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คอนโดฯย่านพหลฯ
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แม้คอการเมอืงจะตคีวามค�า
ให้สมัภาษณ์ล่าสดุของ “บิก๊
ตู”่ ไปในทศิทางเดียวกันว่า
โดดร่วมวงลยุการเมอืงแน่ 
แต่ที่ยังไม่ประกาศออกมา
อย่างชดัเจนว่าจะลยุการเมอืง
แบบไหน อย่างไร เพราะต้อง 
การรอดคูวามชดัเจนว่าใคร
จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ เน่ืองจากคน
เก่าและคนใหม่มีแนวทาง
การเมอืงต่างกนัอย่างชดัเจน 
เพราะฉะนั้นการที่พรรค
ประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้า
พรรคคนใหม่หรือคนเก่าจงึ
มผีลต่อยทุธศาสตร์ทีจ่ะใช้
เดินบนถนนการเมอืง
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การท�างานของคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) ชุดปัจจบุนัรวดเรว็
ดจุกามนติหนุม่ หลงัประกาศหลกั
เกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตัง้ออกมาวนั
เดยีว พอข้ามวนัใหม่กป็ระกาศเขต
เลอืกตัง้และจ�านวนสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีแต่ละจงัหวดั
พงึมีตามออกมาทันที

จ�านวน ส.ส.เขตตามกฎหมาย
ใหม่มไีด้ไม่เกนิ 350 คน เมือ่ค�านวณ
จากจ�านวนประชากรทัว่ประเทศ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีม่ท้ัีงสิน้ 
66,188,503 คน หารเฉล่ียได้
ประชากร 189,110 คน ต่อ ส.ส. 1 
คน จงัหวัดไหนมปีระชากรไม่ถงึ 
189,110 คน ให้ม ีส.ส. ได้ 1 คน 

ตามประกาศของ กกต.  จังหวดั
ที่มี ส.ส. มากที่สุดประกอบด้วย  
กรงุเทพมหานคร ม ี ส.ส. ได้ 30 
คน นครราชสมีา มี ส.ส. ได้ 14 คน 
ขอนแก่น อบุลราชธาน ีมี ส.ส. ได้ 
10 คน อดุรธาน ีศรีสะเกษ บรุรัีมย์ 
ชลบุร ีสงขลา นครศรธีรรมราช มี 
ส.ส. ได้ 8 คน

ส่วนจงัหวัดทีม่ ีส.ส. ได้ 1 คน 
ประกอบด้วย ตราด นครนายก พงังา 

เอฟเฟ็คผู้น�ำปชป.

แม่ฮ่องสอน ระนอง สมทุรสงคราม 
สงิห์บรุ ีและอ่างทอง

ในจังหวดัท่ีมี ส.ส. ได้คนเดียว 
ผูท้ีจ่ะลงสมคัรและพรรคการเมือง
สามารถออกสตาร์ตได้เลย ส่วน
จงัหวดัทีม่ ีส.ส. ได้หลายคนยงัต้อง
รอการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการอกีครัง้หนึง่ ซึง่คาดว่าไม่น่า
จะนานเกนิกว่า 2 เดอืนหลงัจากนี้

เมือ่ทุกอย่างมคีวามชัดเจน
ขึน้ คนท่ีต้องการเดินบนถนน
การเมอืงกต้็องเร่งเตรยีมความ
พร้อม

ส�าหรบัอนาคตทางการเมอืง
ของ “บ๊ิกตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

แม้จะยงัท�าเป็นอบุไต๋ไม่เปิดเผย แต่
คอการเมืองตีความค�าพูดที่ตอบ
ค�าถามส่ือมวลชนล่าสุดทีว่่า

“สนใจอะไรกบัผม ผมบอกว่า
หลงั พ.ร.บ. ออกมา นีห่ลงัหรอืยงั 
หลังจากนี้ ปีหน้า ปีนู้น ก็หลัง
ทัง้หมด ผมจะพดูเมือ่ไรกเ็รือ่งของ
ผม ผมตัดสนิใจเอง เร่ืองอะไรผม
จะออกมาให้โดนด่าตัง้แต่วนัน้ี ไม่
บอกหรอก ปล่อยให้งง”

ทกุคนเหน็ไปในทางเดยีวกนั
ว่า “บิก๊ตู”่ ลงลยุสนามการเมอืงแน่

สิง่ทีท่�าให้หลายคนมัน่ใจมาก
ขึน้ไปอกีคอื การเผยแพร่ภาพกราฟิค
ของเพจทีใ่ช้ชือ่ว่า ศนูย์ไซเบอร์กองทพั
บก https://www.facebook.com/
ArmyCyberCenter ซ่ึงเป็นภาพ 

