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สตาร์ตอพัไทยร่วมแข่ง
Demo Day Asia

กกต.ชดุใหม่ภายใต้การน�าของ 
“นายอทิธพิร บญุประคอง” เข้า
รับไม้ต่อจาก กกต.ชดุเก่าอย่าง
เป็นทางการแล้ว พร้อมประกาศ
เสียงดังฟังชัดว่าจะท�าหน้าที่
ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรง
มา เป็นกลาง ไม่ยอมให้อ�านาจ
ใดเข้าครอบง�า ส่วนจะท�าได้
จรงิอย่างทีพู่ดหรอืไม่ เวลาจะ
เป็นเครือ่งพสิจูน์ โดยงานแรก

ที ่ กกต.ชดุใหม่ต้องตัดสนิใจ
คอื แนวทางจดัท�าไพรมารโีหวต
ทีร่ฐับาลทหาร คสช. จะชงให้
เลอืก 2 แนวทาง ต้องดวู่า กกต. 
จะเลอืกแนวทางไหนระหว่าง
แนวทางท่ีอาจท�าให้พรรคการ 
เมอืงใหม่ไม่คล่องตวักบัแนวทาง
ทีเ่ปิดทางสะดวกให้พรรคการ 
เมอืงใหม่เลอืกผูส้มคัร ส.ส. ได้
ง่ายกว่า
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ไม่เชือ่กต้็องเชือ่เมือ่รฐับาลประกาศ
จดังานเลีย้งขอบคณุผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั
ภารกิจช่วยชวีติทมีหมูป่าออกจาก
วนอทุยานถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน 
จงัหวดัเชยีงราย ใช้ชือ่งานว่า “รวมใจ
เป็นหนึง่เดยีว-UNITED AS ONE” 
โดยคาดว่าจะมคีนเข้าร่วมงานมาก
ถงึ 61,000 คน ซึง่งานจะจดัข้ึนใน
วนัที ่6 กนัยายนท่ีจะถงึนี้

จดังานเลีย้งขอบคณุแม้จะเป็น
เรือ่งทีด่มูากเกนิพอดแีต่กย็งัมีเหตผุล
ทีพ่อเข้าใจได้ แต่ค�าถามคอืท�าไม
ยอดคนร่วมงานมากมายถึง 61,000 
คน ตามทีผู่เ้ป็นแม่งานอย่างนาย
สวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรี
ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี คาด
การณ์ไว้ 

ตดัฉากมาทีเ่รือ่งการเมอืง หลงั
จากมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯแต่งตัง้ให้ท�าหน้าท่ีอย่างเป็น
ทางการ คณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ (กกต.) ชดุใหม่กเ็ข้ารบัไม้ต่อ
จาก กกต.ชดุเก่าเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. ประกาศเสียงดัง
ฟังชัดว่า พร้อมท�างานร่วมกับ กกต. 
อกี 4 คน อย่างเป็นเอกภาพ ซ่ือสตัย์ 
สุจริต มีความเป็นกลาง ตรงไป
ตรงมา 

วัดที่งานแรก?

“ส่วนตวัคิดว่าทกุคนมคีวาม
มุง่มัน่ท�าหน้าทีต่ามกฎหมายเพือ่
เตรียมการเลือกตัง้ เพราะเป็นหน้าท่ี
โดยตรง ซึง่ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ระบชัุดว่าต้อง
เป็นกลาง มคีวามกล้าหาญตดัสนิ
ใจ ไม่ถกูครอบง�าจากอ�านาจใดๆ 
ถอืเป็นคาถาหรอืบทบญัญตัทิี ่กกต. 
ทุกคนรวมทั้งผมต้องยึดมั่นอย่าง
จรงิจงั เพราะจะเป็นคาถาช้ีน�าไปสู่
การท�างานท่ีถกูต้อง แม้ไม่ง่ายใน
การปฏบัิตแิต่กจ็ะไม่เกดิปัญหาหาก
เรายดึมัน่ในคาถาน้ี”

“ท�าตามกฎหมาย เป็นกลาง 
ไม่ถูกอ�านาจใดครอบง�า” รอ
ดูว่าจะท�าได้อย่างท่ีพูดหรือไม่

หลังมี กกต.ชุดใหม่เข้ามา

ท�างานแทน กกต.ชดุเก่ากดู็เหมอืน
ว่าทกุอย่างจะเดนิหน้าไปได้สะดวก
ขึน้ ปัญหาเรือ่งการท�าไพรมารโีหวต
ของพรรคการเมืองน่าจะมีความ
ชดัเจนภายในสปัดาห์หน้าหรอือย่าง
ช้าก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เม่ือ
ตวัแทนฝ่ายรฐับาลอย่างนายวษิณุ 
เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ี มี
ก�าหนดจะเข้าหารอืกบั กกต.ชดุใหม่
เพ่ือฟันธงว่าจะเลือกแนวทางใด
ระหว่างการท�าจดัท�าไพรมารโีหวต
ระดบัภาคกบัใช้วธิกีารอืน่ๆรบัฟัง
ความคดิเหน็จากสมาชกิพรรคการ 
เมืองในการคดัเลอืกผูส้มคัร ส.ส. 
ตามทีค่ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ได้ร่างไว้ตัง้แต่ต้น โดยนาย
วษิณมีุก�าหนดเข้าหารอืกบั กกต.

