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จากการยอมถอดชนวนระเบิด
ในนาทีสุดท้ายก่อนที่ฝ่ายตรง
ข้ามจะตายทางการเมืองย่อม
กลายเป็นชนักให้ 3 เกลอต้อง
ปรบับทบาทใหม่ และนีอ่าจเป็น
จุดเริม่ท่ีท�าให้ 2 พรรคท่ีเป็นไม้
เบือ่ไม้เมากนัมานานมไีมตรต่ีอ
กันมากขึ้น ซึ่งอาจต่อยอดไป
เป็นอย่างอื่นที่ไม่เคยคิดว่าจะ
ได้เห็นได้

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4932 (1457) วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ยอมถอนฟ้อง 3 เกลอจากพรรค
ประชาธิปัตย์ แม้จะขัดใจกอง
เชยีร์สายเหยีย่วอยูบ้่าง แต่ส่ิงท่ี
จะได้กลบัคนืมาถอืว่าคุ้มเกนิคุ้ม
ไม่ว่าจะมุมเครดิตส่วนตัวหรือ
มมุทางการเมือง แน่นอนว่าจะ
แผ่อานิสงส์ไปถึงต้นสังกัดเก่า
อย่างพรรคเพือ่ไทยด้วย เพราะ
การถอนฟ้องเพ่ือล้มฟังค�าตดัสนิ
ศาลฎกีาหลงัศาลชัน้ต้นและชัน้
อุทธรณ์ตัดสินให้มีความผิดมี
โทษทัง้จ�าคกุทัง้ปรบัเงนิไม่ต่าง
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กรณี 3 เกลอฝีปากกล้าแห่งส�านัก
ประชาธิปัตย์ นายศิริโชค โสภา 
นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 
และนายเทพไท เสนพงศ์ ยอม
ท�าจดหมายเปิดผนึกขอโทษและ
ขอบคณุ น.ส.ยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกกับ
การถอนฟ้องคดหีมิน่ประมาทกรณี 
ว.5 โฟร์ซีซั่น หลังจากก่อนหน้านี้
ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์พพิากษา
ให้จ�าคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 
50,000 บาท และศาลฎีกานัดฟัง
ค�าพิพากษาในวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 ที่จะถึงนี้ มีคนแสดงความ
เห็นกันในหลากหลายแง่มุม

ในความเห็นหลากหลายแง่
มุมมีความจรงิประการหนึง่คอื การ
ยอมจ�านนในครั้งนี้เกิดจากความ
จ�าใจเพราะต้องการเดินบนถนน
การเมืองต่อไป 

ท้ังนี ้เนือ่งจากหากเสีย่งรอฟัง
ค�าตดัสนิของศาลฎกีาแล้วผลออก
มาพพิากษายนืตามศาลชัน้ต้นและ
ศาลอทุธรณ์จะท�าให้อนาคตทางการ

มองมุมไหนก็คุ้ม
ท่ีส�าคญักรณนีีอ้าจเป็นจดุเริม่

ต้นของการปล่อยวางจากการเอาผดิ
ฐานหมิน่ประมาทระหว่างนกัการ
เมือง 2 พรรคที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา
กันมานาน เพราะถือว่าอีกฝ่ายได้
หยิบยื่นไมตรีให้แล้ว 

แม้ทีผ่่านมาคนของพรรคเพือ่
ไทยจะติดคุกเพราะหมิ่นประมาท
คนของพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว
หลายคนก็ตาม แต่พอถึงคิวคน
ของประชาธิปัตย์ท่ีอาจต้องเข้าไป
นอนในคุกบ้าง อีกฝ่ายกลับยอม
ถอนฟ้องให้โดยไม่ลังเล