“บ๊ิกตู่” เดินอย่างสง่าพร้อมสโลแกน
ว่า “4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” และมตีวั
หนงัสือบรรยายว่า ช่วงเวลา 4 ปีที่
ผ่านมานัน้ รฐับาลทหาร คสช. ภาย
ใต้การน�าของ “บิก๊ตู”่ ได้ท�าอะไรไป
แล้วบ้าง

เมือ่ 4 ปีซ่อม แล้ว 4 ปีสร้าง 
กต็คีวามได้ว่าจะขออยูใ่นอ�านาจอกี 
4 ปี เพ่ือสานงานต่อสร้างความ
เจรญิให้บ้านเมอืง

อย่างไรกต็าม หลงัภาพกราฟิค
นีถู้กเผยแพร่มีเสียงวิพากษ์วจิารณ์
อย่างมากใน 2 แง่มมุ หน่ึงคอืลอก
สโลแกนหาเสยีงของพรรคไทยรกัไทย
มาทัง้ดุ้น อกีหนึง่คอืไม่ให้พรรคอืน่
หาเสยีงผ่านโซเชียล แต่การปล่อย
ภาพแบบนีอ้อกมาถอืว่าหาเสยีงล่วง
หน้าเอาเปรยีบพรรคการเมอืงอืน่
หรอืไม่

ในส่วนความชัดเจนอนาคต
ทางการเมอืงของ “บิก๊ตู”่ ทีเ่คย
บอกว่าจะประกาศให้ประชาชนทราบ
ในเดอืนกนัยายน และเลือ่นออก
ไปโดยอ้างว่าพดูไว้แค่จะบอกหลงั 
พ.ร.บ.เลอืกต้ัง ส.ส.ประกาศในราช
กจิจานเุบกษา แต่ไม่ได้ก�าหนดเวลา
ทีแ่น่นอนนัน้

นักเคล่ือนไหวอย่างนายไทกร 
พลสวุรรณ ตัง้ข้อสังเกตว่าการยดื
เวลาออกไปเป็นผลกระทบมาจาก
การเลอืกหวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์
คนใหม่ทีต้่องรอดใูห้ชดัเจนก่อนว่า
ใครจะเป็นคนน�าพรรคประชาธปัิตย์
ลงเลอืกตัง้ เพราะแคนดเิดต 2 คน 
มแีนวทางการเมอืงต่างกนั

การที่พรรคประชาธิปัตย์
จะได้หวัหน้าพรรคคนใหม่หรอื
คนเก่าจงึมผีลต่อยทุธศาสตร์ท่ี
จะใช้เดนิบนถนนการเมอืงนัน่เอง

เมื่อ 4 ปีซ่อมแล้ว
 4 ปีสร้างก็ตีความได้ว่า

จะขออยู่ในอำานาจอีก 4 ปี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4919 (1444) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ปัญญาเฉโก

ทรรศนะ

เกิดเป็นมนุษย์ไม่ระลึกถึง

พระรตันตรยั ไม่ระลกึถงึสิง่

ทีด่งีาม ระลกึถงึแต่สิง่ต�า่ตม 

เรือ่งเนือ้หนงั สดุท้ายชวีติก็

เป็นทุกข์ มภียั จงึขอให้คดิถงึ

ศีลธรรม พระรัตนตรัยกัน

ไว้บ้าง เพือ่จะได้ไม่หลงใหล

ใฝ่ต�่า

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

รวยกระจุก?
ตัง้แต่วันท่ี 31 ตลุาคมเป็นต้นไป ลูกค้า
ธนาคารออมสนิอาย ุ7-20 ปี สามารถ
ฝากเงนิที ่ “เซเว่น-อีเลฟเว่น” กว่า 
10,000 สาขาท่ัวประเทศได้ 24 ชัว่โมง 
หลงัจากแบงก์ชาตอินญุาตให้ธนาคาร
พาณชิย์สามารถเลอืกตวัแทนทีเ่หมาะ
สมให้ด�าเนนิการเป็นตวัแทนธนาคารได้

แน่นอนว่าธนาคารสามารถลดต้นทนุ
ในการเปิดสาขา ซึง่ลกูค้าก็มแีนวโน้มใช้
บรกิารออนไลน์มากขึน้ ส่วนธนาคารก็
เดนิหน้าลดสาขาและพนกังาน อย่าง
ธนาคารไทยพาณชิย์ประกาศลดสาขา
ให้เหลอื 400 สาขา จาก 1,153 สาขา 
และลดพนกังานเหลือ 15,000 คน จาก 
27,000 คน