ชดุใหม่ช่วงต้นสปัดาห์นี้
ส่วนเรือ่งการแบ่งเขตเลอืกต้ัง

น่าจะมีความชัดเจนไปพร้อมกับ
วธิที�าไพรมารโีหวต เพราะพรรคการ 
เมอืงจะได้เตรยีมความพร้อมได้ถกู
จุด แต่เข้าใจว่าต้องรอไปอีกระยะ 
อย่างน้อยกต้็องรอจนกว่าพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประกาศในราชกจิจานเุบกษา
แล้ว

เท่ากบัว่าพรรคการเมอืงจะมี
เวลาท�าไพรมารโีหวตไม่ถึง 90 วนั 
เพราะต้องรอใหก้ารแบง่เขตเลือก
ตั้งชัดเจนก่อนจึงจะท�าไพรมารี
โหวตได้

เมือ่เวลากระช้ันชดิแบบนีเ้ชือ่
ว่าแนวทางการท�าไพรมารีโหวตน่า
จะเป็นเพยีงแค่การเปิดรับฟังความ
เหน็สมาชกิพรรคในการคดัเลอืก
ตวัผูส้มคัร คงไม่ถงึกบัให้คนทีอ่ยาก
ลงสมคัรเลอืกตัง้เสนอตวั หาเสยีง 
แล้วให้สมาชกิลงคะแนนเลือกเป็น
ตวัแทนสมคัร ส.ส.

ทีเ่ป็นอย่างนีเ้พราะหากให้ท�า
เตม็รูปแบบ แม้จะเป็นแค่การท�า
ไพรมารโีหวตรายภาคก็จะเป็นปัญหา
ต่อพรรคการเมอืงใหม่ทีข่ัน้ตอนทาง
ธุรการในการจัดตั้งพรรคยังไม่
สมบรูณ์ 100% 

ถึงประธาน กกต.คนใหม่
จะประกาศเสยีงดงัฟังชดัว่าจะ
ท�างานอย่างเป็นเอกภาพ ซ่ือสตัย์ 
สุจริต มีความเป็นกลาง ตรง
ไปตรงมา ไม่ยอมให้อ�านาจใด
เข้าครอบง�า แต่เดาทางได้ไม่
ยาก

หากให้ทำาเต็มรูปแบบ

แม้จะเป็นแค่ทำาไพรมารีโหวตรายภาค

ก็จะเป็นปัญหาต่อพรรคการเมืองใหม่
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In Brief : ย่อความ

ตามโลกให้ทัน

ทรรศนะ

อย่าเกี่ยงงาน เป็นคนต้องง้อ
งาน สร้างงาน อย่ามัวคิดว่า
เขาจะต้องมาง้อ เพราะตอน
นีเ้ขาง้อหุน่ยนต์ ง้อเทคโนโลยี
ต่างๆ คนในวัยเรยีน วัยท�างาน 
ก็ต้องปรับตัวปรับใจก่อนจะ
ไม่มีงานท�า 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยดึสภาพฒัน์?
เว็บไซต์ iLaw แจงร่าง พ.ร.บ.สภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(ร่าง พ.ร.บ.สภาพฒัน์) ซึง่ สนช. รบั
หลกัการวาระ 1 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 
2561 ท�าให้บทบาทหน้าทีข่อง “สภาพฒัน์” 
ต้องท�างานภายใต้ “คณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาต”ิ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบั “แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

“สภาพัฒน์” ต้องส่งแผนพัฒนา
ให้ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต”ิ 
พจิารณาก่อน โดยม ี“คณะกรรมการ
ประสานการด�าเนินงานยทุธศาสตร์
ชาต”ิ ท�าหน้าท่ีวเิคราะห์ ตดิตาม และ
ประเมินผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

“สภาพฒัน์” ไม่ใช่หน่วยงานหลัก
ในการวางแผนเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง
ชาตอิกีต่อไป “ร่าง พ.ร.บ.สภาพฒัน์” 
จึงถูกมองว่าเป็น “ยึดสภาพัฒน์” ซึ่ง
ไม่ต่างกบัหน่วยราชการทีท่�าตามค�าสัง่ 
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” 

