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ขายผ้าเอาหน้ารอด
ทีจ่ะท�ำภำรกจิสบืทอดอ�ำนำจ 
แนวทำงทีน่่ำจะเป็นคอืกำรขำย
ผ้ำเอำหน้ำรอด แก้เฉพำะกจิใช้
ครัง้เดยีวเพือ่ให้ได้จดัเลอืกตัง้ 
และไม่ส่งผลกระทบกับภำรกจิ
ของพรรคกำรเมอืงใหม่ ส่วนจะ
ขำยผ้ำกันอย่ำงไรต้องรอดู
ภมิูปัญญำของพวกเนติบรกิรว่ำ
จะเขยีนอะไรยดัใส่มอืนำย

มรดกเผด็จการ
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรมัป์”ทวตี
ถูกเอาเปรยีบ 

เศรษฐกิจ 4

ยกเลิกกรมธรรม์
เสี่ยงเสียสิทธิ์
คุ้มครอง

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“พลัส-รฟิีนน์”
รกุฟินเทคสนิเชือ่บ้าน

กำรหำสมำชกิพรรคให้ได้ตำม
จ�ำนวนทีก่ฎหมำยก�ำหนดเพือ่
ท�ำไพรมำรีโหวตคดัเลอืกตวัผู้
สมคัร ส.ส. แต่ละเขตก�ำลังเป็น
ปัญหำใหญ่ของทัง้พรรคกำรเมอืง
เก่ำและพรรคกำรเมอืงใหม่ แม้
ยงัไม่มอีะไรชดัเจน แต่เชือ่ว่ำ
ปัญหำนีถ้กูแก้ไขแน่ เพรำะเป็น
อปุสรรคใหญ่ส�ำหรับพรรคใหม่

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ขายผ้าเอาหน้ารอด
สถานการณ์การเมืองยังรอความ
ชัดเจนเรือ่งแรกจากฝ่ายคมุอ�านาจ
ประเทศไทย คือการนัดคุยกับ
พรรคการเมอืงเพือ่ลอ็กวนัเลอืกตัง้

ตำมข่ำวทีว่่ำจะคยุกนัแน่
ภำยในเดอืนนี ้ผ่ำนเข้ำสปัดำห์
ที่สองแล้วยังน่ิงเงียบ ไม่มี
ก�ำหนดพูดคยุอย่ำงเป็นทำงกำร

มีแต่ข่าวว่าจะเพ่ิมรอบคุย 
จากเดมิทีก่�าหนดไว้รอบเดยีวอาจ
ต้องเพิม่เป็น 2 รอบ โดยอ้างว่าการ
พูดคุยกันครั้งแรกจะเป็นเพียงให้
พรรคการเมอืงได้ปรบัทกุข์เพือ่ไป
ก�าหนดหัวข้อแล้วกลับมาล้อมวง
คุยกนัอกีครัง้เพือ่หาทางแก้ปัญหา
ต่างๆทีพ่รรคการเมอืงน�าเสนอจาก
การพูดคุยนัดแรก

ทั้งนี้ หากฟังความเห็นจาก
ฝ่ายการเมืองดูเหมือนว่าปัญหาที่
ต้องการให้ผูม้อี�านาจแก้ไขมีอยูไ่ม่
กี่เรื่อง 

ทุกเรื่องดูเหมือนพรรค 
การเมืองจะแก้ได้ด้วยตัวเองหาก
ปลดล็อกให้ท�ากิจกรรมทางการ
เมอืงอย่างเตม็ที ่ไม่เว้นแม้แต่ปัญหา
ใหญ่อย่างการหาสมาชกิพรรคท่ัว
ประเทศเพือ่เตรยีมท�าไพรมารีโหวต

วางตัวผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขต
หลักการท�าไพรมารีโหวต

คือ ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสาขาพรรค
ต้องมีสมาชิกไม่ต�่ากว่า 500 คน 
ส่วนพื้นท่ีท่ีไม่ได้เป็นที่ตั้งสาขา
พรรคต้องมีสมาชิกไม่ต�่ากว่า 100 
คน ที่จะต้องมาประชุมกันเพื่อลง
คะแนนเลอืกว่าจะส่งใครเป็นตวัแทน
ลงสมัคร ส.ส. ในเขตพื้นที่นั้น

ขณะนีด้เูหมอืนว่าพรรคการ 
เมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคเก่าหรือ
พรรคใหม่มีปัญหาในการหาสมา
ชิกพรรคให้ได้ตามจ�านวน พรรค
เก่าทีเ่คยมีสมาชิกทัว่ประเทศจ�านวน
มากได้รับผลกระทบจากค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 แก้ไข
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองให้ใช้วธีิยืนยัน
ความเป็นสมาชิก 