“เซเว่น-อเีลฟเว่น” ได้ประโยชน์
ไปเตม็ๆ ซึง่ปัจจบุนัได้ค่าธรรมเนยีมใน
การรบัช�าระค่าน�า้ ค่าไฟ และบรกิาร
อืน่ๆมากมาย ข้อมลูปี 2560 “เซเว่น-
อเีลฟเว่น” มสีาขาทัง้หมด 10,268 สาขา 
และจะขยายเป็น 13,000 สาขาภายใน
ปี 2564 มีผู้ใช้บริการ “เซเว่น-อเีลฟเว่น” 
เฉลีย่กว่า 11.8 ล้านคนต่อวนั คดิเป็น
รายได้ทัง้ปี 320,584 ล้านบาท 

“กลุม่ซพี”ี ถอืหุน้ใหญ่ “เซเว่น-
อีเลฟเว่น” เหมอืนกินรวบตัง้แต่ “ไม้
จิม้ฟันยนัเรอืรบ” โดยมี 8 ธรุกจิหลัก
ทีแ่ทรกซมึอยูใ่นชวีติคนไทยคอื 1.การ 
เกษตรและอาหาร 2.ธรุกจิค้าปลกี 3.การ
สือ่สารและโทรคมนาคม 4.อี-คอมเมิร์ซ
และธรุกิจดจิทัิล 5.ธรุกจิพฒันาอสงัหา 
ริมทรัพย์ 6.ธุรกิจยานยนต์ 7.ธุรกิจ
เวชภัณฑ์ 8.การเงินและการธนาคาร 
ประมาณการรายได้บรษิทัย่อยและบรษัิท
ในเครือซพีคีอื 5.5 ล้านล้านบาท และ
ก�าไรท้ังหมด 420,000 ล้านบาท 

จงึไม่แปลกที ่“เจ้าสวัธนนิท์ เจยีร
วนนท์” หรอืช่ือจนี “เจีย่ ก๊กมิน้” จะ
ติดอันดับมหาเศรษฐีโลกของ 
“ฟอร์บส์” เดือนมนีาคมทีผ่่านมาใน
อนัดบัที ่95 โดยมทีรพัย์สนิประมาณ 
14,900 ล้านดอลลาร์ ส่วน “เจ้าสัว
เจรญิ สริวิฒันภกัด”ี อนัดบัที ่65 มี
ทรพัย์สนิประมาณ 17,900 ล้าน
ดอลลาร์!!!

ในแวดวงการศกึษาขณะนีม้ปัีญหา

เกดิขึน้มากมาย ทีแ่ย่และน่าวติก

เป็นอย่างยิง่คอื เวลานีค้รบูาอาจารย์ 

ไม่เป็นปชูนยีบคุคลแล้ว เพราะ

เดนิไม่ตรงเส้น ไม่มีจรรยาบรรณ

ความเป็นครบูาอาจารย์ 

อย่างเมื่อเร็วๆนี้เกิดเหตุที่มหา 
วทิยาลยัแห่งหนึง่ในพระนครศรอียธุยา 
เมื่อนักศึกษาสาวซ้อนแผนเพื่อจับ
อาจารย์ชายวัย 38 ทีห่ืน่กาม เสนอ
ขอมเีพศสัมพันธ์เพือ่แลกกับเกรด โดย
ให้อาจารย์หญงิกับเพือ่นขบัรถตาม
มาและโทรศัพท์แจ้งต�ารวจให้บกุเข้า
ช่วยเหลอื  

ทางมหาวิทยาลัยได้มีค�าสั่งพัก
งานอาจารย์ผูน้ีซ่ึ้งสอนวชิาคอมพิวเตอร์
แล้ว โดยต�ารวจจะด�าเนินคดต่ีอไป 
พฤตกิรรมของอาจารย์เช่นนี ้ กว่าจะ
จบัได้ไม่รูว่้ามนัีกศกึษาทีเ่จอแบบนีก้ี่
คนแล้ว ทัง้ทีอ่าจารย์คนนีก็้มคีรอบครวั
แล้ว น่าจะมสีตเิบรกรัง้คดิถงึครอบครวั
บ้าง อย่างนีต้้องให้ตดิคุกให้เขด็ขยาด 
และเป็นอทุาหรณ์ถึงครอูาจารย์ทีคิ่ด
ออกนอกลูน่อกทาง