แม้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2565) 
จะมผีลบงัคบัใช้เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติตามกฎหมายก็ตาม
ก็ต้องถูกเก็บเข้าลิ้นชักไป เพราะต้อง
ท�างานตามแผนที่ “คณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาต”ิ จะช้ีนิว้ให้ท�า บทบาท
และหน้าทีข่องข้าราชการใน “สภาพฒัน์” 
ก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

ขณะที่ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี” ประชาชนแทบไม่มส่ีวนในการ
แสดงความคิดเห็น “คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ” ก็มาจากการแต่ง
ตั้งของคณะรัฐประหาร ท้ังยังเป็นคน
หน้าเดิมๆที่เหมือน “ผู้วิเศษ” จนมี
ค�าถามว่าท�าให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง 
เพื่อ “สืบทอดอ�านาจ”?

 ยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์
ใคร ท�าไมคนทัว่ไปจงึไม่มส่ีวนร่วม?

ลางร้ายยคุ 4.0 เริม่ชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาแรงงาน 
เมือ่มข่ีาวจากสภาองค์การนายจ้างวติกเร่ืองผู้
จบปรญิญาตรทีีต่กงานสะสม เนือ่งจากผู้
ประกอบการใช้เทคโนโลยแีละหุน่ยนต์แทน
แรงงานมนษุยน์บัพนันบัหมืน่นบัแสนคน 
โรงงานบางแห่งใช้คนไม่กีค่น ท�าให้คนทีจ่บ
มาตกงาน ทัง้นกัศกึษาทีก่�าลงัเรยีนจ�านวน
มากเรยีนในสาขาทีต่ลาดไม่ต้องการ ส่วนสาขา
ทีต่ลาดต้องการกลบัไม่เพยีงพอ ด้านอาชวีะ
ต่างๆไม่ค่อยอยากจะเรยีน ไม่ชอบเรยีนสาย
อาชพี อยากจะนัง่ในห้องแอร์ มเีงนิเดือนสูงๆ 
แต่ไม่มงีานให้ท�า

คนเราต้องหา ต้องกนิ ต้องใช้ เม่ือไม่มี
งานท�ากเ็ป็นปัญหาใหญ่ ใครจะนึกว่าต่อไป
พวกธูปเทียนที่เคยใช้จะเปล่ียนเป็นเทียน
ไฟฟ้า ธปูไฟฟ้า ไม่ต้องมาจุดธูปเทียน เพราะ
ไม่เป็นมลภาวะ ไม่มมีลพษิ สขุภาพกด็ ีไม่
ต้องเสยีเวลาหรอืระมดัระวงัภัยต่างๆ ต่อไป
โรงงานผลติธปูเทียนกจ็ะเหลือน้อยลง 

ต่อไปอาจมีการผลิตหุ่นยนต์ที่ตรวจ
ทุเรยีนอ่อนแก่ได้ คนซือ้กม็ัน่ใจว่าได้ของดี 
คนขายกข็ายได้มากขึน้ อปุกรณ์และเทคโนโลยี
เช่นนีข้ายได้เพราะเกษตรกรต้องการ หาก
ผลไม้มีปัญหา ทเุรยีนตดัมาอ่อนขายไม่ได้ 
เกษตรกรกเ็สยีหาย คดิแล้วก็สงสาร ตดัมา
เป็นเงินหลายหม่ืนบาท บางคนเป็นแสน ก็
ต้องทิง้หรอืเอาไปท�าอย่างอืน่เท่าทีจ่ะท�าได้ 
อย่างทีวั่ดกม็คีนเอามาให้กบัมลูนธิ ิวดัก็รบั
ไว้ แจกบ้าง ขายบ้างให้กบัคนท�าบญุ 

เรือ่งเทคโนโลยเีป็นเรือ่งส�าคญัของยคุนี้
และในอนาคต การศกึษาต้องรบีปรับตวั ปรับ
ระบบให้สอดคล้องกบัทีต่ลาดต้องการ ไม่ใช่
เรยีนอย่างหนึง่แต่ตลาดต้องการอกีอย่างหนึง่ 
เพราะฉะนัน้การเรยีนการศกึษาต้องตรงกบั
ตลาดแรงงาน หากเรยีนมาแล้วตกงานกัน
มากกอ็าจเป็นโจรก่ออาชญากรรมต่างๆ  

ดงันัน้ กข็อให้รบีแก้รบีปรบัปรงุเถอะ 
ใครท�าหน้าทีฝ่่ายวจิยักต้็องดวู่าอาชีพไหนรุ่ง 
อาชีพไหนร่วง โรงงานใดทีจ่ะเอาคนออกเพือ่
เอาหุน่ยนต์มาแทนกต้็องเตรยีมรองรบั เพราะ
ธรุกิจก็อยากได้ก�าไรเยอะๆ ไม่อยากมปัีญหา
เรือ่งคน เพราะคนปัญหามาก จกุจกิ ขีเ้กยีจ 
ท�าอะไรกไ็ม่มมีาตรฐาน การตดัสินเรรวน 
บางทกีฟุ้็งซ่านจนเสียงานกเ็ยอะ เพราะฉะนัน้
การศึกษาต้องปฏรูิป สร้างคน สร้างงาน 

