการจงใจ ประกอบ
กับวิธีการที่ใช้และสถานที่ก่อเหตุ
เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์

ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ล่าสุด
เป็นการก่อการร้ายก็จะเป็นการ
ก่อการร้ายที่รัฐสภาครั้งท่ี 2 ใน
เวลาไม่ถึง 18 เดือน หลังเกิดเหตุ
ชายอังกฤษวัย 52 ปีที่เปลี่ยนไป
นับถือศาสนาอิสลามขับรถพุ่งชน
ผู้คนที่ก�าลังเดินบนสะพานเวสต์
มนิสเตอร์เมือ่เดอืนมนีาคมปีก่อน 
มผีูเ้สยีชวีติ 5 คน บาดเจบ็กว่า 50 
คน ก่อนขับรถพุ่งชนรั้วแล้วว่ิงลง
ไปแทงต�ารวจทีส่นามเสยีชวีติและ
ถูกต�ารวจวิสามัญฆาตกรรม จาก
นัน้กเ็กดิเหตกุ่อการร้ายในองักฤษ
อีก 4 ครั้งในปีเดียวกัน

ต่างประเทศ
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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 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
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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



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4895 (1420) วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

TONXX-p1-120717-01

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



สังคม

‘ลมวิเศษ’คืนลมหายใจดีๆให้ผู้ป่วย
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ ศ.เกียรติคุณ 
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ร่วมเป็น
ประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัว
ชมรม “ลมวิเศษ” ศูนย์กลางใน
การให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยโรคถุงลม
โป่งพอง พร้อมเปิดตวัเวบ็ไซต์และ
โมบายแอพพลเิคช่ัน โดยมเีมตตา 
รุ่งรัตน์ นักแสดงอาวุโส และหมอ
ก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ ร่วมพูดคุย 

สพุตัรา จิราธวิฒัน์ ประธาน
ชมรมลมวเิศษ กล่าวว่า โครงการ
ลมวิเศษเกิดขึ้นจากการรวมพลัง
กันของแพทย์ ร่วมกับภาคประชา
สงัคมจติสาธารณะทกุๆฝ่าย ด�าเนิน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เปิด
ช่องทางเผยแพร่ความรู้และเสริม
พลงับวกให้แก่ผูป่้วยโรคถงุลมโป่ง
พองและครอบครวัได้ใช้ชวีติทีเ่หลอื
อยูร่่วมกนัอย่างมคีณุภาพ ให้ทัง้ผู้
ป่วยและครอบครวัของผูป่้วยได้เข้า
ถึงความวิเศษของลมหายใจดีๆท่ี
คล่องตัว เปลี่ยนจากความทุกข์
ทรมานทีม่อียูเ่ดมิเป็นความสขุทัง้
กายและใจอย่างแท้จริง 

รศ.นพ.สทุศัน์ รุง่เรอืงหิรญั
ญา ประธานทีป่รกึษาชมรมลม
วเิศษ กล่าวว่า การดแูลผูป่้วยโรค
ถงุลมโป่งพองต้องอาศัยความร่วม
มอืในทกุมติิ ได้แก่ แพทย์ ผู้ป่วย 
และญาติๆผูด้แูลผูป่้วย โดยจะพฒันา

รวมแล้วถ้าเราสามารถลดจ�านวนผู้
ป่วยโรคถงุลมโป่งพองได้ ประเทศ
เราจะเป็นต้นแบบให้กบัสังคมอืน่ๆ
ได้อีกด้วย “ก�าไลวเิศษ” เป็นการ
น�าร่องก่อน แค่ใส่ข้อมลูส่วนตวัไป
ในสายรดัข้อมอื งานครัง้นีต้้องขอ
ขอบคุณพนัธมติรหลายฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
กลุม่เซน็ทรลั และอกีหลายองค์กร 
ทีไ่ด้มโีอกาสมส่ีวนร่วมในการเรยีน
รูเ้กีย่วกบัโรคนีไ้ปพร้อมๆกนั

อรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ให้การ
ต้อนรับกษิต ภิรมย์ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพลเมืองภิวัฒน์ มูลนิธิควง อภัยวงศ์ 
และ Dr.Chen-Yuan Tung เอกอัครราชทูตไต้หวันประจ�าประเทศไทย ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุลยั่งยืน 

อัษณา จันเทพา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับ 
พล.ต.ท สมหมาย กองวิสยัสขุ ผูบ้ญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ (ผบช.ปส.) 
และคณะจากกองบญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ ในโอกาสเข้าพกัทีโ่รงแรม
เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม 

สือ่ความรู้ในการดูแลผูป่้วยโรคถุงลม
โป่งพองด้วยตนเองทีบ้่านผ่านช่อง
ทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์ www.magicbreath.org, โม
บายแอพพลิเคชั่นในชื่อ Magic 
Breath, โซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook, 
เผยแพร่วิดโีอคลปิลงใน Youtube 
และสร้างนวัตกรรมในการดแูลตนเอง
ให้ง่ายขึน้ด้วยการใช้ QR Code 
Wristband หรอืเรยีกชือ่ว่า “ก�าไล
วเิศษ” ซ่ึงเป็นสายรดัข้อมอือจัฉรยิะ 

ทีโ่ครงการได้พฒันาขึน้เพือ่ให้เกดิ
ความปลอดภยัต่อตวัผูป่้วย และช่วย
ให้ผูป่้วยได้รบัการดแูลทีด่ขีึน้

ด้านหมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ 
กล่าวว่า คนเป็นหมอทุกวันนีห้น้าท่ี
ไม่ใช่แค่รอตรวจรกัษาคนไข้ แต่ควร
หาวธิป้ีองกนัไม่ให้คนไข้เป็นโรคจะ
ดกีว่า ลองถามตวัเองดวู่ามคีนใกล้
ชิดสูบบุหร่ีอยู่หรือไม่ ถ้ามีนั่น
หมายความว่าเราต้องเอาเรือ่งโครงการ
ลมวเิศษไปบอกต่อ เพราะโดยภาพ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4895 (1420) วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561