พรรคการเมืองใหญ่อย่าง
ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยอาจมี
ปัญหาน้อยเมื่อเทียบกับพรรค 
การเมืองเล็ก 

ยกตัวอย่างเช่น พรรคชาติ
ไทยพฒันาของอดตีนายกรฐัมนตรี
ผูล่้วงลบั นำยบรรหำร ศลิปอำชำ

หลังหมดเขตให้ยืนยันการ
เป็นสมาชิกเมื่อสิ้นเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าพรรคชาติ
ไทยพฒันามีสมาชกิยนืยนัการเป็น
สมาชิกแค่ 4,000 กว่าคน หาก
พรรคชาตไิทยพัฒนาต้องการส่งผู้
สมัคร ส.ส. ครบทั้ง 350 เขตเลือก
ตั้ง จะต้องหาสมาชิกทั่วประเทศ

ขณะน้ีพรรคการเมืองยังติดโซ่ตรวน
ห้ามทำากิจกรรมทางการเมือง

 จึงไม่สามารถต้ังโต๊ะรับสมัครสมาชิกได้

เพิ่มให้ได้ 8,000-10,000 คน
ขณะนีพ้รรคการเมอืงยงัตดิ

โซ่ตรวนประกาศค�าสัง่หวัหน้า คสช. 
ทีห้่ามท�ากจิกรรมทางการเมอืง จงึ
ไม่สามารถตัง้โต๊ะรับสมคัรสมาชกิ
หรือไปรณรงค์ให้ประชาชนมา
สมัครเป็นสมาชิกพรรคได้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าที่สุด
แล้วปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข

ถ้าไม่แก้ไขพรรคการเมือง
น้องใหม่ที่เปิดตัวสนับสนุน “บิ๊ก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นัง่เก้าอีน้ายกฯเป็นค�ารบสองหลงั
การเลือกต้ังก็จะเจอปัญหาแบบ
เดียวกันกับที่พรรคการเมืองเก่า
ขนาดเล็กเจอ คือไม่สามารถส่งผู้
สมัครครบทั้ง 350 เขตเลือกตั้งได้

หากส่งผูส้มคัรได้น้อยเขตจะ
มผีลกระทบไปถงึคะแนนเสยีงทีจ่ะ
ได้ส่วนแบ่ง ส.ส. ในระบบบัญชี
รายชือ่ เป้าทีต้ั่งไว้ว่าไม่จ�าเป็นต้อง
ชนะที่ 1 ทุกเขต ขอเกาะที่ 2 ที่ 3 
เพื่อเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็จะมี
ปัญหาไปด้วย

ปัญหาจากการท�าไพรมารี
โหวตจะถูกแก้ไขแน่ เพยีงแต่จะแก้
อย่างไรเท่านัน้ ดเูหมือนว่าทางแก้
จะมไีม่กีท่าง แต่ข้อเรยีกร้องให้แก้
กฎหมายยกเลิกไปเลยคงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะติดกับดักวาทกรรม
ปฏิรูป

แนวทำงที่น่ำจะเป็นคือ
กำรขำยผ้ำเอำหน้ำรอดเพือ่ให้
ได้จดัเลอืกตัง้และไม่ส่งผลกระ
ทบกับภำรกิจของพรรคกำรเมอืง
ใหม่ ส่วนจะขำยผ้ำกนัอย่ำงไร
ต้องรอดูภูมิปัญญำของพวก
เนติบริกรว่ำจะเขียนอะไรยัด
ใส่มือนำย
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In Brief : ย่อความ

ปล้นกนัชดัๆ

ทรรศนะ

คนได้เข้ำไปท�ำหน้ำที่ใน
สภำถือเป็นผู้ทรงเกียรติ 
ท�ำงำนเพื่อประเทศ เพื่อ
ประชำชน จะหลบัหหูลบัตำ
และรับเงินเดือนรับผล
ประโยชน์ต่ำงๆโดยไม่
ละอำยเลยหรือ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มรดกเผด็จกำร

วันท่ี 14 มิถุนายน ตรงกับวันเปิด
มหกรรมฟตุบอลโลกท่ีรสัเซีย และ สนช. 
จะลงมติ “ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี” มรดกส�าคัญของ “ระบอบ คสช.” 