คนมีการศึกษา มีความรู้ มีราย
ได้ แต่ท�าตวัตกต�า่ ใฝ่ต�า่ ศลีธรรมต�า่ 
มีแต่จะท�าให้การศึกษามัวหมอง 
แทนที่จะใช้ความดี ความรู้ ไปสร้าง
คุณสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ให้
ลูกหลานมีความรู้และเป็นคนดี คน
มีการศึกษาแล้วประพฤติชั่วอย่างนี้
เรียกว่า “ปัญญาเฉโก” คือฉลาด
แกมโกง เอาความฉลาดมาสร้าง
ปัญหา 

กห็วงัว่าเรือ่งนีจ้ะท�าให้คนทีม่กีาร
ศกึษา โดยเฉพาะครบูาอาจารย์ อยู่
ในศลีในธรรม จะได้ไม่ต้องไปอยูใ่น
คกุในตะรางเพราะกเิลสตณัหา ขนาด
คนความรูน้้อยยังมีคุณธรรม มศีลี
ธรรม ไม่ใฝ่ต�า่  

เกดิเป็นมนุษย์ไม่ระลกึถงึพระ

รตันตรยั ไม่ระลึกถงึสิง่ทีด่งีาม 

ระลึกถึงแต่สิ่งต�่าตม เรื่องเนื้อ

หนงั สุดท้ายชวิีตก็เป็นทกุข์ มภียั 

จึงขอให้คิดถึงศีลธรรม พระ

รตันตรยักนัไว้บ้าง เพือ่จะได้ไม่

หลงใหลใฝ่ต�า่

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

เตือนภยับริษัทขำยตรงผลิตภณัฑ์เกษตร

จดับรรยาย : นพพร เทพสทิธา ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรบั ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ เลขาธกิารมูลนธิิ
ชยัพฒันา ซ่ึงให้เกยีรติบรรยายพเิศษให้แก่พนักงาน EXIM BANK หัวข้อ “ธรรมาภิ
บาลกับการท�างาน” ที ่EXIM BANK ส�านักงานใหญ่ 

โรดโชว์ : ดร.สนัตสิขุ โฆษอิาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.โซนิค อนิเตอร์ 
เฟรท ให้ข้อมลูและทศิทางการด�าเนนิงานให้แก่นกัลงทนุทีจ่งัหวดัสงขลา เนือ่งใน
โอกาสทีบ่รษิทัน�าเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ�านวน
ไม่เกิน 150 ล้านหุน้ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

นายมงคล ลลีาธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ขณะ
นี้เกิดกรณีบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ
ขายตรงผลิตภัณฑ์การเกษตรได้
ชกัชวนกลุม่เกษตรกรในภาคอีสาน
เข้าร่วมเป็นสมาชกิ โดยการเข้าซือ้
หุน้และจะได้รบัเงินปันผลตอบแทน
เป็นรายวนัในจ�านวนทีส่งูต่อเนือ่ง
กัน รวมทั้งให้หาสมาชิกเพิ่มและ
ซือ้สนิค้าจากบรษิทั หากเกษตรกร
ลงทุนสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท
แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษในการขอ
สินเชื่อจาก ธพว. วงเงินรายละ 
600,000 บาท ซึ่ง ธพว. ขอยืนยัน
ว่าไม่เป็นความจริง ธนาคารไม่มี
ส่วนเกีย่วข้องและไม่มนีโยบายให้
สทิธิพเิศษในการอนมุติัสนิเชือ่แก่
บริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่ง จึง
เตอืนผูป้ระกอบการอย่าไปหลงเช่ือ
ค�าแอบอ้างดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการกลุ่ม
เกษตรกรจาก จ.ชยัภมู ิและ จ.มกุดา 
หาร หลายรายได้ติดต่อสอบถาม
มายังสาขาของธนาคารในพื้นที่
เพื่อจะขอรับสิทธิพิเศษในการขอ
สนิเชือ่กบัธนาคาร เบือ้งต้นธนาคาร

คอนโดฯย่านพหลฯเทยีบช้ันสุขุมวทิ 

ธพว. ประกาศเตือนภัยผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบริษัทขาย
ตรงผลิตภัณฑ์การเกษตรให้สมัครเป็นสมาชิก โดยแอบอ้างชื่อ
ธนาคารจะได้รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อ 

ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และให้ผู้มา
ติดต่อทุกท่านลงทะเบียนไว้เป็น
หลกัฐาน พร้อมแนบบัตรประชาชน
เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานเอาผดิต่อบรษิทั
ท่ีแอบอ้าง อีกท้ังเจ้าหน้าทีธ่นาคาร
ได้ลงพ้ืนที่ช้ีแจงหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารต่อชาวบ้านทีเ่ป็นสมาชกิ
ของบริษทัดงักล่าวว่าธนาคารไม่มี
ส่วนเกีย่วข้องกบับรษิทัแต่อย่างใด

