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ยังไม่ลงล็อก?
รโีหวต โดยเฉพาะถ้าต้องการ
ส่งผูส้มคัรครบทกุเขตเพือ่ชงิ
คะแนนปาร์ตีล้สิต์ จากตวัเลข
ยืนยันจ�านวนสมาชิกพรรค
ล่าสุดมีเพียงเพื่อไทยกับประ 
ชาธิปัตย์ที่พร้อมมากที่สุด  
ถ้ามีเลือกตั้งคะแนนปาร์ตี้
ลิสต์จะไปกองรวมอยู ่ที่ 2 
พรรคใหญ่ อะไรๆก็ดูติดขัด
ไม ่ลงล็อกอย ่างที่ฝ ่ายคุม
อ�านาจต้องการเสียที

ตลก 6 ฉาก!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

หว่ันประชมุ
2ผูน้�าล่ม

เศรษฐกิจ 4

“กรงุไทย”ตวิเข้ม
SMEsไทย

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“ศุภาลยั”
รายได้-ก�าไรพุง่

โลกวันนี้มีประเด็น 2

แม้จะมีค�ายืนยันหลายครั้ง
ว่าการเลือกต้ังจะเกิดขึ้นตาม
โรดแม็พ แต่ยังมีอีกหลายปัจ 
จัยที่ท�าให้ก�าหนดเลือกตั้งยัง
ไม่นิ่ง ไม่เพียงผลตีความกฎ 
หมายเลือกตั้ง ส.ส. กฎหมาย
การได้มาซ่ึง ส.ว. และค�าสัง่หัว 
หน้า คสช. ที่ 53/2560 แต่
อุปสรรคใหญ่ส�าหรับพรรค 
การเมอืงใหม่ทีจ่ะตัง้ขึน้มาท�า
ภารกจิพเิศษคอืการท�าไพรมา
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เป็นไปตามคาด ใกล้ครบ 4 ป ี
รัฐประหารจะมีคนพูดถึงผลงาน 
ของรัฐบาลทหาร คสช. ในหลาก
หลายแง่มุมมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผลงานการปฏิรูปที่มีทั้งมุมมอง
ว่าล้มเหลว ค้างเติ่ง ไม่มีอะไร 
คืบหน ้าให ้สัมผัสได ้ เป ็นรูป 
ธรรม และมุมมองท่ีว่าสุดยอด 
ท�าได้ดีกว่ารัฐบาลเลือกต้ังทุก 
ชุดที่ผ่านมา
 พ้นจากเรื่องผลงานรัฐบาล
ทหาร คสช. แล้ว สิ่งที่จะถูก 
พูดถึ งมากขึ้นหลั งจาก น้ี คือ 
เร่ืองเลือกตั้งท่ีฝ่ายคุมอ�านาจ
ยืนยันหลายครั้งว่าเดินตามโรด 
แม็พแน่
 อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่ายคุม
อ�านาจยืนยันแบบนี้ แต่ยังมี
ปัจจัยอีกหลายอย่างที่จะท�าให้
การเลือกตั้งเลื่อนออกไปจาก
ก�าหนดเดิมได้ โดยเฉพาะผล
ตีความกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 
และกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว.
 เมื่อผลตีความออกมาชัด 
เจนแล ้วจะมีการเชิญพรรค 
การเมืองเข้าพูดคุยกับนายกรัฐ 
มนตรีเพื่อก�าหนดวันเลือกตั้ง
 แม้ทุกอย่างจะดูเหมือน
เดนิไปตามโรดแมพ็ แต่ความ
ไม่พร้อมในการส่งผู ้สมัคร 
รับเลือกตั้งอาจเป็นตัวแปร
 อย่างท่ีทราบกันว่ากฎหมาย
ใหม่ก�าหนดให้การเลือกตัวผู ้
สมัครในแต่ละเขตต้องท�าไพร 
มารีโหวต ไม่ให้อ�านาจกรรม 
การบริหารพรรคหรือหัวหน้า
พรรคเลือกตัวบุคคลได้ตามใจ
ชอบเหมือนอดีตที่ผ่านมา

ยังไม่ลงล็อก?