หากเห็นชอบ “ทัน่ผูน้�า” ต้องน�า
ขึน้ทลูเกล้าฯภายใน 10 วัน หากไม่เห็น
ชอบต้องให้ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาต”ิ จดัท�า “ร่างยทุธศาสตร์ชาต”ิ ขึน้
ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 180 วัน 

“ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” 
มีประมาณ 71 หน้า ก�าหนดยุทธศาสตร์ 
6 ด้านที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม แต่จะบังคับให้
รัฐบาลและหน่วยงานรัฐทุกหน่วยต้อง
เดินตามกรอบที่ คสช. วางไว้ 

หากนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า
หน่วยงานรัฐไม่ท�าตามก็ต้องพ้นจาก
ต�าแหน่ง ทัง้ทีค่ณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ 34 คนมาจาก คสช. มีอะไรรับ
ประกันว่าจะท�าให้ประเทศโชตช่ิวงชชัวาล
อย่างที่ คสช. โฆษณากรอกหูทุกวัน 
และใครจะรบัผิดชอบหากล้มเหลว เพราะ
รัฐบาล คสช. ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาด 4 ปี ยังแทบไม่มผีลงานอะไรทีเ่ป็น
รูปธรรมเลย นอกจากความเงียบสงบ
ภายใต้อ�านาจจาก “ปลำยกระบอก
ปืน” 

เว็บไซต์ iLaw ระบุว ่ำ 
“ยทุธศำสตร์ชำตติวัจรงิ” ไม่ได้ร่ำง
ขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ร่ำง
โดยคณะกรรมกำรชดุหนึง่ทีต่ัง้ล่วง
หน้ำตำมมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 
มิถุนำยน 2558 ปกปิดซ่อนเร้นไม่
ให้ประชำชนรับรู้ 

“พ.ร.บ.การจัดท�ายุทธศาสตร์
ชาติ” ยังเขียนรับรองว่า การจัดรับฟัง
ความคิดเห็นที่ได้ท�าไปก่อนหน้านี้ให้
ถือว่าได้รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 

นี่คือหนึ่งในกำรรณรงค์ล้ม
ล้ำง “มรดก คสช.”!!

การหลบัในทีป่ระชมุของ สนช. (สมาชกิสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ) บางคน ท�าให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แสดงความไม่พอใจ และบอกว่าคราวหน้า
ไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้ว อยากนอนให้ไป
นอนที่บ้าน 

การนอนหลบัในทีป่ระชมุมทีกุยคุทกุ
สมัย หลับบ้าง ดูภาพโป๊บ้าง ไม่สนใจการ
ประชุม ไม่สนใจว่าตัวเองก�าลังท�าหน้าที่
อะไร ถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือบางประเทศที่เขามี
สปิริต เขาคืนเงินเดือนหรือลาออกไปเลยก็
มี แค่มาสายยังลาออก แต่คนไทยเราคง
ยาก เราไม่มีสปิริต ไม่มียางอาย ไม่ส�านึก
ในหน้าที่

แม้แต่รฐัมนตรบีำงคนถกูองค์กร
อิสระว่ำผิดก็ยังไม่ลำออกจนกว่ำศำล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย คือรอจนวินำที
สดุท้ำย ไม่มคี�ำว่ำสปิรติหรอืจรยิธรรม 
ทั้งผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือนักกฎหมำย 

พดูตามหลักศาสนาเหมอืนโจรเลยนะ 
อย่าคิดว่าอาตมาพดูแรงเกนิไป คนประพฤติ
ตัวอย่างนี้เหมือนปล้นผลประโยชน์ของ
ประเทศของประชาชน เพราะเงินเดือนมา
จากภาษีประชาชน บางคนยากจน เขาต้อง
ใช้แรงงาน เขน็เข่งแบกแข่งตามตลาดได้เข่ง
ละ 2 บาท วันไหนได้ 200 เข่ง ก็ได้ 400 
บาท วันไหนไม่มีแรง แบกได้ 50 เข่ง หรือ 
80 เข่ง เงินก็ได้น้อย 

แต่คนท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ี
สูงๆและกินเงินเดือนเป็นแสนกลับนอน
หลับในที่ประชุม แล้วยังได้เงินเดือน ได้
สวัสดิการต่างๆเหมือนเดิม แถมยังมีพวก

พ้องออกมาปกป้องอีก อย่างน้ีไม่เรียกว่า
ปล้นเงินหลวง ปล้นเงินคลังได้ยังไง 

คิดถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคน
หาเช้ากินค�่า ไม่ท�างานก็ไม่ได้เงิน ไม่มีคน
จ้างก็อดๆอยากๆ ไม่ได้เงินมากมายอย่าง
คนที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ใส่สูทนั่งเย็นๆใน
ห้องประชุมสัปดาห์ละแค่ไม่กี่วัน แต่กลับ
ไม่มีส�านึก ไม่มีสปิริต ไม่มองตัวอย่างประ
เทศอื่นๆ อย่างนี้ต้องเรียกว่าปล้นกันชัดๆ 
ปล้นภาษปีระชาชน พอมเีสียงวพิากษ์วจิารณ์
กอ็อกมาแก้ตวัแก้ต่างให้ คนหลบัไม่ขอโทษ 
เงียบกริบ แต่ประธาน รองประธาน ออก
มาขอโทษแทน 