เมือ่คนมงีาน มีเงนิ กอ็ยูด่กีนิด ีเรยีกว่า 
“สมัมากัมมันตะ” ท�างานท่ีเป็นสมัมาอาชวีะ 
ประกอบการงานท่ีชอบ ใช้ชวิีตทีช่อบ เลีย้ง
ดชูวิีตท่ีชอบ ไม่ไปเป็นโจรผูร้้าย สงัคมก็ไม่
วุน่วาย อย่างท่ีวดัสวนแก้วต้องการคนเป็น
ร้อยมาท�างาน เพือ่ช่วยเหลอืเขายามทุกข์ยาก 
อดอยาก ปลาซวิปลาสร้อยกต้็องเกบ็กนิ จะ
กนิปลากะพง ปลาช่อนตวัใหญ่ ก็ต้องมงีาน
มเีงนิก่อน 

กข็อฝากไว้ว่าอย่าเกีย่งงาน เป็นคน
ต้องง้องาน สร้างงาน อย่ามัวคดิว่าเขา
จะต้องมาง้อ เพราะตอนนีเ้ขาง้อหุน่ยนต์ 
ง้อเทคโนโลยีต่างๆ คนในวัยเรยีน วยั
ท�างาน กต้็องปรับตัวปรบัใจก่อนจะไม่มี
งานท�า จะได้ไม่อดอยากยากจนข้นแค้น

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘พลัส’คว้า2โครงการใหญ่3,300ล้าน

มอบเงิน : ดร.อภรัิกษ์ ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั 
ไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิ 600,000 บาท แก่ ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะ
จฑุา ผูอ้�านวยการศูนย์ปฏบัิตกิารโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ สนับสนุน
การด�าเนนิงานเวบ็ไซต์ www.cueid.org ในการเผยแพร่ข้อมลูการระบาดของโรคติดเช้ือ 

เปิดบ้าน : สรุศกัด์ิ เอบิสิริสขุ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร ถ่ายภาพร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดับสงูและนกัวเิคราะห์
จากบริษทัหลกัทรพัย์ชัน้น�า ในงาน Analyst Meeting ส�าหรบัการน�าเสนอผลการ
ด�าเนนิงานครึง่ปีแรกของปี 2018 และแผนการด�าเนินธรุกิจในช่วงครึง่ปีหลงั 

น.ส.สมสกลุ หลมิศทุธพรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
บริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด เปิดเผยถึง
ธุรกิจการให้บริการตัวแทนขาย
และท�าการตลาดปีนี้ว่า เติบโต
อย่างน่าพอใจตามแผนทีตั่ง้ไว้ตาม
กลยุทธ์การเป็นทีป่รกึษาขยายการ
พฒันาโครงการเพือ่ขายจากโครงการ
ในระดับ C, C+ สู่กลุ่มตลาดบน
มากขึ้น ล่าสุดบริษัทได้รับแต่งตั้ง
ให้ดูแลด้านบริหารงานขายและ
การตลาด 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ 
The FINE Bangkok ทองหล่อ-
เอกมัย ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุน
จากซนัเคยีวโฮม (ไทยแลนด์) และ
เคฮัง เรียลเอสเตท บริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรัพย์ญ่ีปุ่น มลูค่าโครงการ
กว่า 1,800 ล้านบาท เป็นคอนโด
มิเนียมไฮไรส์ สูง 31 ชั้น จ�านวน 
220 ยนูติ ตัง้อยูซ่อยเอกมยั 12 ซึง่
สามารถปิดการขายได้เกินเป้า
หมายที่วางไว้แล้วถึง 60% 

โครงการ QUINTARA 
TREEHAUS สุขุมวิท 42 ของ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอส 
เตท จ�ากัด (มหาชน) เป็น
คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ สูง 8 ชั้น 
2 อาคาร จ�านวน 304 ยูนิต ใกล้

สตาร์ตอัพไทยร่วมแข่งDemo Day Asia

“พลัส” โชว์ครึง่ปีหลงัคว้างานใหญ่ต่อเนือ่ง รบับรหิาร 2 โครงการ
ใหญ่ มลูค่ารวมกว่า 3,300 ล้านบาท เดนิหน้ากลยทุธ์พาร์ตเนอร์
ชิพแบบ 360 องศา เติบโตเคียงข้างลูกค้า 

