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สถานการณ์การเมอืงย่ิงนบั
ถอยหลังเข้าใกล้เลือกต้ัง
เท่าไรยิ่งท�าให้ทุกอย่างเริ่ม
เด่นชัดมากขึ้น โดยเฉพาะ
ความเด่นชัดที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายของบางกลุม่ บาง
คณะ เมื่อเวลาเหลือน้อยก็
ยิ่งต้องท�าทุกอย่างเพื่อให้
ขยับเข้าใกล้เป้าหมายได้

มากที่สุด เมื่อต้องการขยับ
ให้ใกล้เป้าหมายมากที่สุด
จงึหมดเวลาทีจ่ะเหนยีมอาย 
อะไรทีจ่ะพาตวัเองให้ไปถงึ
เป้าหมายต้องท�าทันที โดย
ไม่ต้องห่วงภาพลกัษณ์เหมอืน
ทีพ่ยายามสร้างให้ทกุคนเชือ่ 
อย่างที่เคยมีมา 
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เข้มข้นและชัดเจนขึน้เป็นล�าดบัส�าหรับ
การเมอืงไทย และจะยิง่เข้มข้นชดัเจน
มากไปกว่านีเ้ม่ือพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา ซ่ึงน่าจะเกดิ
ขึน้ได้ประมาณกลางสปัดาห์หน้า

ชดัเจนแน่นอนแล้วคอืการช่วง
ชิงพรรคประชาธิปัตย์ท่ีมีความ
พยายามเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค
จากนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ไป
เป็นบุคคลอื่น เพื่อให้แนวทาง
การเมืองของพรรคเปลีย่นแปลงไป
จากจุดท่ียนือยูใ่นปัจจบุนั

การช่วงชงิพรรคในครัง้นี้
เป็นเรือ่งทีน่่าจบัตามองเป็นอย่าง
มาก เพราะอาจถงึข้ันท�าให้พรรค
แตกได้

ร้อนถงึคนเก่าคนแก่ของพรรค
อย่างนายสมัพนัธ์ ทองสมคัร อดตี 
ส.ส.นครศรธีรรมราชหลายสมยั ต้อง
เสนอทางออกให้นายอภสิิทธิล์าออก
จากหวัหน้าพรรคแล้วเว้นวรรคการ
เลอืกหวัหน้าพรรคคนใหม่ออกไปก่อน 
โดยให้นายชวน หลกีภยั ข้ึนมา
รักษาการหวัหน้าพรรคเป็นการช่ัวคราว

ข้อเสนอนีช้ดัเจนว่าเป็นการ
ป้องกนัไม่ให้พรรคแตก เพราะเสนอ

เลกิเหนียมอาย

ให้นายชวนมานัง่รกัษาการในต�าแหน่ง
หวัหน้าพรรคจนกว่าจะผ่านการเลอืก
ตัง้ในช่วงต้นปีหน้า จากน้ันค่อยเลอืก
หวัหน้าพรรคคนใหม่

เป็นข้อเสนอทีต้่องการให้ฝ่ายที่
สนบัสนนุนายอภสิทิธิแ์ละฝ่ายที่
ต้องการเปลีย่นตวัหน้าพรรคพกัรบ
ชัว่คราวก่อน ขนืให้วดัพลังกนัก่อนมี
การเลอืกตัง้ การแพ้ชนะในศกึชงิ
หวัหน้าพรรคอาจท�าให้พรรคแตกได้ 

แน่นอนว่าหากพรรคแตกก่อน
ท�าศึกเลือกต้ังย่อมไม่ส่งผลดีต่อ
พรรค เพราะจะท�าให้มีอดตี ส.ส. 
ลงสมคัรรบัเลือกตัง้น้อยลง โอกาส
ทีจ่ะได้ทีน่ัง่ในสภาจ�านวนมากเพือ่
รกัษาอ�านาจต่อรองการจดัตัง้รฐับาล
กจ็ะลดลงตามไปด้วย

อกีความชดัเจนหนึง่ทีเ่กดิข้ึน
แล้วคอื กรณทีีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี
ในรฐับาลทหาร คสช. เหน็ชอบแต่ง

ตัง้นายพทุธพิงษ์ ปณุณกนัต์ อดตี 
ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ อดตี
แกนน�าคนส�าคญัของม็อบนกหวดี 
ให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมอืง
ในต�าแหน่งรองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีฝ่ายการเมอืง โดยให้ค�า
สัง่แต่งตัง้มผีลเร่งด่วนในทนัที

ค�าสัง่แต่งตัง้อดตีแกนน�ามอ็บ
นกหวดีในครัง้นีเ้ป็นอกีหนึง่จิก๊ซอว์
การเมืองทีท่�าให้ประชาชนเหน็อะไร
ชดัเจนมากขึน้

ความชดัเจนอกีเรือ่งทีม่องเหน็
แล้วคือ ความพยายามลงพ้ืนทีพ่บ
ประชาชนให้ได้มากทีส่ดุของคนใน
แม่น�า้สายอ�านาจปัจจบุนั