ส�าหรบัหลักเกณฑ์การให้ความ

นายอนกุลู รฐัพิทกัษ์สนัต ิกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์
ต้ี จ�ากัด เปิดเผยผลส�ารวจราคา
เฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเปิดใหม่
ย่านพหลโยธินอยู่ท่ี 150,000-
170,000 บาทต่อตารางเมตร สูง
กว่าโครงการเก่าประมาณ 8% และ
คาดว่าในอนาคตคอนโดฯใกล้
สถานรีถไฟฟ้า BTS จะมรีาคาเพ่ิม
ข้ึน เนือ่งจากข้อจ�ากดัของทีด่นิ ซึง่
ราคาทีด่นิใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 
นบัตัง้แต่ปี 2556 เริม่ต้นที ่500,000-
1,000,000 บาทต่อตารางวา ปัจจบุนั
ขยบัใกล้ราคาท�าเลสขุมุวทิ ทัง้ทีดิ่น

ย่านพหลโยธินถูกแบ่งเป็นแปลง
เล็ก เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ ที่ดินจึงหา
ยากมากขึ้น

ปัจจยัทีส่่งผลให้ราคาคอนโดฯ
ย่านพหลโยธนิปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง 
เพราะการคมนาคมสะดวก ท้ัง
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน 

MRT แนวถนนมีร้านค้าใหม่และ
เก่าแก่ ห้างค้าปลีกและคอมมูนิตี้
มอลล์ ทั้งเป็นแหล่งของอาคาร
ส�านกังานจ�านวนมาก ท�าให้มีความ 
ต้องการคอนโดฯที่ไม่ไกลจากที่
ท�างาน รวมถึงผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมมี
แนวโน้มไม่ย้ายที่อยู่ จึงมองหาที่
อยู่อาศัยเพื่อขยายครอบครัว  

ท�าเลพหลโยธินมคีวามต้องการ
ซื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.4% ต่อปี และ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ราคายงัจบัต้องได้ ส่วนการขายต่อ
และปล่อยเช่ากม็ผีลตอบแทนเฉลีย่
ใกล้เคียงกันคือ 5-7% ต่อปี 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ใน
การพฒันา ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื และ
สนบัสนนุการจดัตัง้ การด�าเนนิงาน 
การขยาย หรอืปรับปรงุวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการ
ให้สนิเชือ่ ค�า้ประกนั ร่วมลงทนุ ให้
ค�าปรึกษาแนะน�า หรือให้บรกิารที่
จ�าเป็นอืน่ๆ

หากผู้ประกอบการมีความ
ประสงค์ขอรบัความช่วยเหลือจาก
ธนาคาร สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ทุกสาขาของธนาคาร หรือช่อง
ทางออนไลน์ SME D BANK ได้
ตลอดเวลา หรอื Call Center 1357

ช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการทีเ่ป็น
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
คอื ต้องเป็นผูผ้ลติ ค้าปลกี ค้าส่ง 
และให้บริการ โดยเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
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ยอดผูเ้สยีชวีติเพ่ิม 
จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นมังคดุพดั
กระหน�า่ท่ัวพืน้ทีก่ารเกษตรทาง
ภาคเหนือสุดของฟิลิปปินส์ 
ท�าลายบ้านเรอืนหลายหลังพงั
เสยีหาย ยอดผูเ้สยีชวิีตทีเ่พ่ิมขึน้
ส่วนใหญ่เป็นเพราะกู้ศพออก
จากกองดนิถล่มครัง้ใหญ่ได้เพิม่
เตมิในเมอืงอโิตกอน และคาด
ว่ายงัมผีูติ้ดอยูใ่ต้กองโคลนอกี
หลายสิบคน ไต้ฝุน่มงัคดุซึง่จัด
ว่าเป็นพายกุ�าลงัแรงทีส่ดุท่ีเข้า
ถล่มในปีนีย้งัพดักระหน�า่ทีฮ่่องกง 
และมผีูเ้สยีชีวติ 4 คนในมณฑล
กวางตุ้งทางภาคใต้ของจนีด้วย 