รถไฟฟ้าบทีเีอส เอกมยั และทางด่วน
เฉลมิมหานคร คาดแล้วเสรจ็พร้อม
โอนปี 2563 มูลค่าโครงการกว่า 
1,500 ล้านบาท พัฒนาภายใต้
คอนเซ็ปต์ การใช้ชีวิตใกล้ชิด
ธรรมชาติและความเป็นส่วนตัว
ใจกลางเมือง จากงาน VIP Pre-
Sales ต้นเดือนสิงหาคมได้รับผล
การตอบรับเกินคาดจนสามารถ
ปิดการขายได้เกินเป้าหมายที่วาง

Google ประกาศรายชือ่สตาร์ตอพั
ที่จะไปแข่ง Demo Day ที่เซี่ยงไฮ้ 
หลงัจากเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา 
Google เปิดรับสตาร์ตอัพทั่ว
เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อแข่งรับเงิน
ลงทนุจาก Google Cloud Platform 
สูงถึง 100,000 ดอลลาร์ โดยรับ
สตาร์ตอัพที่ท�าบริการในหลาก
หลายรูปแบบ ทัง้การเกษตร สขุภาพ 
ความบันเทิง เป็นต้น

ล่าสุด Google ประกาศราย
ช่ือสตาร์ตอัพในเอเชีย 10 แห่ง 
จากที่สมัครเข้ามากว่า 300 แห่ง 
เข้าไปแข่ง Demo Day Asia ที่
เซี่ยงไฮ้เดือนกันยายนนี้ ปรากฏ

ว่า OneStockHome แพลตฟอร์ม
ขายวัสดุก่อสร้างที่ชนะมาหลาย
เวทีในประเทศไทย ติด 1 ใน 10 
ราย โดยอีก 9 รายคือ DycodeX 
จากอินโดนีเซีย พัฒนาโซลูชั่น 
Internet of Things ส�าหรับเลี้ยง
ปศุสัตว์ FreightExchange จาก
ออสเตรเลีย เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารขนส่ง
สินค้า ขายพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน 

GITAI จากญีปุ่น่ สร้างหุน่ยนต์ให้
คนน�าไปทดลองในอวกาศ

Marham จากปากสีถาน เป็น
แพลตฟอร์มการดแูลสขุภาพและ
ปรกึษาแพทย์ออนไลน์ Miotech จาก
จนี ท�าบริการฟินเทค Origami Labs 
จากฮ่องกง ท�าแหวนอจัฉรยิะให้ผูใ้ช้
ส่งข้อความ ฟังเสยีงได้โดยไม่ต้องใช้
โทรศพัท์ SigTuple จากอินเดีย สร้าง
โซลช่ัูน AI ทีใ่ช้ในการตรวจคดักรอง
การดูแลสขุภาพ SkyMagic จาก
สิงคโปร์ ท�าโดรนเพือ่อตุสาหกรรม
บนัเทงิ และ Swingvy จากเกาหลี 
ให้บริการโซลชูัน่ด้านทรพัยากรบคุคล
ส�าหรบัธรุกจิ

ไว้แล้วถึง 90%
นอกจากนี้ทั้ง 2 โครงการยัง

เป็นโครงการจากกลุ่มผู้พฒันาอสงั
หาฯทีเ่ป็นลกูค้าเดิมของพลสัฯ และ
ได้ท�างานร่วมกนัมาอย่างต่อเนือ่ง
ในลักษณะของพันธมิตรในการ
วางแผนธรุกจิ ซึง่พลสัฯมส่ีวนช่วย
สนับสนุนลูกค้าใช้จุดแข็งที่มีคือ 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยวเิคราะห์
โครงการ ข้อมลูเชงิลกึท�าให้ลกูค้า
ผู้ประกอบการบางกลุ่มสามารถ
พัฒนาโครงการใหม่สู่ลูกค้ากลุ่ม
ระดับบนได้มากขึ้น รวมถึงการ
เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยร่วม
มือกับเอเย่นต์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตลาดกลุม่ลกูค้าต่างประเทศ และ
ในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าจะมีอีก 
2 โครงการที่จะเข้าไปบริหารงาน
ขายและการตลาด ซึ่งอยู่ในโซน
สุขุมวิท ประดิพัทธ์ และพระราม
เก้า มูลค่ารวมประมาณ 3,200 
ล้านบาท
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อดตีนายกฯอินเดยีส้ิน
นายอตลั พหิาร ี วัชปาย ี อดีต
นายกรัฐมนตรีอนิเดียวัย 93 ปี 
ถึงแก่อสญักรรมแล้วหลงัจากมี
สขุภาพทรดุโทรม โรงพยาบาล
ของสถาบันวิทยาศาสตร์การ
แพทย์อนิเดยีกล่าวในแถลงการณ์
ว่า สุขภาพของนายวชัปายอียูใ่น
ขัน้วกิฤตและต้องใส่อปุกรณ์เพือ่
ช่วยพยงุชวีติ โดยนายวชัปายเีข้า
รับการรกัษาตวัในโรงพยาบาล
เมือ่ 2 เดอืนก่อน เนือ่งจากติด
เชื้อที่ไตและเป็นโรคเกี่ยวกับ
ทรวงอก อาการป่วยท�าให้เขาไม่
ได้ปรากฏตวัในทีส่าธารณะมา
เป็นเวลาหลายปีแล้ว