 การท�าไพรมารีโหวตต้องท�า 
ทุกจังหวัดที่จะส่งคนลงสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
 จังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งสา 
ขาพรรคต ้องมีสมาชิกไม ่ต�่า 
กว่า 100 คน ขณะที่จังหวัดท่ี 
เป็นที่ตั้งสาขาพรรคต้องมีสมา 
ชิกขั้นต�่า 500 คน พรรคการ 
เมืองใดต้องการส่งผู ้สมัครลง 
เลือกต้ังครบทั้ง 350 เขต ต้อง 
มีสมาชิกกระจายทั่วประเทศขั้น
ต�่า 9,200 คน
 ดูเหมือนจะมีเพียง 2 พรรค 
การเมืองใหญ่อย่างประชาธิ 
ปัตย์และเพื่อไทยเท่านั้นที่ม ี

ยอดสมาชิกจากการยืนยัน 
สิ้นสุด ณ เดือนเมษายนที่ผ่าน
มาครบตามจ� านวนพอท่ีจะ 
ท�าไพรมารโีหวตได้ แต่จะท�าได้
ครบทุกจังหวัดหรือไม่ยังไม่ม ี
ข้อมลูยนืยนั
 ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆที่
เหลือไม่มีความพร้อมท่ีจะท�า
ไพรมารีโหวตครบทุกจังหวัดแน่
 ปัญหาเรื่องไพรมารีโหวต
ก�าลังถูกหยิบมาเป็นข้อต่อรอง
ทางการเมืองอย่างหนึ่ง จะเห็น
ว่าขณะนี้มีบางคนออกมาพูด
ท�านองว่าหากพรรคการเมือง
เห็นว่าไพรมารีโหวตเป็นปัญหา 

ก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนายก
รัฐมนตรีในช ่วงท่ีถูกเชิญไป 
พูดคุยเรื่องการเลือกตั้ง
 เหมือนกับว่าถ้าไม่ไปตาม 
ค�าเชิญก็ต้องแบกรับเรื่องไพร 
มารีโหวตตามกฎหมายต่อไป
 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นน่า
สนใจว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะ 
มีมาตรา 44 อยู่ในมือที่จะใช้
ออกค�าสัง่ยกเว้นการท�าไพรมารี
โหวตได้ แต่ต้องรอดูผลการตี 
ความค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 
ด้วย 
 หากผลตีความออกมาว่าค�า
สั่งดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐ 
ธรรมนูญ อาจท�าให้แนวคิดการ
ใช้อ�านาจมาตรา 44 ยกเว้นการ
ท�าไพรมารีโหวตในการเลือกตั้ง
ครั้งแรกมีปัญหาได้ เพราะเท่า 
กับว่าอ�านาจมาตรา 44 ต้องใช้
ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ จะขัด
หรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐ 
ธรรมนูญไม่ได้
 จะท�าไพรมารโีหวตก็มีปัญหา
มากท้ังพรรคเก่าท่ีเป็นพรรค 
เล็กและพรรคใหม่ ท�าให้พรรค 
การเมืองไม่พร้อม 100% ที่จะ 
ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง โดย
เฉพาะถ้าต้องการส่งครบทุกเขต
เพือ่ชงิคะแนนปาร์ตีล้สิต์จะใช้อ�า 
นาจพิเศษยกเว้นก็อาจท�าไม่ได้
 เมื่ อ เป ็นอย ่ างนี้ คะแนน 
ปาร์ตี้ลิสต์ก็จะไปกองรวมอยู ่ 
ที่ 2 พรรคใหญ่
 อะไรๆกด็ตูดิขดัไม่ลงลอ็ก 
อย่างที่ฝ่ายคุมอ�านาจต้อง 
การเสียที

พรรคการเมืองใดต้องการส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั้งครบทั้ง 350 เขต 

มีสมาชิกทั่วประเทศขั้นต่ำา 9,200 คน
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In Brief : ย่อความ