นี่ก็ถือเป็นการขี้โกง โกงทุกรูปแบบ 
โกงบ้าระห�า่ จะอ้างว่าท�างานอะไรมากมาย
ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน เรื่องแบบนี้ต้องรับรู้ รับ
ฟัง หผูึง่ ตาตัง้ คนได้เข้าไปท�าหน้าทีใ่นสภา
ถอืเป็นผูท้รงเกียรต ิท�างานเพือ่ประเทศ เพ่ือ
ประชาชน จะหลบัหหูลบัตาและรบัเงนิเดอืน
รับผลประโยชน์ต่างๆโดยไม่ละอายเลยหรอื
ว่าคนเขาจะเย้ยหยัน ถากถาง นินทา 

พระโมคคลัลานะปฏบัิติธรรมและง่วง 
พระพุทธเจ้าแนะ 7-8 วิธี และบอกว่านี่มัน
กลางวัน สว่างแล้ว ไม่ใช่มืดค�่าที่จะหลับ
นอน หลบัใหล เอาน�า้ลบูอก ลบูตัว ลบูหน้า 
ขยีห้ ูขยีต้ากแ็ก้ได้ ต้องฝึก ง่วงเป็นอปุสรรค
ในการฝึก จะเป็นปราชญ์ เป็นบัณฑติ ต้องตา
หูสว่าง ช่างภาพถ่ายภาพนอนแอ้งแม้ง นัก
ข่าวก็ต้องน�ามาเสนอ ถือเป็นหน้าที่อย่าง
หนึ่ง แต่นายกฯกลับลมออกหูเมื่อถูกถาม 

กค็งได้บทเรียนกนัไปเยอะ ยิง่คน
ที่อำยุมำกๆ ยิ่งต้องมีส�ำนึก เมื่อท�ำผิด
ก็ต้องโดนนินทำบ้ำงเป็นเรื่องธรรมดำ 

เจริญพร
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มอบรางวัล :  ดร.กฤษฎา เสกตระกลู รองผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมมอบรางวลัการแข่งขนั “SET Table Tennis Club Championships 2018” โดย
ปีนีไ้ด้รบัความสนใจอย่างมาก มีผู้ร่วมแข่งขนักว่า 1,300 คน จาก 315 ทมีท้ังไทย
และต่างประเทศ 

ประชมุใหญ่ : เสถยีร เล้ียววารณิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ไทยพาณชิย์ประกัน
ชวีติ จ�ากัด (มหาชน) จดัการประชมุใหญ่ EGRD Meeting 2018 หวัข้อ “Change 
Mindset” โดยมผีูบ้ริหาร ตวัแทนระดบัผูอ้�านวยการบริหารฝ่ายขายอาวุโสกว่า 100 
คนจากทัว่ประเทศ ร่วมงาน

เศรษฐกิจ

ยกเลกิกรมธรรม์เสีย่งเสยีสทิธ์ิคุ้มครอง

น.ส.สมสกลุ หลมิศทุธพรรณ รอง
กรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร
สนิทรัพย์ บรษิทั พลสั พรอ็พเพอร์ 
ต้ี จ�ากดั เปิดเผยถงึการร่วมมอืกบั
บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ดอท คอม จ�ากดั ให้บรกิารสนิเชือ่
บ้านมอืสองส�าหรบัลกูค้าทีซ่ือ้ทีอ่ยู่
อาศัยกับพลัสฯด้วยบริการ “ฟิน 
ครบ จบที่เดียว ได้ทั้งบ้าน-คอน
โด และสนิเชือ่ตรงใจ” ถอืเป็นก้าว
ใหม่วงการอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
ฟินเทคและต่อยอดนโยบายสู่
ดิจิตอลเต็มรูปแบบ 

เพื่อท�าให้ลูกค้ามีทางเลือก
มากขึ้น สามารถเปรียบเทียบสิน
เช่ือจากหลากหลายสถาบนัการเงนิ