“บดันีข้้าพเจ้ากบัพวกรวม 3 
คนคอื นายชวนนท์ อนิทรโกมาลย์
สตุ จ�าเลยที ่ 1 นายศริโิชค โสภา 
จ�าเลยที ่ 2 และนายเทพไท เสน
พงศ์ จ�าเลยที ่ 3 ได้ส�านกึผดิแล้ว 
และขออภยัต่อ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิ
วตัร ซ่ึง น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชินวตัร กไ็ด้
ให้อภยัต่อข้าพเจ้า และได้ยืน่ค�าร้อง
ขอถอนฎีกาให้กับข้าพเจ้ากบัพวก 
ท�าให้ข้าพเจ้ากับพวกหลุดพ้นจาก
คดนีี ้ข้าพเจ้ากับพวกทัง้ 3 คน ขอ
ขอบคุณ และถอืโอกาสน้ีแจ้งข่าวให้
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป”

นีค่อืประโยคไฮไลท์ในจดหมาย
เปิดผนึกขอโทษ ที่แม้จะท�าให้ 3 
เกลอมทีีย่นืทางการเมอืงต่อไป แต่
เป็นจุดเปลีย่นทีท่�าให้ไม่มวีนัเหมอืน
เดิม

การที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ยอม
ถอนฟ้องครั้งนี้ แม้จะไม่ถูกใจ
ฝ่ายสนับสนุนสายเหยี่ยว 

แต่สิง่ทีจ่ะได้กลบัคนืมาท้ัง
ในทางส่วนตวัและทางการเมอืง
ถือว่าคุ้มเกินคุ้ม

แม้จะทำ�ให้ 3 เกลอมีท่ียืนท�งก�รเมืองต่อไป 

แต่เป็นจุดเปล่ียนท่ีทำ�ให้ไม่เหมือนเดิม

เมืองดับดิ้น
การยอมขอโทษย่อมท�าให้

เครดติความน่าเชือ่ถอืหดหาย การ
แสดงบทบาททางการเมืองจะต้อง
ปรับเปลี่ยนไป ไม่อาจใช้แนวทาง
เดิมๆได้เหมือนที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์
ข้อความขอโทษลงเฟซบุ๊คเพยีงไม่
กีช่ัว่โมงแล้วรบีลบ โดยอ้างว่าการ
เจรจาถอนฟ้องไม่มีข้อก�าหนดว่า
จะต้องแสดงข้อความขอโทษกี่วัน

ยิ่งภายหลังน�าข้อความกลับ
มาโพสต์ใหม่ ยิ่งท�าให้เสียรังวัด
ทางการเมือง

ไม่เพียงเสียรังวัดส่วนตัว 
แต่ยงัเสยีไปถงึต้นสงักดัท่ีท�าให้
ถูกมองว่าสิ่งที่กระท�านั้นเป็น
ปรกตนิสิยัของคนสงักดัพรรค 
การเมืองนี้

บทบาททางการเมืองของ 3 
เกลอจากนีไ้ปจะเล่นบทหน่วยหน้า
กล้าตายต่อปากต่อค�ากับคนของ
พรรคเพื่อไทยไม่ได้แล้ว เพราะ
ถือว่ามีบุญคุณค�้าคอกันอยู่ อย่าง
น้อยการถอนฟ้องครัง้นีผู้ท้ีม่บีทบาท
ประสานงานให้คือ นายวัฒนา 
เมืองสุข หนึ่งในแกนน�าพรรค
เพื่อไทย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4932 (1457) วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

In Brief : ย่อความ

อย่าท�าลายประเทศ

ทรรศนะ

ข้าราชการต้องมีส�านึกใหม่ว่าเรา
คือผู้รับใช้ประชาชน คนสมัย
โบราณดีใจหากลูกหลานได้รับ
ราชการ แต่เด๋ียวน้ีข้าราชการ
บางคนถูกเปรียบเหมือนแมวที่
คอยจะขโมยปลาย่าง จ้องแต่
โกงกิน คิดเรื่องบาปเรื่องกรรม
กันบ้างแล้วกัน  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พวกเหลอืขอ!  
เป็นข่าวน่าหดหู่อีกครัง้กรณ ี“หมขีอ” ถูก
ฆ่า โดยส่วนประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช 
เปิดเผยว่า “พนัชกร โพธิบัณฑิต” 
หวัหน้าอทุยานแห่งชาตไิทรโยค ส�านัก
บรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่3 (บ้านโป่ง) รายงาน
ว่า เวลาประมาณ 20.00 น. วันเสาร์ท่ี 6 
ตุลาคม มรีถยนต์ออฟโรดจ�านวน 6 คัน 
แอบอ้างว่าได้รบัอนญุาตจากหวัหน้าหน่วย
พทิกัษ์อทุยานแห่งชาตเิขาพลเูข้าไปพกั
ค้างแรมในพืน้ทีป่่าบรเิวณส�านกัสงฆ์เต่าด�า 
เขตอทุยานแห่งชาตไิทรโยค โดยน�าเคร่ือง
ดืม่แอลกอฮอล์และอาวุธปืนเข้าไปด้วย 