ฝีแตก

ทรรศนะ

ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาความเป็น
มนษุย์ไว้ ถ้าละโมบโลภมาก จ้องแต่
จะโกงจะขโมย อนันีเ้ปรตชดัๆ และ
โง่จรงิๆ เพราะปล้นแม้แต่ความดขีอง
ตัวเอง โกงความดีของตัวเอง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตลก 6 ฉาก!
เว็บไซต์ iLaw รวบรวมการใช้อ�านาจ
พิเศษตาม “มาตรา 44” ของหัวหน้า 
คสช. ตรวจสอบประเด็นการทุจริต 
รวม 10 ฉบับ ช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา 
มีการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่รัฐเพื่อตรวจสอบทุจริตอย่าง 
น้อย 403 ต�าแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่รัฐ 403 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ 75 คน ผู้บริหารองค์กรส่วน
ท้องถิน่ 196 คน ข้าราชการองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 102 คน ต�ารวจ 8 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 คน และเจ้าหน้าท่ีรัฐ
อื่นๆ 17 คน ไม่มีทหารเลย 
 ขณะที่การปฏิรูปและกฎหมาย
ต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นลกัษณะ “บนลงล่าง” ทีท่หารเป็น
คนคุม จึงไม่แปลกท่ีจะไม่มีการตรวจ
สอบทหารด้วยกันเอง ทั้งๆท่ีก ่อน 
หน้านี้มีข่าวความไม่โปร่งใสมากมาย 
ในกองทัพ  
 ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออาวุธยุทธ 
ภัณฑ์และการจัดจัดจ้างต่างๆ อย่าง
กรณีไม้ล้างป่าช้า GT200 เรือเหาะ 
ที่เหาะไม่ได้ซึ่งปลดประจ�าการไปแล้ว 
โครงการขุดลอกคลองของ “อผศ.”  
และโครงการอุทยานราชภักดิ์ ฯลฯ  
มีทหารที่มีความผิดหรือไม่ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 
อดีต ผบ.ตร. ถามว่า ทหารยึดอ�านาจ
และยังมาเป ็นรัฐบาล ประกาศจะ 
ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปกระทรวง ทบวง 
กรม และองค์กรต่างๆ แต่ทหารปฏิรูป
ตัวเองหรือยัง 
 ทหารต้องปฏิรูปตัวเองก่อนที่ 
จะปฏิรูปคนอื่น เช่นเดียวกับการ
ปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนั รฐั 
บาลทหารต้องปราบโกงในกองทัพ 
ก่อน ไม่ใช่ “ดีแต่พูด” ห้ามทุจริต
ในกองทัพเด็ดขาด อย่างน้ีน่าไป
เล่น “ตลก 6 ฉาก” มากกว่า!

เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นา 
ยกรัฐมนตรี บอกว่า ไม่ใช่รัฐบาล คสช. เท่า 
นั้นท่ีมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รัฐบาลอื่นๆที่
ผ่านมาก็มีโกง แต่ถามว่าโกงแบบบ้าระห�่า  
โกงแบบมหาโหดอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ แม้ 
จะมา “ฝีแตก” ในรัฐบาลชุดนี้ก็ตาม รัฐบาล
ก็มีหน้าที่จัดการให้สิ้นซาก
 เพราะการโกงบ้าระห�่ามันมากเหลือเกิน 
โกงแทบทุกองค์กรทุกวงการ โกงกระทั่งคน 
ยากคนจนที่ไม่มีที่พึ่ง โกงคนท�ามาหากินแบบ
หาชั่ว คนใกล้ชิดใกล้ตัวก็มัวหมอง แถมยัง 
มีเรื่องอาหารเสริมปลอมอีก จับตรงไหนก็เจอ
ตรงนั้น ตามไล่ตามจับไม่หวาดไม่ไหว ที่น่า 
ห่วงมากที่สุดคือเรื่องโกงโหด โกงคนไร้ที่พึ่ง 
โกงวัคซีนหมาบ้า ภาษานักเลงบอกว่าโกง
กระทั่งหมา ไม่รู้ว่าชิงหมาเกิดหรือไม่
 รัฐบาลคงอึดอัด เพราะคะแนนปราบโกง 
ไม่ดีขึ้นเลย เร่ืองปราบโกงอย่างไรก็ต้องท�า  
ต้องไม่สิ้นหวัง ไม่ท้อถอย ถ้าตั้งใจท�ากันจริงๆ
ก็ลดลง โดยเฉพาะกระทรวง ทบวง กรม  
ที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าโคตรโกง ถ้าพบมากขึ้น  
ไม่ลดลง ก็ต้องล้างบางหรือลดเงินเดือน ลด 
สวัสดิการ จังหวัดไหนโกงมากที่สุด ภาคอะไร
โกงมากที่สุด ก็ยิ่งต้องตรวจสอบ
 เมื่อจัดอันดับโกงแล้วก็ต้องมีบทลงโทษ 
ด้วย กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดัไหนโกงมาก
โกงน้อยก็ต้องมีทั้งคุณและโทษ ไม่พบโกงเลย 
กต้็องให้โบนสัหรือสวัสดกิารเป็นพิเศษ มรีางวัล 
บ้าง ไม่ใช่ไม่โกงไม่ได้อะไร พวกโกงก็ไม่ถูกลง 
โทษ อย่างนีพ้วกโกงกย็ิง่ได้ใจย่ามใจโกงกนัใหญ่