นางนุสรา (อัสสกลุ) บญัญตัิ
ปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชวีติ
ไทย เปิดเผยกรณีตัวแทนประกัน
ชีวิตย้ายต้นสังกัด ชักชวนหรือ
แนะน�าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์
ประกนัชวีติฉบบัเดมิเพือ่ท�ากรมธรรม์
ประกนัชวีติฉบบัใหม่กบับรษิทัใหม่ 
ถือว่าผิดจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิตตามประกาศ คปภ. 
เร่ืองก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนั
ภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า
ประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 
2551 ซึง่มบีทลงโทษถึงขัน้เพกิถอน
ใบอนุญาต 

ผู้เอาประกันยังอาจเสียผล
ประโยชน์เรือ่งความคุม้ครอง หรอื
อาจไดร้ับเงนิค่าเวนคืนกรมธรรม์
น้อยกว่าค่าเบี้ยประกันท่ีช�าระไป 
เนือ่งจากบริษัทประกนัมค่ีาใช้จ่าย
ในส่วนของความคุ้มครองส�าหรับ
ระยะเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานต่างๆ

นอกจากนีก้ารท�ากรมธรรม์
ฉบับใหม่ ผู้เอาประกนัต้องจ่ายเบีย้
ประกนัสงูเมือ่เทยีบกบัความคุ้มครอง
ที่ได้รับเหมือนเดิม เพราะการซื้อ
ประกันชีวิตฉบับใหม่บริษัทจะคิด

‘พลัส-รีฟินน์’รุกฟินเทคสินเชื่อบ้ำน

นำยกสมำคมประกนัชวีติไทยเตอืนตวัแทนประกนัชวิีตชกัชวน
ให้ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญำอำจเสียสิทธิ์ได้รับควำม
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องจำกกรมธรรม์เดิม

ช้ันน�า พร้อมเลือกสมคัรขอสินเช่ือ
ทีต่รงใจและตอบโจทย์ความต้องการ
เฉพาะได้ในที่เดียว สะดวก และ
รวดเรว็ รวมท้ังข้อเสนอพิเศษ อาทิ 
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน หรือ
ดอกเบี้ย 3 ปีแรก ไม่ถึง 3% หรือ
ขอวงเงนิสนิเชือ่ได้สงูสดุ 100% ฟรี
จดจ�านอง ฟรปีระเมนิ หรอืสามารถ
เลอืกยอดผ่อนช�าระต�า่ และดอกเบ้ีย

คงท่ีระยะยาวได้อกีด้วย โดยสามารถ
ตรวจสอบระยะเวลาและเงื่อนไข
โปรโมชัน่ได้ทาง www.plus.co.th/
plusxrefinn

น.ส.พรพิมล ปฐมศักดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรีฟินน์ฯ 
กล่าวว่า เว็บไซต์ www.Refinn.
com เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารค้นหา
โปรโมช่ันสนิเชือ่บ้านทีม่ยีอดผูเ้ข้า
ชมกว่า 1.2 ล้านราย เสนอข้อมูล
อตัราดอกเบ้ียบ้านออนไลน์ให้กบั
ลูกค้าโดยไม่มีค่าบริการ การร่วม
มือกับพลัสฯท�าให้ลูกค้าสามารถ
สมคัรขอสนิเชือ่ได้ทนัท ีไม่ต้องเสยี
เวลาไปติดต่อเอง และทราบผล
อนุมัติเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว 

ค�านวณค่าเบ้ียประกันตามอายุ
ปัจจุบันที่มากขึ้น รวมถึงค่าความ
เสีย่งภยัจากสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิ ซึง่ผูเ้อาประกนัต้องแจ้ง
ข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพต่อ
บรษิทัประกนัชวีติใหม่ด้วย หากผู้
ขอเอาประกันมีปัญหาสุขภาพ 
บริษัทอาจใช้สิทธ์ิปฏิเสธไม่รับ

ประกันได้ ถือเป็นผลเสียแก่ผู้เอา
ประกัน ทั้งยังท�าให้ผู้เอาประกัน
เสียโอกาสจะได้รับความคุ้มครอง
และสิทธปิระโยชน์อย่างต่อเน่ืองจาก
กรมธรรม์เดิม

ผู้เอาประกนัจึงควรพจิารณา
รูปแบบประกันชีวิตให้เหมาะสม 
ตรงกับความต้องการและความ
สามารถในการช�าระเบี้ยประกัน
ของตนเองในระยะยาวเป็นหลัก 
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ต่างประเทศ