หลงัคณะรฐัมนตรขียนัเดนิสาย
ประชมุนอกสถานทีม่าก่อนหน้านี ้90 
วนัก่อนการเลอืกตัง้รฐับาลจะจดั
หลกัสตูรอบรมสมัมนาระหว่างประชาชน 
ข้าราชการ และท้องถิน่ในทกุจงัหวดั 

เพือ่สร้างการเรยีนรูใ้นพืน้ทีเ่กีย่วกับ
การบรหิารงานท้องถิน่ การเลอืกตัง้ 
และประชาธปิไตยทีถ่กูต้อง

แม้ยงัไม่เหน็หลักสตูรทีจ่ะใช้
อบรม แต่หากติดตามแนวคิดของ
นายกรฐัมนตรท่ีีสะท้อนผ่านค�าพดู
หลายกรรมหลายวาระก็คงพอจะ
มองเห็นว่าการเลือกตั้งที่ถูกต้อง 
ประชาธิปไตยทีถ่กูต้องในแนวคิด
ของนายกฯเป็นอย่างไร ซึง่คงไม่พ้น
ไปบอกให้ประชาชนเลอืกคนด ีอย่า
เลือกเหมือนเดิม เพราะถ้าเลือก
เหมอืนเดมิทกุอย่างกจ็ะเป็นเหมอืน
เดมิอย่างทีเ่คยเป็นมา

นอกจากการจดัหลกัสตูรอบรม
สัมมนาข้าราชการ ประชาชน ก่อน
การเลอืกตัง้แล้ว อีกหนึง่ในแม่น�า้
สายอ�านาจอย่างประธานสภา
นติบัิญญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) จะจดั
โครงการสมาชกิ สนช. พบประชาชน 
76 จงัหวดั โดยจะเอาประชาชน
จงัหวดัละ 8-10 คน มาคยุกบัรัฐมนตรี
ท่ีเกีย่วข้องกบั 7 กลุม่ปัญหาคอื 
ปัญหาทีด่นิ ปัญหาแหล่งน�า้ ปัญหา
ด้านการเกษตร ปัญหาการคมนาคม 
ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาสิง่แวดล้อม 
และปัญหาสังคมด้านอืน่ๆ โดยอ้าง
ว่าเพือ่ผลกัดนัแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เป็นนโยบายของประเทศ

แม้จะยนืยนัว่าไม่ได้ท�าเพือ่หา
เสียงล่วงหน้า แต่เป็นแนวทาง
เดยีวกนักบัทีก่ลุม่สามมิตรด�าเนิน
การอยู่คอื พบประชาชนเพ่ือรบัฟัง
ปัญหาเอามาก�าหนดนโยบายแก้ไข

นบัเป็นอกีหนึง่ความชดัเจน
ในการพยายามสร้างความได้
เปรยีบพรรคการเมอืงอ่ืนทีย่งั
ขยับท�าอะไรไม่ได้ เพราะติด
ลอ็กประกาศค�าส่ังของ คสช. 

เป็นความชัดเจนในการพยายาม
สร้างความได้เปรียบพรรคการเมืองอื่น
ที่ยังติดล็อกประกาศคำาสั่งของ คสช.
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In Brief : ย่อความ

ความยุติธรรม

ทรรศนะ

คดีที่ฟ้องกันยังมีอีกมากมาย 

กฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ 

ไม่ใช่ใช้กล่ันแกล้งฟ้องร้องกัน

ทั้งที่ไม่ผิด การกล่าวหา กล่าว

โทษกันจึงต้องค�านึงถึงความ

จรงิ ความเป็นธรรม และความ

ยุติธรรม 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โลภและงมงาย?
สลากกนิแบ่งรฐับาลยงัเป็นข่าวได้อย่าง
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะคนถกูรางวัลที ่1 
ทีเ่ป็นข่าวฉาวต่างๆ ตัง้แต่ “ครูปรชีา 
30 ล้าน” จนถงึ “พีท 90 ล้าน” 
ขณะทีร่ฐับาลกย็งัแก้ปัญหาสลากขาย
เกนิราคาไม่ได้ เพราะไม่กล้าหักล้าง
ผลประโยชน์ “กลุม่ปลงิดดูเลอืด” 
หลากหลายกลุม่

วธิแีก้ปัญหาแบบดกัดานคอื 
“พมิพ์เพิม่” ทัง้ทีแ่ก้ได้ง่ายๆด้วย
การขายผ่าน “เคร่ืองออนไลน์” 
หรอืออก “หวยลอตโต้” อย่างทัว่
โลก ซึง่ไม่มปัีญหาขายเกินราคา
และหวยปลอมอย่างกะลาแลนด์