กลวัถกูลอบสงัหาร 
นายนโิกลสั มาดูโร ประธานาธบิดี
เวเนซเุอลา กล่าวว่า อาจระงบั
แผนการเดินทางไปร่วมการ
ประชุมสหประชาชาติหรือยเูอน็
ทีน่ครนวิยอร์กในสปัดาห์หน้า 
เนือ่งจากกงัวลเรือ่งความปลอดภยั 
เพราะฝ่ายค้านอาจพยายาม
สงัหารเขาหากเดินทางไปต่าง
ประเทศ ผูน้�าเวเนซเุอลากล่าว
ด้วยว่า ต้องการไปเข้าร่วมการ
ประชมุยเูอน็เพือ่ต่อสู้กบัการชวน
เช่ือให้ประเทศต่างๆต่อต้าน
รฐับาลเวเนซเุอลา 

ขาดอาหารรนุแรง 
กลุม่เอน็จโีอในองักฤษรายงาน
ว่า การขนส่งชะงกังนัจากการ
ปะทะกันที่ท่าเรือโฮเดดาของ
เยเมนทางทะเลแดง ท�าให้เกดิ
ภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรนุแรง
ในเยเมน องค์กรเซฟเดอะชิลเดรน
รายงานว่า เดก็ 1 ล้านคนอยูใ่น
ภาวะเสีย่งต่อความอดอยากแล้ว 
เนือ่งจากราคาอาหารและการ
ขนส่งแพงขึน้ เยเมนก�าลงัตกอยู่
ท่ามกลางความขดัแย้งระหว่าง
กลุม่กบฏชาวฮธูซ่ึีงเป็นมสุลมิ
ชีอะห์กับกองก�าลังที่ภักดีกับ
ประธานาธิบดอีาเบด็รบัโบห์ มาน
ซห์ู ฮาด ีมาตัง้แต่ปี 2557 

ข่าวย่อย
ปิดประชุมสองเกำหลีสุดชื่นมืน่ 

นายหล่ี เค่อเฉยีง นายกรัฐมนตรี
ของจนี แถลงในการประชมุเศรษฐกจิ
โลกท่ีเมอืงเทยีนจนิว่า จีนมเีครือ่ง
มือในการด�าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกจิมากเพยีงพอท่ีจะรบัมอื
กบัปัญหาและอปุสรรคต่างๆได้ โดย
จะยงัคงการด�าเนนินโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคตามความเหมาะสม จีนจะ
ไม่แข่งกนัลดค่าเงนิและจะไม่ท�าให้
เงนิหยวนอ่อนค่าเพือ่หนุนการส่ง
ออก 

นายกรฐัมนตรจีนีกล่าวว่า จนี
จะใช้นโยบายการเงนิเชงิรกุด้วยการ
ลดภาษแีละค่าธรรมเนยีม รวมทัง้

ผ่อนปรนเงนิทนุส�าหรบับรษิทัต่างๆ 
ขณะทีย่งัคงด�าเนินนโยบายการเงนิ
อย่างรอบคอบ และควบคมุสภาพ
คล่องให้เหมาะสม นอกจากนีจ้นี
จะขยายการเข้าถึงตลาดส�าหรับ

จีนย�้าท�านโยบายเศรษฐกิจเหมาะสม 
บรษิทัต่างชาตแิละรบัประกนัการ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรม

ขณะทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั เปิดเผยว่า สหรฐั
เป็นเหมอืนกระปกุออมสนิของโลก
ทีใ่ครๆต่างกห็ยิบฉวยเงนิออกจาก
กระปกุ รวมทัง้จนีและสหภาพยโุรป 
แต่จากนีไ้ปตนจะปกป้องชาวอเมริกัน
ไม่ให้ถกูเอารดัเอาเปรยีบอกี และ
สหรฐัจะท�าให้เหน็ในอกีไม่ช้านี ้โดย
ค�ากล่าวของประธานาธบิดทีรมัป์มี
ขึน้หลงัจากสหรฐัประกาศข้ึนภาษี
สนิค้าน�าเข้าจากจนีรอบใหม่ในวนั
ที ่24 กนัยายนนี้ 

ผูน้�าเกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้
ลงนามข้อตกลงเพิม่ความสมัพนัธ์
ข้ามพรมแดนในทกุด้าน เกาหลี 
เหนือเตรียมปิดศูนย์ทดสอบ
จรวดเพิม่อกี 1 แห่ง พร้อมกนั
นี้ผู้น�าเกาหลีเหนือมีก�าหนด
เยอืนกรงุโซลเรว็ๆนี้  