2 ผูน้�ำเชยีร์บอลโลก 
ประธานาธบิดเีอ็มมานเูอล มา 
ครง ของฝรั่งเศส และนายก
รฐัมนตรอีงัเกลา แมร์เคลิ ของ
เยอรมนี ให้สมัภาษณ์ว่าจะเดนิ
ทางไปชมฟตุบอลโลกทีร่สัเซยี 
ขณะทีอ่งักฤษจะไม่มนีกัการเมอืง
หรือสมาชกิราชวงศ์องักฤษเข้า
ร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอล
โลกเพือ่ประท้วงรัสเซยี อย่างไร
กต็าม นางแมร์เคิลยืนยันว่า ต้อง
แยกแยะระหว่างฟุตบอลกับ
ประเด็นความขัดแย้งระหว่าง
รสัเซยีกบัชาตติะวันตก และนา
ยมาครงบอกว่าจะไปรสัเซยีหาก
ทมีเข้าไปถงึรอบ 8 ทมีสุดท้าย 

ลงขนัช่วยจอร์แดน 
ส�านักข่าวเอสพเีอของทางการ
ซาอดีุอาระเบยีรายงานว่า ประเทศ
ซาอดีุอาระเบยี ยูเออ ีและคเูวต 
ตกลงกนัว่าจะให้ความช่วยเหลอื
ทางเศรษฐกิจแก่จอร์แดนเป็น
มลูค่ารวมท้ังหมด 2,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั (ราว 80,110 ล้าน
บาท) โดยมธีนาคารโลกท�าหน้าที่
ค�า้ประกนัและให้การสนบัสนุน
เป็นเวลา 5 ปี ขณะทีส่มเดจ็พระ
ราชาธบิดขีองจอร์แดนทรงขอบใจ
ผูน้�า 3 ประเทศในการประชมุ 
สดุยอด 4 ชาติ ท่ีเมอืงเมกกะ
ของซาอุดอีาระเบยี

เปลือยป่ันจักรยำน 
นักปั่นจักรยานหลายร้อยคน
ที่มาในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยไป
จนถงึเปลอืยกายได้ร่วมกันป่ัน
จักรยานไปตามท้องถนนสาย
ต่างๆในกรุงเม็กซิโกซิตีเพื่อ
กระตุน้ให้ผูค้นหนัมาใช้จักรยาน 
กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่จะให้
ความรู้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนถึง
ความส�าคญัของการแบ่งปันใน
การใช้ถนนให้กบัผูท่ี้ขบัขีจ่กัรยาน 
กจิกรรมป่ันเปลือยกายในกรงุ
เม็กซิโกซิตีเริ่มขึ้นในปี 2549 
และมกีารจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

2ฝ่ายเตรียมการขั้นสุดท้าย 

ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ ทวีตข้อความแรกหลัง
เดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเตรียม
ประชมุสดุยอดกบันายคมิ จอง-อนึ 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ ว่า ตอนนี้ต้อง
เรียกการค้าที่เป็นธรรมว่าการค้า
ที่หลอกลวงหากไม่มีการต่าง
ตอบแทน ข้อมูลของแคนาดาอ้าง
ว่ามกีารค้ากบัสหรฐัร่วม 100,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 3.2 
ล้านล้านบาท) ซึง่นายทรมัป์คดิว่า
แคนาดาคุยโวและถูกจับได้ 

นายทรัมป์ทวีตข้อความถัด
ไปว่า เหตใุดเขาในฐานะประธานา 

ธบิดสีหรฐัจงึต้องปล่อยให้ประเทศ
เหล่านีเ้กนิดลุการค้าสหรฐัจ�านวน
มหาศาลหลังจากท่ีท�าตดิต่อกันมา
หลายทศวรรษ ในขณะทีเ่กษตรกร 
คนท�างาน และผู้เสียภาษีชาว
อเมรกินัต้องจ่ายสิง่ทีไ่ม่เป็นธรรม
เช่นนี ้ไม่เป็นธรรมกับชาวอเมรกัิน
ทีต้่องรบัยอดขาดดุลการค้า 800,000 

‘ทรมัป์’ทวตีร่ำยยำวถกูเอำเปรยีบ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 25.63 
ล้านล้านบาท)

ผู้น�าสหรัฐทวีตต่อว่า สหรัฐ
จ่ายเงินสมทบให้องค์การสนธิ
สัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) 
เกือบท้ังหมดเพื่อปกป้องประเทศ
เหล่าน้ีที่ฉ้อโกงการค้าสหรัฐและ
จ่ายเงินสมทบให้นาโต้เพียงเศษ
เสี้ยว โดยสหรัฐจ่ายถึงร้อยละ 4 
ของจดีพีทีีม่มีากกว่า ไม่สมเหตสุม
ผลอย่างยิง่ทีส่หรัฐใช้เงนิมากมาย
ปกป้องยุโรปแล้วถูกกระหน�า่ทางการ
ค้าอย่างไม่เป็นธรรม ถึงเวลาที่จะ
ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว 