หวยไม่ได้เป็นแค่ความหวังเดยีว
ของคนจนและคนระดบักลางเท่านัน้ 
แต่คนมอีนัจะกนิจ�านวนไม่น้อยก็ชอบ
ซือ้หวย หวยจึงถอืเป็นการพนนัประเภท
หนึง่ การพนนัทกุชนิดโอกาสถกูหรอื
ชนะมีน้อยมาก แต่กย็งัอยากเล่น ซ่ึง
ไม่ใช่เรือ่งของ “ดวง” แต่เป็น “ความ
โลภและความงมงาย” แต่คนซือ้
หวยกพ็อใจทีจ่ะเส่ียงโชคอนัน้อยนดิ  

ลอ็ตเตอรี ่1 ชดุม ี1,000,000 เลข 
รางวลัที ่1 ม ี1 รางวลั โอกาสถกูคอื 1 
ในล้าน หรอื 0.0001% รางวลัที ่2 มี
โอกาสถกู 5 ในล้าน หรอื 0.0005% 
รางวลัที ่3 มโีอกาสถกู 10 ในล้าน หรอื 
0.0010% รางวลัที ่4 มีโอกาสถกู 50 
ในล้าน หรอื 0.0050% รางวลัที ่5 มี
โอกาสถูก 100 ในล้าน หรอื 0.0100%  

รางวลัข้างเคยีงโอกาสถกู 2 ใน
ล้าน หรอื 0.0002% รางวัลเลขท้าย 
3 ตัว โอกาสถกู 4,000 ในล้าน หรอื 
0.4000% และรางวลัเลขท้าย 2 ตวั 
โอกาสถกู 10,000 ในล้าน หรอื 1%

เฉลีย่หวย 1 เลขมีโอกาสถกู
รางวลั 1.4168% คนซ้ือหวยจึงมี 
“คนซวย” มากกว่า “คนรวย”!!!

ค�าว่า “ข้ีโกง” หรอื “โคตรโกง” คอืโกง
สารพดั ความจรงิถ้าศาลยงัไม่ได้ตดัสนิกอ็ย่า
ไปบอกว่าคนนัน้โกง คนนีโ้กง เพราะอาจ
เป็นแค่การใส่ร้าย กล่าวหา เกดิพลกิลอ็กขึน้
มาจะเป็นยงัไง มันไม่เหมือนปลดลอ็กการเมือง

คนถกูกล่าวโทษว่าเป็นคนขีโ้กง แม้
จะไม่ได้โกง แต่เป็นข่าวไปแล้วก็ยากที่
จะพ้นมลทนิ เพราะโดนตราหน้าแล้วว่า
ขีโ้กง ยิง่เป็นรฐับาลใครจะเชือ่ว่าไม่มี
โกงเลย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้
คะแนนเตม็ 100 แล้วจะเอาหลกัประกนั
อะไรว่าคนนีโ้กง คนนัน้ไม่โกง อย่างเมือ่
เรว็ๆนีศ้าลยกฟ้องอดตีนายกฯทกัษณิ 
ชนิวตัร ท่ี ป.ป.ช. กล่าวโทษว่าเอือ้ประ 
โยชน์ให้ทีพไีอ 

อย่างวดัสวนแก้วถอืครองทีดิ่นมาตัง้ 1-2 
ปี แต่เขากม็าฟ้องเอาคนืได้ มอีะไรแปลกๆ
ทางกฎหมาย กต้็องทบทวนกนัดูว่ากระบวนการ
ยตุธิรรมเป็นอย่างไร หน่วยงานราชการเป็น
อย่างไร  

โดยเฉพาะคดคีวามทางการเมอืงทีฝ่่าย
หนึง่พยายามจะฟาดฟันห�า้หัน่ให้อกีฝ่ายสิน้
เนื้อประดาตัวไปเลย แต่เม่ือศาลยกฟ้อง 
ป.ป.ช. ทีย่ืน่ฟ้องจะต้องรบัผิดชอบหรอืไม่
อย่างไร เมือ่คดอีอกมาอย่างนี ้ป.ป.ช. กห็น้า
แตกหน้าช�า้ 

ตอนหยบิยกข้ึนมากล่าวหากล่าวโทษก็
ดขูงึขงั แต่พอฟันฉบัเข้าไปแล้วไม่เป็นไปตาม
ที่คาดก็ต้องหน้าแตก อย่างน้อยศาลก็ยัง
ท�าให้ฝ่ายท่ีถูกกล่าวหากล่าวโทษพอจะลมืตา

อ้าปากได้บ้าง ยิง่ตอนนีเ้ป็นช่วงใกล้เลือกตัง้
อาจจะเกดิอะไรแปลกๆขึน้มาอกีก็ได้ เรือ่ง
คดีของอดีตนายกฯทักษิณเป็นเรื่องเหนือ
ความคาดหมาย ท�าให้ฝ่ายการเมอืงด้านนี้
ได้แต้มได้คะแนน ตอนจะไปหาเสยีงกส็ามารถ
เอาไปพดูเพือ่โจมตอีกีฝ่ายได้ว่าท�าอย่างโน้น
อย่างน้ี กล่ันแกล้งอย่างน้ันอย่างนี ้ทหารท�า
อย่างนัน้อย่างนี้ 