 อาตมาพยายามบอกให้พระช่วยกัน
เทศน์ช่วยกนัสอน เพราะพุทธศาสนาถอืว่า
โกงทรพัย์ผูอ้ืน่เท่ากบัโกงทรพัย์ของตนเอง 
ทรัพย์มี 2 ส่วนคือ ทรัพย์สมบัติกับมนุษย์
สมบัติ หรืออริยทรัพย์กับทรัพย์ทั่วไป  
บ้านช่องเรือนชาน แก้วแหวนเงินทองที่
เป็นทรัพย์สมบัติถือเป็นทรัพย์ส่วนของ
มนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 7 ข้อ เรียกอริยทรัพย์
 ลองคิดดูคนโกงศีลยังจะเหลืออะไร หิริ
โอตตัปปะแทบไม่ต้องพูดถึง เพราะหน้าด้าน
ไม่มีความละอาย โลภโมโทสันจนไม่รู้ว่าเป็น
เปรตหรือเป็นมนษุย์ ถ้าเป็นมนษุย์กต้็องรกัษา
ความเป็นมนุษย์ไว้ ถ้าละโมบโลภมาก จ้องแต่
จะโกงจะขโมย อันนี้เปรตชัดๆ สุดท้ายคือ 
โง่จริงๆ เพราะปล้นแม้แต่ความดีของตัวเอง  
โกงความดขีองตวัเอง ท�างานจนได้เป็นข้าราช 
การระดับสูง ซี 8 ซี 9 ซี 10 ต้องประพฤติดี  
ท�างานดี ถ้าท�าไม่ดีก็ไม่ได้ขึ้น ข้าราชการ 
ระดับสูงที่โกงจึงโง่จริงๆ โกงความดีที่สะสม 
มาจนถูกยึดทรัพย์ ถูกติดคุก  
 ถ้ามีอริยทรัพย์ทั้ง 7 ข้อ จิตก็จะคิดดีและ 
รู ้ว่าเราเป็นเปรตหรือเป็นมนุษย์ พระพุทธ 
เจ้าตรัสว่า “โลโภ ธมฺมาน� ปริปนฺโถ-ความ
โลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย”  
 ยังไงก็ขอให้ทุกรัฐบาลสร้างจิตส�านึก
ให้ข้าราชการต้องไม่โกง กรอกหูเข้าไป 
ใครโกงกต้็องจดัการอย่างเดด็ขาด องค์กร
ทีป่ราบโกงต้องยดึมัน่ในหลกัธรรมค�าสอน
ที่ดี การโกงอาจจะลดราวาศอกลงได้บ้าง
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘กรุงไทย’ติวเข้มส่งออกSMEsไทย

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สาย
งานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคาร 
กรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้
ร ่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรม
หลักสูตร “SMEs CLMVT Ge 
nius Exporter 2018” ระหว่าง 
วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561  
ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้า
ยุคใหม ่  กรมส ่ง เสริมการค ้า
ระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก โดย
ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการด�าเนิน
ธุรกิจส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก
ให้ผู ้ประกอบการ SMEs ไทย  
โดยเชิญนักธุรกิจในแถบประเทศ 
CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว  
เมียนมา เวียดนาม และไทย  
เข ้าร ่วมอบรมด้วย เพื่อสร ้าง 
เครือข่ายธุรกิจ
 ผู้เข้าร่วมอบรมเพียงเป็นเจ้า 
ของนิติบุคคล (ถือหุ้นเกิน 51%) 
เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริ 
การทีจ่ดทะเบยีนกบักรมทรพัย์สนิ