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้ว่า 
นายคมิ จอง-อนึ ผูน้�าสงูสดุของ
เกาหลเีหนือ และประธานาธบิดมีนุ 
แจ-อิน ผูน้�าเกาหลใีต้ ได้ลงนาม
ร่วมกันในปฏิญญาร่วมของการ
ประชุมสดุยอดผู้น�า 2 เกาหลคีรัง้
ท่ี 3 ท่ีกรงุเปียงยาง โดยมสีาระ
ส�าคัญคอื การยกระดับความร่วม
มอืระดบัทวภิาคใีนทกุด้านเพือ่ผล
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้ง 2 
ประเทศ และการสร้างสันติภาพ
ตามกระบวนการเพื่อน�าไปสู่การ
ท�าให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นพื้นที่
ปลอดนวิเคลียร์ โดยผู้น�าเกาหลเีหนอื
ยืนยันเตรียมปิดศูนย์ทดสอบ
เคร่ืองยนต์จรวดตงชาง-รทีีอ่ยูท่าง
ตะวนัตกของประเทศเป็นการถาวร 

ผู้น�า 2 เกาหลียงัเหน็พ้องการ 
เตรยีมเคลือ่นย้ายสรรพาวุธทัง้หมด 

โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
ขปีนาวธุและอาวธุนวิเคลยีร์ ออก
จากคาบสมุทรเกาหล ีแม้ยงัไม่มกีาร
เปิดเผยรายละเอยีดในส่วนนี ้นอกจาก
นีป้ระธานาธบิดมีนุและนายคมิยงั
เหน็ชอบการเตรยีมถอนก�าลงัเจ้า
หน้าทีอ่อกจากจดุสงัเกตการณ์ทาง
ทหาร 11 แห่งบนเขตปลอดทหาร 
(ดเีอม็ซ)ี การก�าหนดให้พืน้ทีเ่หนอื
เส้นแบ่งเขตแดนทางทหาร (เอม็ดี
แอล) เป็นเขตห้ามบนิ ครอบคลมุ
อากาศยานทั้งเครื่องบินพาณิชย์ 
เครือ่งบนิทหาร เฮลคิอปเตอร์ และ
โดรน การตัง้คณะกรรมาธกิารทหาร
ร่วม 2 เกาหล ีและการก�าหนดแนว
กนัชนท้ังทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ เพ่ือลดบรรยากาศตึงเครียด
ทางทหารและป้องกนัอบุตัเิหตขุอง

พลเรอืนด้วย
ในส่วนของความร่วมมือและ

การแลกเปลีย่นระดบัพลเรอืน ทัง้
สองชาตเิหน็พ้องการเพิม่ความร่วม
มอืด้านเศรษฐกจิข้ามพรมแดน เริม่
จากการเดนิหน้าโครงการพัฒนา
เส้นทางรถไฟและถนนหลวงให้เสรจ็
สิน้ภายใน 1 ปี การเพิม่ความถ่ีของ
กจิกรรมรวมญาต ิ 2 เกาหลี และ
การเสนอตวัเป็นเจ้าภาพโอลมิปิก
ฤดรู้อนร่วมกนัในปี 2575

นอกจากนีผู้น้�าเกาหลเีหนือได้
ตอบรบัค�าเชญิของประธานาธบิดี
เกาหลใีต้ในการเยอืนกรงุโซลใน
อนาคตอนัใกล้ ซึง่ถอืเป็นการเยอืน
เมอืงหลวงของเกาหลใีต้ครัง้ประวตัิ 
ศาสตร์ของผูน้�าสงูสดุเกาหลีเหนือ
ด้วย 

ต่างประเทศ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4919 (1444) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 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.สหมิตรวัฒนาก่อสราง (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 สามบวกสองเฮาส์ซิ่ง 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

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

ปรำณบุรีชวนช็อปชิม‘หมึกแดดเดียว’
ต�าบลปากน�า้ปราณ อ�าเภอปราณบรุี 
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ มสีถานที่
ท่องเทีย่วท่ีน่าสนใจของนักท่องเทีย่ว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็น
จ�านวนมาก ประกอบกับอาหาร
ทะเลหลากหลาย ท้ังของสดจาก
ทะเล และของแห้งมากมายหลาย
ชนดิ ได้แก่ ปลาหมึก กุง้ ป ูและ
ปลา โดยเฉพาะ “หมกึ” ทีม่จี�านวน
มาก จงึมกีารแปรรปูด้วยการถนอม
อาหารแบบธรรมชาต ิกจ็ะได้ “หมึก
แดดเดยีว” ทีม่รีสชาตอิร่อยกลมกล่อม
ไม่เหมอืนใคร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบ 
ครีขีนัธ์ กล่าวว่า อ.ปราณบุร ีร่วม
กับองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) 
ปากน�า้ปราณ ภาครฐัและเอกชน 
ตลอดจนชาวปากน�า้ปราณ ร่วมกนั
จดังาน “เทศกาลกนิหมึกแดดเดยีว
และอาหารทะเล” ปากน�า้ปราณ 
คร้ังที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 
กันยายนนี้ บริเวณลานกิจกรรม
สโมสรมหาราช รมิชายหาดปราณบรุี 
เพือ่กระจายรายได้สูช่มุชนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ คาด
ว่าการจดังานจะสร้างรายได้ให้ท้อง
ถิน่ 5-7% จากรายได้การท่องเทีย่ว
ทัง้ปีของจังหวัดประจวบคีรขีนัธ์อยู่
ที ่36,359 ล้านบาท