คนฟ้องกบัคนถกูฟ้องจงึแตกต่างกนัสิน้
เชงิ ฝ่ายหนึง่เป็นทุกข์ แต่อกีฝ่ายมคีวามสขุ 
คนถกูฟ้องกด็ใีจปลืม้ใจ เพราะคดน้ีีค้างมา
นาน และยงัมีอกี 4 ส�านวน ต้องดกูนัว่าจะ
พลิกอีกหรอืเปล่า มกีารไต่สวนกนัยาวนาน
หลายปี

คดเีรือ่งหุน้ภรรยาของรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศ ปรากฏว่าศาล
รฐัธรรมนญูชีว่้าไม่ต้องหยดุท�าหน้าท่ี กท็�าให้
ฝ่ายถกูฟ้องเป็นปลืม้ไป ทัง้ทีอ่กีฝ่ายคดิว่าไม่
รอดแน่ ตายคาเขยีงแน่ 

เรือ่งคดจึีงต้องรอจนกว่าศาลจะตัดสนิ 
การกล่าวหา กล่าวโทษ มหีลายรปูแบบ หลาย
เหตผุล ยิง่การเมอืงยิง่มีอะไรแปลกๆ ป.ป.ช. 
กถู็กมองต่างๆนานา เมือ่แพ้ก็เสยีหน้า เจ็บ
ปวด ชอกช�า้ เรือ่งการกล่าวหา กล่าวโทษกนั
จึงต้องค�านึงถึงความจริง ความเปน็ธรรม 
และความยตุธิรรม 

คดทีีฟ้่องกนัยงัมอีกีมากมาย กฎหมาย
ต้องมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ไม่ใช่ใช้กลัน่แกล้ง
ฟ้องร้องกนัทัง้ทีไ่ม่ผิด กข็อให้บ้านเมอืง
เดนิหน้าต่อได้ก็แล้วกัน

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

จอง‘ไอดีโอ’รัชดา-สุทธิสารวันเดียว 

ต้อนรบั : กติตพัินธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ 
จ�ากดั ให้การต้อนรบัสมนกึ แสงอนิทร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ช ทวี 
จ�ากัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสน�าเสนอข้อมลูทิศทางแผนการด�าเนนิธรุกิจใน
ช่วงคร่ึงปีหลงัให้แก่นกัวิเคราะห์และมาร์เกต็ต้ิง 

เปิดศนูย์ใหม่ : ขตัตยิา อนิทรวชิยั กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย เปิด 
KBank Contact Center ศนูย์พิษณโุลก เป็นศนูย์แห่งที ่3 ของธนาคาร เพือ่รองรบั
การให้บรกิารและรองรบัลกูค้าทีต่ดิต่อขอข้อมลูและรบับรกิารธนาคารผ่านทางโทรศพัท์ 
สือ่โซเชยีล และช่องทางแชต

นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษทั อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึภาพ
รวมเศรษฐกจิว่า ส่งสญัญาณในทาง
บวก ส่งผลให้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ขยบัดข้ึีน มีการเปิดตวัโครงการใหม่
ในหลายท�าเล อย่างย่านรชัดา-
สทุธสิารถอืเป็นแหล่งอยูอ่าศยัทัง้
ชาวไทยและต่างชาต ิโดยเฉพาะชาว
จีน ฮ่องกง ไต้หวนั ยโุรปตะวนัออก 
และเกาหล ี เนือ่งจากมห้ีางสรรพ
สนิค้า สถานทีท่่องเท่ียวชือ่ดงัมากมาย 
จงึเตรยีมเปิดโครงการใหม่ “ไอดโีอ 
รชัดา-สทุธสิาร” มลูค่า 1,600 ล้าน
บาท ราคาเริม่ต้น 2.49 ล้านบาท 
หรอื 90,000 บาทต่อ ตร.ม. 

โดยท�าเลรชัดา-สทุธสิารมอีตัรา
เตบิโตของราคาเฉลีย่อยูท่ี่ 5% ต่อปี 
มกีารคมนาคมทีส่ะดวก ใกล้รถไฟฟ้า 
สามารถลงทนุได้ทัง้การปล่อยเช่า
และขายต่อ มอีตัราเฉลีย่ผลตอบแทน
การปล่อยเช่า 5.39% เปรยีบเทยีบ
ท�าเลในเขตกรงุเทพฯช้ันในมอีตัรา
เฉลีย่ 3-5% โดยพ้ืนท่ีตัง้แต่สถานี 
MRT ศนูย์วฒันธรรม แยกเทยีม 
ร่วมมติร จนถึงแยกสุทธิสาร มอีปุทาน