ไฟป่าแคนาดาลามหนัก
รฐับรติชิโคลมัเบยีของแคนาดา
ยงัอยูใ่นภาวะฉกุเฉนิ หลงัจาก
ไฟป่าทีเ่กดิขึน้หลายร้อยจดุยงัคง
ลกุลามเผาผลาญพืน้ทีอ่ย่างต่อ
เน่ือง ทางการแคนาดาเผยว่า 
ภาวะฉกุเฉนิทีมี่การประกาศไป
จะท�าให้หน่วยงานทัง้ส่วนกลาง
และท้องถิน่ประสานงานได้อย่าง
มีประสทิธภิาพ ล่าสดุพบไฟป่า
เกดิข้ึน 566 จดุ มกีารอพยพผู้คน
แล้วกว่า 3,000 คน และอาจต้อง
อพยพอกี 19,000 คน ขณะทีท่าง
การระดมเจ้าหน้าท่ีผจญเพลงิกว่า 
3,000 คน และทหาร 200 คน 
เพือ่ดบัไฟป่าคร้ังน้ี

สอบสวนสะพานพงั 
รฐับาลอติาลเีร่ิมการสอบสวน
บริษัทออโต้สเตรท ซึง่บรหิาร
ดแูลสะพานโมรนัดท่ีีมีการเก็บ
ค่าผ่านทางรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ก่อนหน้านีเ้พิง่ประกาศ
ว่าบรษัิทแห่งนีจ้ะถกูปรบัหนัก
หรอือาจถกูยดึสญัญาสมัปทาน
ในการบรหิารทางหลวงหลงัจาก
เกดิเหตสุะพานพงัถล่มจนท�าให้
มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 38 ราย 
โดยบรษิทัมเีวลา 15 วันในการ
แสดงให้เห็นว่าได้ด�าเนินการ
ตามเง่ือนไขของสมัปทาน 

ข่าวย่อย
จีนไม่อนุญาตฝืนมติยูเอ็น

โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรฐักล่าว
ในแถลงการณ์ว่า กระทรวงกลาโหม
และท�าเนยีบขาววางแผนจดัพธิสีวน
สนามเพือ่เป็นเกยีรตแิก่ทหารผ่านศึก
ชาวอเมริกัน และเพ่ือร�าลกึถงึวาระ
ครบรอบ 100 ปีการเกดิสงครามโลก
ครัง้ท่ี 1 โดยมเีป้าหมายจะจดัพธิี
สวนสนามในวนัที ่10 พฤศจกิายน
ปีนี ้แต่ขณะนีไ้ด้เล่ือนออกไป โดย
จะพจิารณาความเป็นไปได้ทีจ่ะจดั
ในปี 2019 

เมือ่ครัง้ทีป่ระธานาธิบดโีดนลัด์ 
ทรัมป์ ประกาศว่าจะจัดพิธีสวน
สนามในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือน
กมุภาพันธ์ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีดู่แล
ด้านงบประมาณประเมนิว่าต้องมี
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 10-30 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐั แต่เจ้าหน้าท่ีสหรฐั
เปิดเผยเมือ่วันก่อนว่า ค่าใช้จ่ายอาจ
เพิม่สงูขึน้ถงึ 92 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

แม้ว่าขณะนีจ้ะยงัไม่มีข้อสรปุ
เรือ่งค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่สหรฐัวางแผน
จะจดัพธิสีวนสนามในช่วงสดุสัปดาห์
ของวนัทหารผ่านศกึ และคาดว่าจะ

สหรฐัเลือ่นพธิสีวนสนามไปปีหน้า 

มกีารแสดงแสนยานภุาพทางอากาศ
ของสหรัฐคร้ังใหญ่ โดยประธานาธิบดี
ทรัมป์ได้แนวคิดและขอให้จัดพิธี
สวนสนามหลังจากเกดิความประทบั
ใจเมือ่ครัง้ไปร่วมชมพิธสีวนสนาม
ในวนับสัตย์ีหรอืวนัชาตฝิรัง่เศสเมือ่
ปี 2017

จนีไม่อนุญาตให้บริษทัจนีเกีย่วข้อง
กบักจิกรรมใดๆท่ีฝ่าฝืนมตคิณะ
มนตรคีวามม่ันคงแห่งสหประชา 
ชาตท่ีิมต่ีอเกาหลเีหนอื ขณะ
เดยีวกันจนีจะเปิดเจรจาการค้า
รอบใหม่กบัสหรฐัในเรว็ๆน้ี 

แถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศ
จนีระบวุ่า จนีคัดค้านการทีป่ระเทศ
ใดก็ตามใช้มาตรการคว�า่บาตรอืน่ๆ
เพิ่มเติมแต่เพียงฝ่ายเดียวกับ
เกาหลเีหนือ ซ่ึงหมายถึงสหรฐัที่
ประกาศมาตรการคว�า่บาตรทีเ่ข้ม
งวดกบัเกาหลเีหนอืแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

การทีจี่นออกมาแถลงเรือ่งนี้
เกิดขึน้หลังจากทีก่ระทรวงการคลงั
สหรฐัประกาศใช้มาตรการคว�า่บาตร
ต่อบริษทั Dalian Sun Moon Star 
International Logistics Trading 
Co.,Ltd. สญัชาตจินี และบรษัิท 
SINSMS Pte. สญัชาตสิงิคโปร์ ที่
เป็นหุน้ส่วนกนั ฐานส่งออกผลิตภณัฑ์
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และบหุรีไ่ป
ยงัเกาหลเีหนอื คดิเป็นมลูค่ากว่า 
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 

33,291 ล้านบาท) ต่อปี
มาตรการคว�่าบาตรครั้งนี้ยัง

ครอบคลุมถึงบริษัท Profinet 
Pte.,Ltd. ผูใ้ห้บรกิารท่าเรอืสญัชาติ
รสัเซยี และนายวาซลิ ีอเลก็ซานโดร 
วคิ โคลชานอฟ ผูบ้ริหาร ฐานให้
บรกิารแก่เรอืสญัชาตเิกาหลเีหนอื
อย่างน้อย 6 ครัง้ โดยนายโคลชา
นอฟมีส่วนเกีย่วข้องโดยตรงกบัข้อ
ตกลงท่ีเกีย่วกบัเกาหลเีหนอื และ
พบปะกับผู้แทนเกาหลีเหนือใน
รัสเซีย โดยนายสตีเวน มนูชิน 
รฐัมนตรคีลงัสหรฐั กล่าวว่า การ 
กระท�าดงักล่าวนบัเป็นความพยายาม
ทีจ่ะละเมิดข้อห้ามภายใต้บทบญัญัติ
แห่งกฎหมายสหรฐั ซึง่มาตรการ
คว�า่บาตรต่อรฐับาลเกาหลีเหนือมี

เป้าหมายเพือ่กดดนัให้รฐับาลเกา 
หลเีหนือยตุโิครงการนวิเคลียร์

อกีความเคลือ่นไหวหนึง่ทีน่่า
สนใจคอื เวบ็ไซต์กระทรวงพาณชิย์
จนีเผยว่า จะเปิดการเจรจารอบใหม่
กับสหรฐัทีก่รุงวอชิงตนัปลายเดอืน
นี ้สร้างความหวงัว่าทัง้ 2 ประเทศ
จะมคีวามคบืหน้าในการแก้ไขข้อ
พพิาทท่ีส่งผลต่อการค้าโลก

เว็บไซต์ระบวุ่า นายหวงั โส่วเหวนิ 
รฐัมนตรช่ีวยพาณชิย์จนี จะน�าคณะ
ไปเจรจากบันายเดวดิ มัลพาสส์ ปลัด
กระทรวงคลงัสหรฐัฝ่ายวเิทศสมัพันธ์ 
แต่ไม่ได้ระบุว่าจะมขีึน้ก่อนหรอืหลงั
วนัที ่23 สงิหาคม ซึง่เป็นวนัทีส่หรฐั
จะเรยีกเกบ็ภาษร้ีอยละ 25 กบัสนิค้า
จนีอกี 16,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
(ราว 531,980 ล้านบาท) และจีนก็
จะตอบโต้ในวนัเดยีวกนั 

จีนและสหรัฐเก็บภาษตีอบโต้
กนัหลายครัง้แล้วในปีนีแ้ละขูจ่ะเกบ็
เพิม่อกี ขณะทีก่ารเจรจาการค้า 4 
รอบที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า
อย่างมีนยัส�าคญั 

ต่างประเทศ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4896 (1421) วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

S. Sahamit 230418=8*6

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
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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

‘มูลนิธิเอสซีจี’สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่
ด้วยความเช่ือว่าไม่มกีารสร้างใดจะ
ยัง่ยนืไปกว่าการสร้าง “คน” มลู
นธิเิอสซจีจีงึส่งเสริมคนรุน่ใหม่ให้
กลบัมาพฒันาบ้านเกดิ ทัง้ด้านการ
ศกึษา สงัคม วฒันธรรม ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม ภายใต้
โครงการ “ต้นกล้าชมุชน” ทีเ่ริม่
ต้นขึน้ตัง้แต่ปี 2559 เพ่ือมุง่สร้าง
นกัพัฒนารุน่ใหม่ให้เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการดแูลและพฒันาท้องถิน่ของ
ตนให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยนื 