นายกติติพงศ์ สขุภาคกลุ 
นายอ�าเภอปราณบุรี กล่าวว่า 

ปลาหมึกแดดเดียวในแบรนด์
น้องหญงิ เล่าถงึวธิที�าหมกึแดด
เดียวว่า เมื่อเรือไดหมึกเขา้ฝัง่ ผู้
ประกอบการจะไปคดัไซซ์ปลาหมึก 
โดยใช้ปลาหมกึกล้วยน�า้หนกัประมาณ
ครึง่กโิลผ่าแล้วลอกหนัง ล้างด้วย
น�า้ทะเลมาตากแดดในระยะเวลา 
45 นาท ี จากน้ันจึงบรรจุแพก็แช่
แขง็

ทัง้นี ้ภายในงานนกัท่องเทีย่ว
สามารถชิมและเลอืกซ้ือปลาหมกึ
แดดเดยีวทีอ่ร่อยทีส่ดุในประเทศไทย 
พร้อมอาหารทะเลสดๆรสเด็ด
มากมาย ชมการประกวดเมนหูมกึ
แดดเดยีวและอาหารทะเลจากสดุ
ยอดเชฟที่ร ่วมกันประชันฝีมือ 
นอกจากนีย้งัพบกบัมนิคิอนเสิร์ต
จากศลิปินโรส-ศิรนิทพิย์ และการ
แสดงดนตรีสดอคูสติกกับศิลปิน 
ชาติ-สุชาติจากเดอะวอยซ์ และ
ดนตรสีไตล์บอสซ่าในบรรยากาศ
สบายๆรมิชายหาด 

พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
เป็นประธานในพธิมีอบเข็มเคร่ืองหมายยุตธิรรมธ�ารง ช้ันท่ี 4 อันเป็นท่ีชมเชยยิง่ ให้
แก่ข้าราชการและบุคคลภายนอกท่ีท�าคณุประโยชน์ให้กับกระทรวงยตุธิรรม ทีห้่อง
วายภุกัษ์ โรงแรมเซน็ทราศนูย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 

สมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ ร่วมกบัธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) และมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิระดบัสงู (พศส.) 
2561 โดยมีเดชา ตลุานนัท์ ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบตัรให้กับผูเ้ข้าร่วมอบรม

อ.ปราณบรุมีพีืน้ทีช่ายหาดถงึ 12 
กโิลเมตร รฐับาลส่งเสรมิให้พืน้ที่ 
อ.ปราณบุรีเป็นจุดท่องเที่ยวไทย
แลนด์รเิวยีร่า มเีส้นทางจกัรยาน
และเดินว่ิงออกก�าลัง มโีรงแรมทีพั่ก
นบัร้อยแห่ง และได้รบัการยอมรบั
ว่าเป็นแหล่งผลติปลาหมกึแดดเดยีว
ท่ีมีรสชาติดี รวมท้ังอาหารทะเล
สดๆจากเรอืประมงพืน้บ้าน จ�าหน่าย
ในราคาย่อมเยา

นายพะนอ เดชวนั นายก 
อบต.ปากน�า้ปราณ เล่าว่า ปลาหมกึ
ในพืน้ทีป่ากน�า้ปราณมรีสชาตหิวาน
จากธรรมชาต ิ นุม่ และไม่เหนยีว
เหมอืนปลาหมึกท่ัวไป ได้รบัอทิธพิล

ของน�า้จดืจากแม่น�า้ปราณบรุทีีไ่หล
ลงสู่ทะเลท่ีจะน�าแพลงก์ตอนท่ีเป็น
อาหารปลาหมกึมาสะสมอยูใ่นทะเล 
ท�าให้ปลาหมกึมีรสชาตดิี

นายส�าราญ งดงาม ผูผ้ลติ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4919 (1444) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561