สสว.สร้างผู้ประกอบการใหม่กว่าหมื่นราย

“อนันดา” เปิดโครงการไอดโีอ รชัดา-สุทธสิาร ตอบโจทย์ชวีติ
คนเมือง จองผ่าน Ananda Online Booking 25 กนัยายน วนั
เดียวเท่านัน้ ราคาเริม่ต้น 2.49 ล้านบาท พร้อมโปรโมช่ันรบั
ส่วนลดสงูสดุ 200,000 บาท

รวมจ�านวน 3,305 หน่วย อตัราขาย
รวม 93% ระดบัราคาเฉล่ีย 117,875 
บาทต่อ ตร.ม. และยงัสามารถเชือ่ม
ต่อถนนลาดพร้าวหรอืถนนพหลโยธนิ 
นอกจากนีย้งัมโีครงการรถไฟฟ้าสาย
สส้ีมในอนาคตตดัผ่านสถาน ีMRT 
ศนูย์วฒันธรรม 

นายสวุรรณชยั โลหะวัฒนกลุ ผู้
อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยว่า จากการได้รบัมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลกัในการสร้างผู้
ประกอบการใหม่ตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่เดอืนตลุาคม 2558 สสว. ได้วาง
เป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่กว่า 10,000 ราย โดยเน้นสร้าง
ความยัง่ยนืภาคการผลติ การค้า การ
บรกิาร และการเกษตรให้เข้มแขง็  

โดยปีนี้โครงการพัฒนาผู้
ประกอบการใหม่ (SME Start Up) 
ร่วมกับ 19 หน่วยงาน ชกูลยุทธ์ใช้
เทคโนโลยใีนการสร้างผูป้ระกอบ
การใหม่ให้เตบิโตอย่างก้าวกระโดด

ด้วยดจิิทลั เน้นผูป้ระกอบการกลุม่
ทีม่มีลูค่าสงู 5 กลุม่อตุสาหกรรม 
ได้แก่ 1.ด้านเกษตรและอาหาร
แปรรปู (Agriculture and Food) 
2.ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
(Health and Wellness) 3.ด้าน
ธุรกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
บรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงู (Creative 
and Cultural + High Value 
Service) 4.ด้านการศึกษาและ
ส�ารวจการใช้อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart 
Device) 5.ด้าน Digital Internet 
of Things (IOT) 

นอกจากนีย้งัเชือ่มโยงกลุม่ผู้
ประกอบการวสิาหกจิรายย่อย วิสาหกจิ
ชมุชนระดบัฐานรากทีอ่ยูใ่นภาค

การเกษตรมากกว่า 70% ให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเครือ่งมือ
พฒันาการท�าเกษตรรปูแบบใหม ่
ยกระดบัจากภาคการผลิตไปสู่เกษตร
แปรรปูทีม่คีณุภาพมาตรฐานยิง่ข้ึน
ในทกุภมูภิาค ทีผ่่านมามกีารอบรม
ผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดับเป็น SME 
4.0 ใช้ในการท�าธรุกจิแล้ว 8,357 
ราย ผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจ
เตรยีมความพร้อมน�าไปปฏบัิตธิรุกจิ
ในภาคการเกษตร 1,449 ราย และ
ภาคทัว่ไป 1,633 ราย คาดว่าผู้
ประกอบการใหม่ที่ได้รับการยก
ระดบัและพฒันาจะช่วยสร้างมลูค่า
เพิม่ทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า 2,000 
ล้านบาท

อ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
สระว่ายน�า้ ฟิตเนสทีเ่ปิดให้บรกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะเปิดให้จอง
ผ่าน Ananda Online Booking วนั
ที ่25 กนัยายน ต้ังแต่เวลา 10.00-
18.00 น. วนัเดยีวเท่านัน้ ราคาเริม่
ต้น 2.49 ล้านบาท จองเริ่มต้น 
20,000 บาท พร้อมโปรโมชัน่พิเศษ
รับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท 
และท�าสญัญาผ่อน 0% นาน 10 
เดือน ลงทะเบยีนได้ท่ี www.ananda.
co.th/onlinebooking

โครงการเป็นคอนโดมเินยีมไฮ
ไรส์ สงู 24 ชัน้ 1 อาคาร จ�านวน 
410 ยนูติ มห้ีองให้เลอืก 3 รปูแบบ
คอื แบบ Studio ขนาด 28-29 
ตร.ม. แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 
33.5-34.5 ตร.ม. แบบ 2 ห้องนอน 
ขนาด 46-71.5 ตร.ม. พร้อมส่ิง
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รถบรรทุกก๊าซระเบดิ 
เกิดเหตุรถบรรทุกก๊าซระเบิด
ในรฐันาซาราวาทางตอนเหนือ
ของไนจีเรีย ท�าให้มีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 35 คน บาดเจ็บอีก
หลายร้อยคน ส�านักงานบริหาร
จดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิไนจเีรยี
ระบวุ่า อบุตัเิหตดุงักล่าวเกิดขึน้
ที่สถานีบริการก๊าซแห่งหนึ่ง ผู้
ทีเ่หน็เหตกุารณ์บอกว่ารถบรรทกุ
ก๊าซได้ระเบิดขึน้ขณะก�าลงัถ่าย
ก๊าซลงถงัเกบ็ของสถานบีรกิาร 
ซึง่ทางการก�าลงัสบืสวนหาต้นตอ
ของอุบัติเหตุครั้งนี้