คณะผูแ้ทนเจรจำเกำหลเีหนอื-
สหรัฐเตรียมกำรขั้นสุดท้ำย
ก่อนกำรประชมุสดุยอดระหว่ำง
ผู้น�ำเกำหลีเหนือกับประธำนำ 
ธบิดสีหรฐั เพือ่ประสำนประเด็น
ทีย่งัเห็นต่ำงในโครงกำรนวิเคลยีร์ 
ของเกำหลเีหนอื ขณะทีส่งิคโปร์
ตดิกล้องเพิม่ เข้มงวดมำตรกำร
ปลอดภัย 

การพบกนัของนายคมิ จอง-
อึน และนายโดนัลด์ ทรัมป์ นับ
เป็นคร้ังแรกระหว่างประธานาธบิดี
สหรัฐที่ยังอยู่ในต�าแหน่งกับผู้น�า
เกาหลเีหนอื ซึง่โครงการนวิเคลยีร์
และขปีนาวธุของเกาหลเีหนือท�าให้
ทัว่โลกกงัวลและตงึเครียดมากขึน้ 
ครั้งนี้จะถือว่าเป็นการพลิกกลับ
จากท่ีเคยบาดหมางกันเมือ่ปีท่ีแล้ว
ท่ีประธานาธิบดทีรัมป์และนายคมิ 
กล่าวข่มขู่ตอบโต้กันไปมา 

การประชุมสุดยอดระหว่าง 
2 ผู้น�าที่สิงคโปร์ยังถือเป็นความ
หวังในการผลักดันความคืบหน้า
ของการท�าสนธิสัญญาสันติภาพ
เพ่ือสิน้สดุสงครามเกาหลอีย่างเป็น
ทางการ นายไมค์ ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าว
ว่า สหรัฐยงัคงยดึถือตามหลกัการ

ปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์บน
คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด โดย
สามารถตรวจสอบได้และไม่รือ้ฟ้ืน
ขึ้นมาอีก 

ขณะท่ีสิงคโปร์วางก�าลังรักษา
ความปลอดภัยแน่นหนา โดยมี
ต�ารวจคอยประจ�าการ มกีารติดต้ัง
กล้องวงจรปิดเพิม่เตมิ และปิดร้าน
อาหารทีเ่กาะเซนโตซา แหล่งท่อง
เทีย่วท่ีเป็นจดุหมายของคนดงัและ
เหล่าวไีอพทีีม่าเยือนสงิคโปร์ โดย
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้ปีละ 19 ล้าน
คน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมา
เยือนเกาะเซนโตซาจ�านวนมากใน
สัปดาห์น้ีแม้มีระบบรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัเข้มงวดขึน้ระหว่าง
การประชมุสดุยอดทีโ่รงแรมคาเปล
ลาก็ตาม ทั้งนี้ ต�ารวจสิงคโปร์ได้

ประกาศให้เกาะเซนโตซาและพ้ืนที่
โดยรอบเป็นเขตจัดงานพิเศษ 

สถานโีทรทศัน์เคอาร์ทขีอง
ทางการเกาหลเีหนอืออกอากาศชดุ
ภาพนิ่งผู้น�าเกาหลีเหนือระหว่าง
เดินทางไปสิงคโปร์ ชุดภาพนิง่ดงั
กล่าวเป็นภาพต้ังแต่นายคิมเดิน
ทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติ
เปียงยางของเกาหลีเหนอื โดยเดนิ
ผ่านแถวทหารเกียรตยิศและมเีจ้า
หน้าทีร่ะดบัสงูของเกาหลเีหนอืรอ
ส่ง จนถงึท่าอากาศยานนานาชาติ
ชางงีของสงิคโปร์ มีเจ้าหน้าท่ีระดบั
สงูของสงิคโปร์และกองทัพสือ่มวลชน
รอต้อนรบั ภาพรถน�าผูน้�าเกาหลเีหนือ
ไปยงัโรงแรมเซนต์รจีสีทีเ่ป็นทีพ่กั 
และเดนิทางไปพบกับนายกรฐัมนตรี
ล ีเซียน ลงุ ของสงิคโปร์ 
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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
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สังคม

‘รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที’

มร.อันดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจ�าประเทศไทย เปิดนิทรรศการ 
“ความหลากหลายแห่งยเูครน” เพือ่แสดงให้เหน็ถึงศลิปวฒันธรรมของชาตทิีง่ดงาม 
มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านชุดประจ�าชาติ และตุ๊กตาในชุดพื้นเมืองประจ�าจังหวัด
ต่างๆ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