หลงัจากน�าก�าลงัเจ้าหน้าทีต่ดิตาม
เข้าไปในพืน้ที ่ เวลาประมาณ 11.30 น. 
วนัที ่7 ตลุาคม พบรถยนต์ 6 คนัก�าลัง
ออกจากพืน้ท่ีจงึขอตรวจค้น พบผูโ้ดยสาร
จ�านวน 15 คน เป็นเด็ก 3 คน การตรวจ
ค้นเบือ้งต้นพบอาวุธปืนไรเฟิลตดิกล้อง
พร้อมเครือ่งเกบ็เสยีง 1 กระบอก ปืนสัน้
ขนาด 9 มม. 1 กระบอก และ “อุ้งเท้า
หมขีอ 4 เท้า” ในรถยนต์คนัที ่ 5 ที่ 
“นายอนสุรณ์” (สงวนนามสกลุ) บอก
ว่าเป็น อส.เมอืงกาญจนบุรี เป็นผู้ขับข่ี

ขณะตรวจค้นมีชาย 1 คน แสดงตวัว่า
เป็น “ปลัดอ�าเภอด่านมะขามเตีย้” 
จงัหวดักาญจนบรุ ี ร่วมมาด้วย เจ้าหน้าที่
จงึน�าคนทัง้หมดพร้อมรถยนต์ไปท�าบนัทกึ
ตรวจยดึจับกมุทีท่ีท่�าการอทุยานแห่งชาติ
ไทรโยค ซึง่การสอบสวนพบว่าทัง้หมดเข้าไป
ตัง้แคมป์ใกล้ส�านกัสงฆ์เต่าด�า มกีารดืม่
สรุาและอาหารท่ีท�าจากเนือ้สตัว์ป่า

แม้ “วชัรชยั สมรีกัษ์” ปลดัอ�าเภอ
ด่านมะขามเตีย้ ยนืยนัว่าไม่ได้ล่าสตัว์ แต่
ไปท�าบญุและบรจิาคสิง่ของ โดยพักแรม
ทีส่�านกัสงฆ์ 1 คนื และไม่ได้ไปท่ีไหน 
ทัง้คนส่วนใหญ่เป็นเดก็และผูส้งูอายทุีต่ัง้ใจ
จะไปท�าบญุ

จะจรงิหรอืเทจ็อย่างไรกอ็ยูท่ีก่าร
สอบสวน โดย “อุง้เท้าหมขีอ 4 เท้า” 
เป็นหลักฐานส�าคญั ซึง่จะเหมือน “คดี
เสือด�า” หรอืไม่ เพราะคดค่ีอยๆเงยีบ
หายไป พร้อมกับข้อหามากมายก็
ค่อยๆจางหายไปเช่นกนั!

การท่องเทีย่วเป็นรายได้หลกัของเศรษฐกิจไทย 
แต่เกดิปัญหาความประพฤติของเจ้าหน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยัท่าอากาศยานดอนเมอืงกับเจ้า
หน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง (ตม.) โดยเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัเข้าไปตบและชกนกัท่อง
เทีย่วจีน ท�าให้ผูอ้�านวยการสนามบนิดอนเมือง
และผูอ้�านวยการรกัษาความปลอดภยัต้องถกู
พกังานไปด้วย เข้าต�ารา “ทิพอาสน์เคยอ่อนแต่
ก่อนมา ต้องกระด้างดงัศลิาเสยีแล้วเอย” 