ทางปัญญา จดทะเบียนท�าธุรกิจ 
ไม่ต�่ากว่า 3 ปี และมปีระสบการณ์
ด้านการส่งออกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หลักสูตรเน้นการสร้าง Branding 
เจาะลึกกฎหมายการท�าธุรกิจ  
และการท�า Joint Venture การ
วิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและการ 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั ศุภาลยั จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 1 ว่าเปิดโครงการ
แนวราบ 6 โครงการ มลูค่า 3,525 
ล้านบาท เป็นโครงการใหม่ใน
กรุงเทพฯ 4 โครงการ ชลบุรีและ
สงขลา  2 โครงการ มียอดขาย 
8,837 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้น 17% 
จากช่วงเดียวกันของปี 2560 เป็น
ยอดขายโครงการคอนโดมิเนียม 
4,142 ล้านบาท และโครงการ 
แนวราบ 4,695 ล้านบาท ท�าให้ 
มีรายได้รวม 4,655 ล้านบาท 
เติบโต 22%  
 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 870 ล้าน

ใช้นวัตกรรม การท�า Digital Mar 
keting การออกแบบ Packaging  
 ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น เข้าร่วมงาน

แสดงสินค ้าและการท�า Net 
working หรอื Business Matching 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ
ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
ได้รับค�าปรึกษาด้านการส่งออก
และการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
จากผูเ้ชีย่วชาญของธนาคาร ตลอด
จนเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรม
ด ้านการส ่งออกของธนาคาร  
สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
https://sme.ktb.co.th

บาท เติบโต 27% เมื่อเทียบกับปี 
2560 ด้านสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 4% โดยมี
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 63% ต้นทุนการ
เงินอัตราเฉลี่ย 2.50% ต่อปี (31 
มีนาคม 2561) และยอดขายที่รอ
รับรู้รายได้ประมาณ 41,665 ล้าน
บาท (31 มีนาคม 2561) คาดว่า
จะสามารถทยอยโอนให้ลกูค้าและ
รับรู้เป็นรายได้ในปี 2561 จ�านวน 
12,180 ล้านบาท ที่เหลือ 29,485 

ล้านบาทในอีก 3 ปีถัดไป เพื่อ
รองรับการเติบโตด้านรายได้ของ
บริษัทในอนาคต 
 นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 2 
บริษัทมีแผนงานเปิดตัวโครงการ
ใหม่อกี  4 โครงการ  เป็นโครงการ
แนวราบจ�านวน 3 โครงการ ใน 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมือง
ภูมิภาค เช่น นครราชสีมาและ
ชลบุรี คอนโดมิเนียม 1 โครง 
การ ซึ่งจะท�าให้ยอดขายเป็นไป
ตามเป้าที่ตั้งไว้

‘ศภุาลยั’โชว์รายได้-ก�าไรพุ่ง

กรงุไทยจบัมอื 2 พนัธมติร จัดอบรมการส่งออกให้ผูป้ระกอบการ 
SMEs เชญินกัธรุกจิแถบ CLMVT ร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจ พร้อม
รับสิทธิเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
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‘อนัวาร์’ชีย้คุทองใหม่ 
นายอันวาร์ อิบราฮิม แกนน�า
พรรคความยุติธรรมของประ 
ชาชน ที่ร่วมมือกับ ดร.มหาธีร์ 
โมฮัมหมัด ในการเลือกตั้ง 
จนสามารถโค่นนายกรัฐมนตรี
นาจิบ ราซัค ลงได้ กล่าวเตือน
ว่า การเลือกต้ังเพียงครั้งเดียว 
ไม่สามารถสร้างประชาธิปไตย 
ได้ เขาเชือ่ม่ันในภูมิปัญญาของ
ประชาชน เชื่อว่าหากสู้เต็มที่ก็
จะได้ชัยชนะ และกล่าวว่ายุค
ทองใหม่อยู่ตรงหน้าแล้ว หวัง
ว่าชาวมาเลเซียจะเป็นตัวอย่าง
และให้ความหวังกับประชาชน
ทั่วโลกที่เรียกร้องเสรีภาพ