ต่อต้านรักร่วมเพศ
ผลส�ารวจออนไลน์ในสิงคโปร์พบ
ว่า คนสงิคโปร์เกนิครึง่สนบัสนนุ
กฎหมายต่อต้านพฤตกิรรมรกั
เพศเดยีวกนั ท่ามกลางการโต้
เถยีงว่าสงิคโปร์ควรด�าเนนิรอย
ตามอนิเดยีทีย่กเลกิกฎหมายสมัย
อาณานคิมองักฤษทีห้่ามพฤตกิรรม
รกัร่วมเพศ ก่อนหน้านีค้วาม
พยายามท่ีจะยกเลกิกฎหมายห้าม
รักร่วมเพศต้องพบัไป แต่นกัการ
ทตูสงิคโปร์คนส�าคญัได้ขอให้ชาว
เกย์ร่วมกนัเรยีกร้องให้ยกเลกิ
กฎหมายดงักล่าวภายหลงัศาลสงู
สดุอนิเดียมีค�าตัดสินว่าพฤตกิรรม
รกัร่วมเพศไม่มคีวามผดิทางอาญา 

เฮอร์รเิคนถล่มสหรฐั 
พายุเฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์ก�าลัง
มุ่งหน้าสู่รัฐนอร์ทแคโรไลนา
และรฐัเซาท์แคโรไลนาของสหรฐั
ด้วยความรุนแรงระดับ 4 นัก
อุตนุยิมวิทยาระบวุ่า เฮอร์รเิคน
ฟลอเรนซ์อาจทวีความรุนแรง
ถึงระดับ 5 ขณะท่ีผู้ว่าการรัฐ
เซาท์แคโรไลนาและผู้ว่าการรฐั
เวอร์จเินยีสัง่เร่งอพยพชาวบ้าน
ตามแนวชายฝั ่งไปยังพื้นที่
ปลอดภยั โดยอทิธพิลของเฮอร์
รเิคนฟลอเรนซ์อาจส่งผลให้เกดิ
ฝนตกหนกั น�า้ท่วมฉบัพลนั และ 
ดินถล่มในหลายพื้นที่

ข่าวย่อย
‘ผู้น�าคิม’ขอคุย‘ทรัมป์’อีกคร้ัง 

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจนีตอบ
ข้อถามเรือ่งค�ากล่าวของผูน้�าสหรฐั
ระหว่างการแถลงข่าวตามปรกตว่ิา 
หากสหรฐัดงึดนัจะท�าตามแนวทาง
ของตนเองและเก็บภาษีครั้งใหม่
กับจีน จีนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ต้องด�าเนินมาตรการตอบโต้เพื่อ
ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของจีน
อย่างแข็งขัน 

ทัง้นี ้นบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมาสหรัฐและจีนเก็บภาษี
ตอบโต้กนัไปแล้วฝ่ายละ 50,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 1.64 ล้าน

ล้านบาท) ต่อมาเดอืนทีแ่ล้วจนีได้
เปิดเผยรายการสนิค้าสหรฐั 5,207 
รายการ มลูค่า 60,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ราว 1.97 ล้านล้านบาท) ที่
จะถกูเกบ็ภาษร้ีอยละ 5-25 หาก
สหรฐัเกบ็ภาษร้ีอยละ 10-25 กบั
สนิค้าจีนอกี 200,000 ล้านดอลลาร์

จนีประกาศกร้าวปกป้องสิทธิเตม็ที่ 
สหรฐั (ราว 6.57 ล้านล้านบาท)  

จนีเสนอจะเกบ็ภาษสิีนค้าสหรฐั
รวมทัง้หมด 110,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 3.61 ล้านล้านบาท) 
ครอบคลุมสนิค้าน�าเข้าจากสหรฐั
เกอืบทัง้หมด ยกเว้นน�า้มนัดบิและ
เครื่องบินขนาดใหญ่ ขณะที่
ประธานาธบิดสีหรฐัขูว่่าอาจจะเก็บ
ภาษสิีนค้าจนีอกี 267,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั (ราว 8.77 ล้านล้าน
บาท) ซึง่จะรวมถงึโทรศพัท์มอืถอื 
สนิค้าน�าเข้ามากท่ีสดุจากจนีท่ีขณะ
นีย้งัไม่ถกูเกบ็ภาษี 

ประธานาธบิดสีหรฐัได้รบัจดหมาย
จากผูน้�าเกาหลเีหนอืให้จดัการ
ประชมุสดุยอดครัง้ทีส่อง โดย
หลายฝ่ายหวงัว่าคาบสมทุรเกาหลี
จะปลอดนิวเคลียร์  