เรือ่งนีท้�าให้ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทย
เสยีหายแน่นอน รฐัมนตรท่ีีคุมด้านเศรษฐกจิ
กับการท่องเที่ยวก็ไม่สบายใจเป็นธรรมดา 
เพราะแทนท่ีจะเดนิหน้าพัฒนาการท่องเทีย่ว
ให้คนมาเท่ียวมากๆกลบัไล่แขกออกไป โดย
เฉพาะทวัร์จนีทีถื่อเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด การท่อง
เทีย่วเสยีหายเยอะเลย

แล้วยังมปัีญหาเจ้าหน้าท่ี ตม. เรยีกเก็บ
เงนินกัท่องเทีย่วจนีคนละ 300 บาทอกี ความ
เสยีหายเกิดจากคนของเราทัง้สิน้ เจ้าหน้าที่
ประเทศอืน่เขาจะเข้มงวดเรือ่งพวกนีม้าก ของ
เราปล่อยปละละเลย หย่อนยาน แล้วยังมข่ีาว
เรือ่งเรยีกเงนิต่างๆ เป็นพวกมาเฟียในสนามบนิ 
ซึง่มมีานานแล้ว แต่แก้ไม่ได้หรอืไม่ใส่ใจจะแก้
จรงิจังกไ็ม่รู้ 

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ท่ีมาเป็นผู้
บญัชาการส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง (สตม.) 
จะแก้ปัญหามาเฟียและเจ้าหน้าท่ีเลวอย่างไร 
จะ “โง่ดักดาน” กันไปเรือ่ยๆหรอื หากไม่
ปราบปรามปัญหาในสนามบิน ไม่จดัการจรงิจัง
กับคนชั่ว ก็จะท�าให้การท่องเที่ยวตกต�่าไป
เรือ่ยๆ เงนิก็ไม่เข้าประเทศ ธรุกิจภาคเอกชน
กไ็ปไม่รอด เพราะปล่อยให้พวกเหลอืบหากนิ

กับผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนมากมาย 
การแก้ปัญหาอย่างถาวรต้องร้ือใหญ่ทัง้ 

ตม. และการบรหิารจดัการในสนามบินทุก
แห่ง รือ้ท้ังระบบ ต้องมีการตรวจสอบและเข้ม
งวดเจ้าหน้าทีแ่ละเรือ่งผลประโยชน์ทีมี่มากมาย
ทัง้รดีไถและทจุรติ หากแก้ไม่ได้กท็�าลายธุรกจิ
การท่องเทีย่วทีเ่ป็นรายได้หลัก เพราะไม่มีใคร
อยากมาเท่ียวหากเจอปัญหาแบบนี ้ยงัไม่รวม
เรือ่งความปลอดภัยต่างๆท่ีเป็นข่าวบ่อยครัง้  

รายได้การท่องเท่ียวมากกว่ารายได้
จากภาคการเกษตรมหาศาล ท�านา ท�า
สวน ท�าไร่ กว่าจะขายสินค้าการเกษตร
ได้ก็มีปัญหาเร่ืองราคา รายได้การเกษตร 
10 ปียงัสูร้ายได้จากการท่องเทีย่วปีเดียว
ไม่ได้ กย็งัปล่อยให้คนไม่กีค่น ไม่กีก่ลุม่ 
ท�าลายการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิให้เสยี
หาย เพราะความโลภ ศีลธรรมตกต�า่  
 ขอฝากบอกเรือ่งคณุธรรม เรือ่งศลีธรรม 
ไม่ว่าด้านไหนถ้าตกต�า่เมือ่ไรกม็แีต่หายนะ ถ้า
ศลีธรรมสงู บ้านเมอืงกจ็ะดตีามไปด้วย ทกุ
คนอยูก่นัได้ รายได้กจ็ะมมีากขึน้ ถ้าคุณธรรม
ต�า่ ศลีธรรมต�า่ แม้จะมรีายได้ แต่กจ็ะอยูไ่ม่
เป็นสุข ขอให้รีบดงึศลีธรรมกลับมาไวๆ อย่า
ปล่อยให้บ้านเมืองบอบช�า้ไปมากกว่านี้ 

หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า “ศีลธรรม
ไม่กลบัมา โลกาจะวนิาศ” ข้าราชการต้อง
มีส�านึกใหม่ว่าเราคือผู้รับใช้ประชาชน 
คนสมัยโบราณดีใจหากลูกหลานได้รับ
ราชการ แต่เด๋ียวนีข้้าราชการบางคนถกู
เปรยีบเหมอืนแมวทีค่อยจะขโมยปลาย่าง 
จ้องแต่โกงกนิ คดิเรือ่งบาปเรือ่งกรรมกัน
บ้างแล้วกนั รกัษาความดงีามเพือ่บ้าน
เพือ่เมอืง เป็นข้าราชการทีดี่ ข้าราชการ
ของประชาชน 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ราคาน�า้มนักระทบเศรษฐกจิ-หุ้นยงัมแีรงขาย

เปิดง�น : วสิทุธิ ์ ศรสีพุรรณ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกยีรติเป็น
ประธานเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่39 โดยมปิีตพิฒัน์ ปรดีานนท์ ประธาน
คณะกรรมการจดังานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่39 ให้การต้อนรบั ทีบ่รเิวณโซน
ซ ีชัน้ 1 ชัน้ 2 และโซนเอเทรยีม ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์ 

ร่วมง�น : ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร พร้อมด้วยทมีงาน 
บรษัิท อาร์แอนด์บี ฟูด้ซพัพลาย จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้า “PIR 
EXPO MOSCOW 2018” โดยมนีกัธรุกิจ คูค้่า พันธมติร และผูท้ีส่นใจ เข้าร่วมชม 
บู๊ธเป็นจ�านวนมาก ณ กรงุมอสโก ประเทศรสัเซยี

ศนูย์วจัิยกสกิรไทยคาดว่าอตัรา
เงนิเฟ้อท่ัวไปในปี 2561 อยูท่ีร้่อย
ละ 1.1 (ช่วงประมาณการร้อยละ 
0.8-1.3) ขณะทีเ่ศรษฐกิจจะขยาย
ตวัทีร้่อยละ 4.6 (ช่วงประมาณการ
ร้อยละ 4.3-4.8) หลงัจากสถานการณ์
ราคาน�า้มันดบิในตลาดโลกขึน้สงู
ทีส่ดุในรอบ 4 ปี โดยราคาน�า้มนั
ดบิเบรนท์ยนืเหนือระดบั 85 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล ท�าให้มคีวามกงัวลว่า
ราคาจะกลับเข้าไปสู่ระดับ 100 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนือ่งจากข้อ
จ�ากดัด้านอุปทานน�า้มันดบิในตลาด
โลกหลายประการ ทัง้ก�าลงัการผลติ
ในเวเนซุเอลาหายไปจากปัญหา
เศรษฐกจิภายในและมาตรการคว�า่
บาตรอิหร่านของสหรฐัทีจ่ะมผีลวัน
ที ่4 พฤศจกิายนน้ี

มาตรการตรงึราคาน�า้มนัดเีซล
และก๊าซหงุต้ม LPG จนถึงส้ินปี 2561 
จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคาน�า้มนัในตลาดโลกได้บ้าง
ในระยะส้ัน แต่หากราคาน�า้มนัทรงตวั
ในระดบัสงูนานกว่าประเมนิกจ็ะส่ง
ผลกระทบต่อฐานะเงนิกองทนุน�า้มนั
ให้ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิไทยจะอยูท่ีร้่อยละ 0.2-

‘ศศินทร์’จัดบรรยายฟรี‘เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด’

ศนูย์วจัิยกสกิรไทยจับตาราคาน�า้มนัตลาดโลก หากทรงตวัใน
ระดบัสงูนานจะกระทบเศรษฐกจิไทยและเงินเฟ้อ ด้าน KTBST 
ชีหุ้น้ไทยอาจโดนแรงขาย หลงันกัลงทุนท่ัวโลกปรบัพอร์ตรบั
ดอกเบีย้สหรฐัข้ึน 

0.4 ผ่านเงินเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้และดลุการค้า
ทีล่ดลง

ด้านนายวนิ อดุมรชัตวนชิย์ 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั
หลักทรพัย์ เคทบี ี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ KTBST 
ประเมินดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์น้ีมี

สถาบนับัณฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วม
กบั Scenario Thailand Foundation 
จดับรรยายทางวชิาการเรือ่ง “Colla 
borating with the Enemy” (เปลีย่น
ศตัรเูป็นคูค่ดิ) โดยนายอดมั คาเฮน 
นักวชิาการด้านปรองดองสมานฉนัท์
ระดบัโลก และเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอื 
“Collaborating with the Enemy” 
ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมากจากผู้
อ่านในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก 

นายอดมัเคยท�างานร่วมกบัผู้
บรหิารจากหลากหลายสาขาอาชพี 
ทีน่่าสนใจคอื ราเคล เซลายา อดตี
เลขาธกิารสนัตภิาพกวัเตมาลา ท่ี
นายอดัมได้รวบรวมเรื่องราวของ

หลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งใหญ่
ระดบัชาต ิเช่น ประชาธปิไตย รวม
ทัง้เรือ่งอาชพีการงาน หรอืเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ
ปัญหาในชวีติประจ�าวนัในองค์กร

การท�างานร่วมกนักบัคนอืน่
เพือ่เปลีย่นศตัรเูป็นคู่คดิ เปลีย่นวธิี
การท�างานร่วมกบัคนท่ีเราไม่เหน็
ด้วยหรอืไม่ไว้วางใจ เราจะก้าวข้าม
สิง่ต่างๆเหล่านีไ้ปได้อย่างไร งาน
นีจ้ดัขึน้ในวนัพธุที ่24 ตลุาคม เวลา 
13.30-17.00 น. ณ สถาบันบณัฑติฯ
ศศนิทร์ ส�ารองทีนั่ง่ด่วนโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายที ่https://collaborating-
with-the-enemy.eventbrite.com 
(มกีารแปลภาษา)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังธนาคาร
กลางสหรัฐส่งสัญญาณการขึ้น
ดอกเบ้ียต่อเน่ือง ซึง่เป็นประเดน็
หลกัทีท่�าให้ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบั
ตวัลงในสปัดาห์ทีผ่่านมา

ส่วนหุ้นที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ 
แนะรอดสูถานการณ์และลดหุน้ที่
ราคาขึ้นไปมาก คาดว่าดัชนีจะ
เคลือ่นไหวในกรอบ 1,700-1,740 
จดุ หุน้เด่นทีค่าดว่าสวนตลาดได้แก่ 
WHA, AMATA, KCE, BGRIM, 
CPN และ GUNKUL 

ทมีวช่ัินกวัเตมาลาไว้ในผลงานชือ่ 
“Power and Love” และได้ช่วย 
“ปลูกฝังและบ่มเพาะความฝันและ
อดุมคต ิรวมทัง้ให้ทัง้พลงัและความ
หวงัในการลงมอืท�า เพือ่จดัการการ
เปลีย่นแปลงสงัคม” นายอดมัจงึ
เป็นผูท้ีมี่ประสบการณ์มากมายใน
การรับมือกับความท้าทายหลาก

แนวโน้มปรบัตวัลงจากเงนิทุนไหล
ออกจากตลาดเกดิใหม่หลงันกัลงทนุ
ปรบัพอร์ตรบัการขึน้ดอกเบ้ียสหรฐั 
ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

อบุตัเิหตใุหญ่นวิยอร์ก
รองผูบ้งัคบัการต�ารวจนวิยอร์ก
แถลงว่า รถลมีซูนีเสยีหลักวิง่ฝ่า
ทางแยกพุง่เข้าลานจอดรถและ
ชนกับรถที่จอดไว้ ผู้โดยสาร
ทัง้หมด 18 คนในรถลมีซูนีเสีย
ชวีติ รวมทัง้คนเดนิถนนอกี 2 
คน ประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัยการขนส่งแห่งชาตสิหรฐั
แถลงว่า อุบตัเิหตรุถชนทีท่�าให้
มผีูเ้สยีชวิีตถึง 20 คนนบัว่าน่า
กลัวอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งใน
อบุติัเหตดุ้านคมนาคมทีม่ผีูส้ญู
เสยีมากท่ีสดุในรอบหลายปี 