คานสะพานลอยหล่น 
เหตุเกิดที่เมืองพาราณสี ทาง
ภาคเหนือของอินเดีย สะพาน
ลอยแห่งหนึ่งซึ่งอยู ่ระหว่าง 
การก่อสร้างพังถล่มลงมา ส่ง 
ผลให้คานสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กหล ่นลงทับยาน
พาหนะเบื้องล่างอย่างน้อย  
4 คัน รวมถึงรถยนต์ รถสาม 
ล้อเครื่อง และรถมินิบัส ส่ง 
ผลให้มีผู ้เสียชีวิตอย่างน้อย  
18 ศพ เช่ือว่ามีผู ้ติดค้างอยู ่
ใต้ซากสะพานอีกจ�านวนหนึ่ง
ยังไม่ทราบชะตากรรม  

เตอืนเถ้าถ่านภเูขาไฟ
เถ้าถ่านปริมาณมหาศาลลอย
ขึ้นสู ่ท ้องฟ้าจากการระเบิด 
ของภูเขาไฟคิลาเวในรัฐฮาวาย
ของสหรัฐ ท�าให้ทางการสหรัฐ
ต้องออกประกาศเตือนเรื่อง
คุณภาพอากาศของชุมชนปา 
ฮาลา ซึ่งอยู ่ห ่างจากยอดภู 
เขาไฟราว 29 กิ โล เมตร  
เจ้าหน้าที่เตือนว่า ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทาง 
ของเถ้าภูเขาไฟอาจเกิดปัญ 
หาด้านการหายใจ และขอให้
ประชาชนขับรถด ้วยความ
ระมัดระวัง 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

หวั่นประชุม2ผู้น�ำล่ม 
เกาหลเีหนอืประณามการซ้อม
รบร่วมระหว่างเกาหลใีต้กบัสห 
รัฐว่าเป็นการยั่วยุ ยกเลิกการ
หารือเจ ้าหน้าที่ระดับสูงระ 
หว่างเกาหลีเหนือกับเกาหล ี
ใต้ ท�าให้เกิดข้อสงสัยว่าการ
ประชุมสุดยอดครั้งประวัติ 
ศาสตร์ระหว่างผูน้�าเกาหลเีหนอื 
กับประธานาธิบดีสหรัฐจะเกิด
ขึ้นตามแผนหรือไม่  

 ส�านกัข่าวกลางเกาหลหีรอืเคซี
เอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือ
กล่าวโจมตีการซ้อมรบร่วมทาง
อากาศระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้
ว่าเป็นการกระท�าท่ีหยาบคายและ
จงใจยั่วยุ ในขณะที่ความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 เกาหลีก�าลังอยู่ในช่วง 
ที่พัฒนาดีขึ้น สหรัฐควรพิจารณา
ให้รอบคอบเกี่ยวกับการประชุม 
สุดยอดระหว่างผู้น�าสหรัฐกับเกา 
หลีเหนือ ขณะเดียวกันเกาหลี 
เหนือประกาศยกเลิกการประ 
ชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 
 ทางด้านโฆษกหญิงของกระ 
ทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า 
รัฐบาลสหรัฐยังคงด�าเนินการ

ผู้คนในอังกฤษพากันจับจองพื้นที่
เพ่ือรอชมพิธีเสกสมรสของเจ้า 
ชายแฮร์รี่แห ่งราชวงศ์อังกฤษ  
และเมแกน มาร์เคิล ซึ่งจะมีขึ้น 
ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ หลาย 
คนตัดสินใจค้างแรมในบริเวณ 
ที่จองไว ้โดยไม ่ยอมกลับบ ้าน  
เพราะเกรงจะพลาดท�าเลทอง 
ในการเฝ้าชมพิธี 
 คุณปู่วัย 83 ปี ถึงกับลงทุนใส่
สูทลายธงชาติอังกฤษและบอก 
ว่ายินดีจะท�าหน้าท่ีจูงมือเจ้าสาว
เข้าโบสถ์หากพ่อของมาร์เคิลไม่
สามารถมาร่วมงานได้ อย่างไร