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ และนาย คมิ จอง-อนึ 
ผูน้�าเกาหลีเหนอื ได้หารอืกนัเรือ่ง
โครงการนวิเคลยีร์เกาหลีเหนอืนบั
ตั้งแต่ประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อ
วนัท่ี 12 มถุินายน ซึง่มเีสยีงวจิารณ์
ว่ายงัไม่สามารถได้ข้อสรปุแน่ชัดว่า
นายคิมยินยอมล้มเลิกโครงการ
นิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามสหรัฐ
หรอืไม่ ขณะทีก่รอบเวลาในการพบ
กนัคร้ังที ่2 ระหว่างประธานาธบิดี
ทรมัป์กบันายคมิยงัไม่ชดัเจน ซึง่
อาจมโีอกาสในการเจรจานอกรอบ
ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ในนครนิวยอร์กของสหรัฐปลาย
เดอืนนี ้แต่นายจอห์น โบลตนั ที่
ปรึกษาด้านความม่ันคงแห่งชาติ 
คาดว่านายคิมอาจไม่มาร่วมการ
ประชมุ ส่วนโฆษกท�าเนยีบขาวสหรฐั
กล่าวว่า จดหมายของผูน้�าเกาหลเีหนือ
ทีส่่งถงึประธานาธบิดีทรมัป์เป็นไป
ในด้านดีและเป็นมิตรกนั

ขณะท่ีส�านักข่าวซินหัวของ

ทางการจนีอ้างค�ากล่าวของนายหลี่ 
จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่ง
ชาตจินี ว่าจนียดึมัน่ต่อเป้าหมายการ
ท�าให้คาบสมทุรเกาหลปีลอดนวิเคลยีร์ 
และนบัถอืเกาหลเีหนอือย่างสงูที่
พยายามท�าให้ภมิูภาคมสีนัตภิาพ
และเสถียรภาพ เขาหวงัว่าเกาหลเีหนือ
และสหรัฐจะปฏบิตัติามผลการประ 
ชมุสดุยอดระหว่างผูน้�าเกาหลเีหนอื
กบัประธานาธบิดสีหรัฐทีส่งิคโปร์
เมือ่เดอืนมิถนุายนทีผ่่านมาและเดนิ
หน้าเจรจาสันตภิาพกนัต่อไป 

นายหลี่ได้มอบสาสน์ของ
ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ให้แก่ผูน้�า
เกาหลเีหนอื เนือ้ความระบวุ่า พรรค
คอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนมี 
นโยบายแน่วแน่ทีจ่ะปกปัก เสรมิ
สร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์
จนี-เกาหลีเหนอื ซึง่ความสมัพันธ์

ของ 2 ประเทศทีค่ลอนแคลนใน
ช่วงหลายปีมานีเ้ริม่ดขีึน้เมือ่นาย
คิมไปเยอืนจนีครัง้แรกนบัต้ังแต่เป็น
ผูน้�าประเทศเมือ่ปลายปี 2554 ตาม
ด้วยการเยือนอกี 2 คร้ังในปีนี ้ขณะ
ท่ีประธานาธิบดีสียังไม่ไปเยือน
เกาหลี เหนอื แต่การส่งนายหลีซ่ึง่
เป็นนกัการเมอืงระดบัสงูเป็นตวัแทน
ไปร่วมงานทีเ่กาหลีเหนอืก็เป็นการ
แสดงท่าททีีด่ขีึน้

โฆษกกระทรวงรวมชาตเิกาหลใีต้
ระบถึุงขบวนพาเหรดฉลอง 70 ปี
การก่อตัง้ประเทศเกาหลเีหนอืทีไ่ร้
เงาขปีนาวธุข้ามทวปีว่า เป็นเสมือน
การบ่งบอกถงึความเต็มใจท่ีจะยติุ
โครงการพฒันาอาวธุนิวเคลียร์ รวม
ทั้งความมุ่งมั่นในการแสวงหา
สนัตภิาพอย่างถาวรในคาบสมุทร
เกาหลี 

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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

‘ราชบุรีโมเดล’ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) พร้อม
ด้วยส่ือมวลชน ลงพืน้ที ่ รพ.สต.
ดอนทราย อ.โพธาราม และ ต.ทุง่
หลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อ
ศึกษาดูงานและติดตามความคืบ
หน้าการรณรงค์ควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์และบหุรี ่ โดยมีการชู
แนวคดิ “ราชบรุสีดุเจ๋ง ต้นแบบเลกิ
เหล้า-เลกิบหุร่ี”

ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ผู้
จดัการ สสส. กล่าวว่า จ.ราชบรุี
ได้ประกาศเป็นเมอืงขบัเคลือ่นเรือ่ง
สขุภาวะ ซึง่เป็นจงัหวดัต้นแบบของ
เมอืงสขุภาวะทีท่�างานแบบบูรณา
การร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ภาคเีครือ
ข่ายชมุชน มเีป้าหมายทีจ่ะยกระดบั
สขุภาพและคุณภาพชวีติของประชาชน
พืน้ทีใ่ห้ดขีึน้ ป้องกนัโรคตดิต่อและ
โรคไม่ติดต่อ การบริการสุขภาพ
ด้านต่างๆ รวมถงึสิง่แวดล้อม ซึง่
เป็นการท�างานแบบองค์รวม และ
มุง่เน้นทีจ่ะสร้างต�าบลต้นแบบสุข
ภาวะ ต่อยอดมาเป็นอ�าเภอต้นแบบ
สขุภาวะ มีเป้าหมายขับเคลือ่นใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะลดการสูบ
บหุรี ่ลดการดืม่สรุา

ทัง้น้ี มีพืน้ท่ีน�าร่อง 8 ต�าบล 
3 อ�าเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.จอมบงึ 
และ อ.วัดเพลง คาดว่าจะขยายไป
ให้ได้ 104 ต�าบล เน้นการสานพลงั
ภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน ทัง้ภาค

บหุรี ่ซึง่ไม่ได้ยุง่ยาก เป็นการนวดที่
ใครๆกท็�าได้ แม้แต่ตัวเองกส็ามารถ
นวดได้ ส�าหรบัการนวดกดจดุท�าได้
ทกุวนัๆละประมาณ 3 นาที เป็น
เวลาต่อเน่ืองถงึ 10 วนั หรอืบางคน
อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้

ด้านนายบุญส่ง ใจชื่น ผู้
ประสานงานเครอืข่ายประชาคม
งดเหล้า จ.ราชบรุ ี กล่าวว่า ผล
ส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานคอื ความ
ร่วมมอืจาก สสส. ภาครัฐ และเอกชน 
ทีไ่ด้ให้ความส�าคญักบัปัญหาเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์เหมอืนเป็นปัญหา
ของตวัเองท่ีต้องร่วมมอืร่วมใจ ระดม
ความคดิในการแก้ไขปัญหา มุง่เน้น
ไปทีชุ่มชน จ.ราชบรุโีชคดีทีท่่านผู้
ว่าฯ สสจ. นายอ�าเภอ ก�านนั ผูใ้หญ่
บ้าน อสม. รวมท้ังภาคเอกชนและ
มลูนธิต่ิางๆ เห็นความส�าคญัของ
ปัญหา ส่งผลให้การด�าเนนิงานของ
พืน้ทีแ่ละเครอืข่ายประสบความส�าเรจ็

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด ร่วม
สนบัสนนุงานวิง่ “Run for Sainoi Hospital” งานวิง่การกศุลทีส่่งเสรมิให้ประชาชน
หันมาออกก�าลังกาย และหารายได้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ และ
เครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน ส�าหรับช่วยเหลือโรงพยาบาลไทรน้อย

อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ�ากัด บุญ
รักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน เปิดตัวกจิกรรม “วาดฝันไว้ในหมวกกนันอ็ก” โดย
มีกอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และน้องชูใจ ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการในปีนี้ 

รฐั เอกชน ประชาสงัคม อสม. และ
ชมุชนท้องถิน่ ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสขุภาวะอย่างมส่ีวน
ร่วม สร้างกลไกสนบัสนนุส่งเสรมิ
เครอืข่ายให้ท�างานร่วมกันสู่การเป็น
เมอืงสขุภาวะอย่างย่ังยืน และสามารถ
เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบั
พืน้ทีอ่ืน่ๆต่อไปในอนาคต 

รศ.ธราดล เก่งการพานชิ 
รองหวัหน้าภาควชิาสขุศกึษา
และพฤตกิรรมศาสตร์ หวัหน้า
โครงการพัฒนาแกนน�าหนุน
เสรมิโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิ
บหุรีท่ัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชนั 

กล่าวว่า ต.ดอนทรายเป็นตวัอย่าง
ของต�าบลทีป่ระสบความส�าเรจ็ ชวน
ประชาชนเลกิบหุรีใ่นโครงการ 3 
ล้าน 3 ปี เลกิบหุรีท่ัว่ไทยฯ ทีม่ี
ประชาชนเข้าร่วมได้มากถงึ 2,738 
คน ในจ�านวนนีส้ามารถเลกิสบูบหุรี่
ตลอดไปถงึ 200 กว่าคน และในปี
นีส้ามารถชวนประชาชนเลกิบหุร่ีได้
ถงึ 50 คน ปัจจยัความส�าเรจ็ของ 
ต.ดอนทรายคอื ความเข้มแขง็ของ
เจ้าหน้าท่ีและ อสม. ท่ีให้ความส�าคญั
เร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ประกอบ
กบัการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจนีใน
การนวดกดจดุช่วยคนอยากเลกิสบู

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4913 (1438) วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561