“สวฟิต์”หนนุเดโมแครต 
เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องหญงิชาว
อเมริกัน ประกาศสนบัสนนุผูส้มคัร 
พรรคเดโมแครตชิงต�าแหน่ง
วฒุสิมาชิก (ส.ว.) รัฐเทนเนสซทีี่
เธออาศัยอยู ่ โดยโพสต์ข้อความ
ยาวเหยยีดในอนิสตาแกรมว่า ที่
ผ่านมาเธอลงัเลทีจ่ะแสดงความ
เห็นทางการเมือง แต่ตอนนีไ้ด้
เปลีย่นใจแล้ว ขอสนบัสนนุผูส้มคัร 
พรรคเดโมแครตชงิต�าแหน่ง ส.ว. 
และ ส.ส. ทีเ่ป็นชายท้ัง 2 คน ทัง้
ทีก่่อนหน้านีเ้ธอสนบัสนนุให้สตรี
ท�างานการเมอืงมาโดยตลอด  

ยูเอน็เตอืนโลกร้อนอกี 
สหประชาชาต ิ(ยูเอน็) เตอืนว่า 
อุณหภูมิโลกอาจจะสูงขึ้น 1.5 
องศาเซลเซยีสภายในปี 2573-
2595 หากภาวะโลกร้อนยงัเป็น
ไปเช่นในปัจจบุนั และโลกไม่เร่ง
ด�าเนินมาตรการหยดุยัง้ไม่ให้
อณุหภูมสิงูขึน้ คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เผยรายงานสรปุหลงัเสรจ็สิน้การ
ประชุมทีก่รงุโซลของเกาหลใีต้ 
ซึง่จะเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศ
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงลด
โลกร้อนปารสีปี 2558 ทีมุ่ง่จ�ากัด
อณุหภมิูโลกไม่สูงเกนิ 2 องศา
เซลเซียส

คาดผู้น�าเกาหลเีหนือเยอืนรัสเซยี 

เจ้าหน้าทีพ่บศพผูเ้สียชวีติจากแผ่น
ดินไหวและสึนามิถล่มเมืองปาลู 
เมืองเอกจงัหวัดสุลาเวสกีลางของ
อนิโดนีเซยี แล้วเกอืบ 2,000 คน 
และจะค้นหาผูส้ญูหายจนถึงวนัที่ 
11 ตลุาคม 

เจ้าหน้าทีเ่ปิดเผยว่า ยอดผูเ้สยี
ชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกดิขึน้เมือ่วนัท่ี 28 กนัยายนท่ีผ่าน
มาอยูท่ี่ 1,944 คนแล้ว คาดว่าจะ
เพิม่ขึน้อกี เพราะมผีูส้ญูหายมาก
ถงึ 5,000 คนใน 2 พืน้ทีท่ี่เสียหาย
หนกัท่ีสุด โดยเจ้าหน้าท่ียงัไม่ได้

รับค�าสั่งให้ยุติการค้นหา ขณะที่
ส�านกังานบรรเทาภัยพบิตัแิห่งชาติ
เผยว่า การค้นหาผู้สญูหายจะด�าเนนิ
ไปจนถึงวนัที ่11 ตลุาคม หลังจาก
นัน้จะสนันษิฐานว่าผูส้ญูหายเสยี
ชวีติแล้ว ก่อนหน้านีรั้ฐบาลอนิโดนีเซยี
เผยว่า จะประกาศให้ชุมชนทีพั่งราบ

อินโดนีเซียพบศพผู้เสียชีวิตเพ่ิมอีก 
เป็นหน้ากลองในเมอืงปาลเูป็นหลมุ
ศพหมูแ่ละจะไม่เข้าไปแตะต้องใดๆ 