ก็ตาม ซามานธา มาร์เคิล พี่สาว
ต่างมารดาของเมแกน ว่าที่พระ

วางแผนส�าหรับการประชุมสุด 
ยอดระหว่างผู ้น�าสหรัฐและเกา 
หลีเหนือที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ใน 
วันที่ 12 มิถุนายนนี้ต่อไป ขณะนี้
ยังไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนท่าทีของเกาหลีเหนือแต่
อย่างใด
 ขณะทีก่ระทรวงรวมชาตเิกาหลี 
ใต้แถลงว่า การตัดสินใจของเกา 
หลีเหนือที่ระงับการเจรจาระดับ
รัฐมนตรี 2 เกาหลีเป็นเรื่องน่า
เสียดาย และไม่เป็นไปตามค�า 
ประกาศในการประชุมสดุยอดคร้ัง
ประวัติศาสตร์ระหว่าง 2 เกาหลี
เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
 นายแบค แท-ฮยอน โฆษก
กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ กล่าว
ว่า การตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียว

ชมพธิเีสกสมรสเจ้าชายแฮร์รี่

ของเกาหลเีหนอืในการเลือ่นเจรจา
เจ้าหน้าที่ระดับสูง 2 เกาหลี โดย
อ้างว่าเป็นเพราะเกาหลีใต้และ
สหรัฐปฏิบัติการซ้อมรบร่วมทาง
อากาศประจ�าปี ไม่ได้เป็นไปตาม
ปฏิญญาปันมุนจอม และเป็น 
เร่ืองที่น่าผิดหวัง ทั้งยังเรียกร้อง 
ให ้เกาหลีเหนือกลับเข ้าสู ่การ 
เจรจาโดยเร็ว 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก
กระทรวงรวมชาตเิกาหลใีต้ว่า เกา 
หลีเหนือจะเชิญผู้สื่อข่าวเกาหลี 
ใต้จากส�านักข่าว 1 คน และสถานี
โทรทัศน์ 1 คน เพื่อเข้าร่วมสัง 
เกตการณ์ในการท�าลายศูนย์ทด 
ลองนิวเคลียร์ระหว่างวันท่ี 23- 
25 พฤษภาคมนี้ ตามค�ามั่นสัญ 
ญาว่าจะล้มเลกิโครงการนวิเคลยีร์

ชายาเจ้าชายแฮร์ร่ี ให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์กู๊ด มอร์นิ่ง บริเทน 
หวังให้นายมาร์เคิล บิดาวัย 73 ปี 
สามารถเดินทางไปร่วมพิธีเสก
สมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกน
ที่อังกฤษได้ในวันเสาร์นี้ เพื่อที่จะ
เดินเคียงข้างเมแกนระหว่างพิธี
เสกสมรส โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า
นายมาร์เคิลจะไม่เข้าร่วมพิธีเสก
สมรส จากการที่เขายอมให้ช่าง
ภาพปาปารัสซีถ่ายภาพเตรียม 
ตัวส�าหรับพิธี อีกทั้งมีปัญหาเรื่อง 
สุขภาพจากอาการหัวใจวายและ 
เจ็บหน้าอก



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4832 (1357) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4832 (1357) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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



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

่

่

่

่

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4832 (1357) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ISUZU-P-180418

บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4832 (1357) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

ตะลุยฟำร์มเรียนรู้คุณค่ำ‘ออร์แกนิก’

แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ปลื้มโรงแรมใหญ่ร่วมขับเคลื่อน 
Organic Tourism หลังพาทีมผู้
บริหารโรงแรมดังระดับ 5 ดาวใน
กรุงเทพฯส�ารวจต้นทางการผลิต
วัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรต้น 
แบบในพื้นที่เครือข่ายสามพราน
โมเดล
 นายอรษุ นวราช ผูร่้วมก่อตัง้
แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) 
องค์กรขบัเคลือ่น Organic Tourism 
หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย ์สู ่
ระบบอาหารสมดุล ซึ่งด�าเนินการ
มากว่า 7 เดือน ภายใต้การสนับ 
สนุนของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เปิด
เผยความคืบหน้าโครงการนี้ว ่า  
ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู ้
ประกอบธุรกจิโรงแรม ร้านอาหาร
ชือ่ดงักว่า 20 แห่ง ทัง้ในกรงุเทพฯ
และ จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อเร็วๆนี้
ทางโครงการได้น�าผู้บรหิารโรงแรม 
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารส่วนต่างๆ
ของดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบ ี
จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 โดย 
มี ผศ.สมพร รอดบุญ, สุกิจ ชูศรี, ปานพรรณ ยอดมณี, ปรียวิศว์ นิลจุลกะ และ 
ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ร่วมงาน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิมพา ชลาลัย ประธานบริหาร บริษัท วี เค เอส (เอเซีย) จ�ากัด เข้าร่วมประชุม
สัมมนาครั้งใหญ่ประจ�าปี 2561 โดยบริษัท วีคูล อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ 
เลือกประเทศไทยเป็นศนูย์กลางในการจดัสมัมนา โดยมผู้ีบรหิารระดบัสงูและผูแ้ทน
วีคูลจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 30 ประเทศ

และโรงแรมเดอะสุโกศล ลงพื้นที่
เครอืข่ายสามพรานโมเดลใน จ.นคร 
ปฐมและราชบรุ ีเพือ่ไปรูจ้กัเกษตร 
กรและวิถีการท�าเกษตรอินทรีย์ 
มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีสากล และ
ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS
 ชเูลง โก ผูจ้ดัการท่ัวไป ด ิแอท 
ธินี โฮเทลฯ กล่าวว่า ทางโรงแรม
สนใจที่จะหาวิธีการซื้อผัก ผลไม้
อินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรงใน
ราคาเหมาะสมเพื่อน�าไปบริการ
แก่ลูกค้า การพาเจ้าหน้าที่ระดับ
บริหารทุกแผนกที่เก่ียวข้องลงพื้น
ที่ไปเจอเกษตรกรก็เพื่อให้ทุกคน

ได้เห็นถึงกระบวนการผลิต การ
แปรรปู และได้สมัผสัถงึความเหนือ่ย
ยาก ความมุ่งมั่นของเกษตรกรที่
ต้องการผลิตอาหารปลอดภัยให้
แก่ผูบ้รโิภค ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ 
สามารถน�าความรูก้ลบัไปถ่ายทอด
และสื่อสารต่อลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
และมีความภูมิใจ อีกทั้งยังช่วยให้
เชฟเกิดแรงบันดาลใจในการสร้าง 
สรรค์เมนใูหม่ๆบริการลกูค้าอกีด้วย
 ส�าหรับดิ แอทธินี โฮเทล ฯ มี
การลงพื้นที่มาแล้วถึง 2 ครั้ง โดย
มีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ชาตไิปเรยีนรูก้ารท�าเกษตรอนิทรย์ี 
ไปรู้จักเกษตรกรต้นแบบตามกลุ่ม
ต่างๆ อาท ิศกึษาการท�าสวนเกษตร
อินทรีย์ผสมผสานของวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอิน 
ทรย์ี, ดกูารท�าสวนฝรัง่อนิทรย์ีของ
กลุม่เกษตรอนิทรีย์บางช้างใน จ.นคร 
ปฐม, เรียนรู้การปลกูผกัและผลไม้
อินทรีย์ที่ไร่รวงข้าวภูตะวัน และ
สัมผัสวิถีการเลี้ยงหมูหลุมที่ฟาร์ม
หมูหลุมดอนแร่ใน จ.ราชบุรี 
 อีกจุดที่ทุกคนได้เยี่ยมชมคือ 
ตลาดสุขใจ ซึ่งเป็นตลาดทางเลือก
ของคนรักสุขภาพ จ�าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ประเภทข้าว ผัก  
ผลไม้ และผลติภณัฑ์แปรรปูหลาก
หลายชนิดของเกษตรกรเครือ 
ข่ายสามพรานโมเดล เปิดให้บริ 
การมาแล้วกว่า 8 ปี มีร้านค้ากว่า 
60 ร้าน จุดเด่นของตลาดแห่งนี้
นอกจากเกษตรกรปลกูเองขายเอง 
ยังเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมคนกิน 
ได้พบกับคนปลูกเพ่ือส่งมอบสุข 
ภาพที่ดีแก่กัน