สวุมิล จิวาลกัษณ์ กรรมการ
และผูจ้ดัการมลูนธิเิอสซีจ ีกล่าว
ว่า “มลูนธิิเอสซจีตีระหนกัดว่ีาต้น
กล้าชุมชนจะเติบโตและแขง็แรงได้
นั้นต้องได้รับการพัฒนาที่เหมาะ
สม การจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพ
ให้น้องๆต้นกล้า ท้ังการดูงานที่
เมอืงฮอกไกโดและเมอืงโออิตะ เพือ่
ศกึษาการพฒันาผลิตภัณฑ์ OVOP 
(One Village One Product) และ
การเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ 
เช่น Mr.Tadashi Uchida และทมี
งานทีม่คีวามเช่ียวชาญเรือ่งการขบั
เคลือ่น พฒันา และยกระดบัผลติภณัฑ์
ชุมชนจากประเทศญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยเพือ่ให้ความรูก้บัน้องๆ 
ท�าให้ต้นกล้าได้เปิดประสบการณ์ 
แนวคดิ และมมุมองใหม่ๆ เพราะ
เราเช่ือว่าการได้สมัผัสประสบการณ์
จรงิย่อมมคีณุค่าและสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบัน้องๆต้นกล้าตลอดจนพี่

ผลติภัณฑ์ชมุชนจาก Mr.Tadashi 
Uchida ทีส่ามารถน�าไปปรับใช้ด้วย
การน�าเสนอจดุแขง็ของสนิค้าผ่าน
การเล่าเรือ่งท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
เพือ่สร้างจดุเด่นอันจะน�าไปสูก่าร
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยัง่ยนื 
ครัง้นีย้งัเป็นโอกาสทีต้่นกล้าได้เช่ือม
โยงเครอืข่ายและเสรมิสร้างการท�างาน
ภาคสงัคมทีเ่ข้มแขง็ต่อไปในอนาคต

นอกจากนีต้้นกล้าชมุชนยงัได้
ศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านใต ้
อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง และชุมชนโหล่ง
ฮมิคาว อ.สนัก�าแพง จ.เชียงใหม่ 
ที่ประสบความส�าเร็จในการเพิ่ม
คณุค่าและมลูค่าของผลติภณัฑ์ชมุชน 
รวมถงึเยีย่มชมตลาดประชารัฐของดี
จงัหวดั ณ ลานพทุธามหาชยั อ.แม่ทา 
จ.ล�าพูน ทีเ่ริม่ต้นขึน้จากแรงผลกั
ดนัของพฤตพิร จนิา ต้นกล้าชมุชน
หญงิรุ่นที ่2 ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจมา
จากครัง้ทีม่ลูนธิพิาไปเรยีนรูท้ีโ่อยา
มาแลนด์ ประเทศญีปุ่น่ 

น.สพ.ชุมพล บุญรอด ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ เปิดงาน “ครบสูตร ชุดวันสารท 2561” โดยมีชัยรัตน์ เพชรดากูล ให้การ
ต้อนรับ และ มร.ปีเตอร์ บราเชอร์, ไตรรัตน์ ทองปลอด, ประถิมา อุเทนพิทักษ์, 
ปณิตา ศรไทยเทวา และเมลนีย์ อยู่วิทยา ร่วมงาน 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จับ
มือ 10 องค์กรจัดโครงการ “รักษ์เกาะยาว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์
ให้ชุมชนเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก โดยมีสุร
สิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอ�าเภอเกาะยาว ร่วมงาน 

เลีย้งได้น�ากลับไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของชมุชนตนเอง ถอืเป็น
เครือ่งมอืในการเสรมิศักยภาพความ
เข้มแข็งอย่างสมดุลและยัง่ยนื”

ส�าหรบักจิกรรมครัง้น้ีได้น�าต้น
กล้าชมุชน รุน่ที ่2 และพีเ่ลีย้งรวม 
44 คน ลงพืน้ทีช่มุชนศกึษาพืน้ท่ี
จงัหวดัล�าปาง ล�าพนู และเชยีงใหม่ 

ร่วมกับ Mr.Tadashi Uchida, 
President of International OVOP 
Exchange Committee และทมีงาน
จากประเทศญีปุ่น่ เพือ่ร่วมแลกเปลีย่น
เรยีนรูต้ามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ซึง่ต้นกล้าและพ่ีเลีย้งรวม
ถงึชมุชนต่างได้รบัค�าแนะน�าและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันา
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