สดุาวด ีฤกษ์สจุรติ ผูจ้ดัการท่ัวไปโรงแรมแคนทาร ีเบย์ ศรรีาชา, ศริพิร จงจติเจรญิ
ยนต์ ผู้จัดการโรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา พาครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้า
ของโรงแรมเคป ราชา, แคนทารี เบย์, คามิโอ เฮ้าส์ และคาราเวล เฮ้าส์ ร่วม
กิจกรรมเที่ยวชมสวนผลไม้ ณ สวนละไม จังหวัดระยอง

เพรำะน�ำ้คอืชวีติของทกุสรรพ
สิ่ง ที่ใดมีน�้ำที่นั่นย่อมมีชีวิต

ในวันนี้หลายชีวิตใน ต.ถ�้า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
ก�าลังจะกลับคนืสูค่วามชุ่มชืน่อุดม
สมบูรณ์อีกครั้ง เมื่อเอสซีจีผนึก
ก�าลังกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เดิน
หน้าโครงการรักษ์น�้า จากภูผา สู่
มหานที จัดกจิกรรม “รักษ์น�ำ้ จำก
ภูผำ สู่มหำนที” เรียนรู้วิถีคน
ต้นน�้าชุมชนถ�้าใหญ่ สร้างฝาย
ชะลอน�า้ในพ้ืนทีต่�าบลถ�า้ใหญ่เพิม่ 
100 ฝาย เพือ่รกัษาและฟ้ืนฟูระบบ
นเิวศป่าต้นน�า้ของล�าน�า้สาขาจาก
เทือกเขานครศรีธรรมราช อนัเป็น 
ต้นน�้าของลุ่มน�้าตรัง 

การสร้างฝายชะลอน�้าใน
ครัง้นีม้แีกนน�าชุมชนบ้านน�า้พแุละ
ชุมชนเครือข่ายมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นแกน
น�าในการขยายพืน้ทีส่ร้างฝายชะลอ
น�้าในชุมชนบ้านวังไทร 20 ฝาย 
และชมุชนบ้านนาตาแย้ม 80 ฝาย 
โดยม ีดร.รอยล จติรดอน ให้เกียรติ
ลงพืน้ทีม่าให้ก�าลงัใจแก่ชมุชนและ
ภาคเีครอืข่ายทีม่าร่วมกจิกรรมกว่า 
380 คน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชมุชนจาก จ.นครศรธีรรมราช และ 
จ.ตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ
เยาวชนจิตอาสาจากหลากหลาย
กลุ่ม อาท ิเยาวชนจากค่ายอนรุกัษ์

จ.ตรงั และเยาวชนในพืน้ที ่ ต.ถ�า้
ใหญ่ ซึง่ถอืเป็นโอกาสอันดใีนการ
ต่อยอดแนวคดิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ให้เยาวชนหันมาร่วมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

โดย ดร.รอยล จติรดอน 
เลขำธิกำรมลูนธิิอทุกพฒัน์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ กล่าวว่า 
“รูส้กึดใีจมากเมือ่เหน็เยาวชนใน
พื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะ
ขนาดนี ้การแก้ปัญหาดข้ึีนได้ในวัน
นีเ้พราะชมุชนหนัมาแก้ปัญหาด้วย
ตวัเอง และจะดีขึน้ในอนาคตจาก
เยาวชนทีเ่ข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา” 

ในขณะทีน่ำยสทุนิ พรชยั
สรุย์ี ประธำนสภำอตุสำหกรรม
จงัหวดันครศรธีรรมรำช กล่าว
เพิ่มเติมว่า “เป็นความร่วมมือท่ี
น่าภาคภูมใิจทีค่นในพืน้ทีม่าร่วม
กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความอุดม
สมบูรณ์และสมดุลของธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน” 

ด้านนำยอนวุตัร นำคฤทธ์ิ 
นำยกเทศมนตรีต�ำบลถ�้ำใหญ่
กล่าวปิดท้ายว่า “การได้เหน็ชมุชน
ในพืน้ทีท่กุๆชมุชนลกุขึน้มาฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�้า และสร้างความอุดม
สมบรูณ์ด้วยฝายชะลอน�า้จากวสัดุ
ธรรมชาตใินท้องถิน่ ท�าให้ผมภาค
ภูมิใจเป็นอย่างมาก”

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
จากโรงเรยีนรอบโรงงาน บรษิทั ปนู
ซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากดั, เยาวชน
กลุม่พนาดร จ.นครศรธีรรมราช, 
เยาวชนกลุม่พทิกัษ์ดหุยง เกาะลิบง 