ผูป้ระสบภัยมากถงึ 200,000 
คน ก�าลังต้องการความช่วยเหลอืเร่ง
ด่วน โดยประทงัชวีติจากอาหารและ
น�า้ทีไ่ด้รบัแจกจ่ายซึง่มอีย่างจ�ากดั 
เจ้าหน้าทีเ่ร่งน�าสิง่ของบรรเทาทกุข์
หย่อนจากเฮลิคอปเตอร์ให้แก่ชมุชน
ห่างไกลทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึได้ สภา
กาชาดแจ้งว่า ได้รกัษาพยาบาลผู้
บาดเจบ็ตามคลนิกิแล้วกว่า 1,800 
คน และให้การปฐมพยาบาลในพืน้ที่
ประสบภยัอกีกว่า 1,800 คน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คาด
ผู้น�าเกาหลเีหนอืจะเดนิทางเยือน
รสัเซียเรว็ๆนี ้และคาดว่าประธา 
นาธบิดจีนีจะเดินทางไปเกาหลี 
เหนอืด้วย 

ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ กล่าวถงึแผนการเดินทาง
เยอืนรสัเซยีของผูน้�าเกาหลเีหนือ
และผูน้�าจนีระหว่างการประชมุคณะ
รัฐมนตรี หลังจากนายไมค์ ปอมเป
โอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั เดนิ
ทางไปเกาหลเีหนือ แต่ไม่ได้กล่าว
ถงึรายละเอยีด โดยผูน้�าเกาหลใีต้
กล่าวในด้านดต่ีอการพบระหว่าง
นายปอมเปโอกบันายคมิ จอง-อนึ 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื ว่าเป็นแนวโน้ม
ไปสูก่ารประชุมสดุยอดครัง้ต่อไป
ระหว่างนายคมิกบัประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ผู้น�าสหรฐั ในเรว็ๆ
น้ี และจะช่วยปลดชนวนอาวุธ
นวิเคลยีร์บนคาบสมทุรเกาหลี 

สือ่ทางการเกาหลเีหนือรายงาน
ว่า เกาหลีเหนือและรัสเซยีตกลง
จดัการประชมุสดุยอดในปีนี ้ ภาย
หลงันายคมิได้พบกบันายเซอร์เก 
ลาฟรอฟ รฐัมนตรต่ีางประเทศรสัเซยี 
ทีก่รงุเปียงยาง และนายคิมยังได้เดนิ
ทางไปจนีถงึ 3 ครัง้ในปีนีเ้พือ่พบ

กบัประธานาธบิดสีี จิน้ผงิ ของจนี
นอกจากนีม้รีายงานจากท�าเนยีบ

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงว่า 
นายปอมเปโอเหน็พ้องกบันายคมิ
เรือ่งจะมซีมัมติสหรฐั-เกาหลเีหนอื
ครัง้ทีส่องโดยเรว็ท่ีสดุเท่าทีจ่ะเป็น
ไปได้ นอกจากนีย้งัได้หารอืข้ันตอน
การปลดนวิเคลยีร์ท่ีเกาหลเีหนอืจะ
ด�าเนนิการ และการมส่ีวนร่วมของ
รัฐบาลสหรัฐ รวมถึงมาตรการ
สอดคล้องกนัทีส่หรฐัจะด�าเนนิการ 
นบัเป็นครัง้ที ่4 แล้วทีน่ายปอมเป
โอไปเยือนเกาหลเีหนอื อย่างไรก็
ด ีแถลงการณ์ของเกาหลใีต้เผยว่า 
ยงัไม่มีการตกลงเรือ่งวนัเวลาหรอื
สถานท่ีของซมัมติครัง้ทีส่อง 

ด้านส�านักงานข่าวเคซเีอน็เอ
ของทางการเกาหลเีหนอืรายงานว่า 
ผูน้�าเกาหลเีหนือขอบคณุประธานา 
ธบิดีทรมัป์ท่ีมคีวามพยายามท่ีจรงิใจ

ในการท�าตามข้อตกลงสงิคโปร์ และ
ยินดีที่สถานการณ์บนคาบสมุทร
เกาหลพีฒันาไปในทางสร้างสรรค์ 
อกีทัง้ยงัได้แจกแจงข้อเสนอในการ
แก้ปัญหาปลดนวิเคลยีร์ด้วย ขณะ
ทีก่ระทรวงต่างประเทศสหรฐัแถลง
ว่า ผูน้�าเกาหลเีหนอืได้เชิญคณะผู้
ตรวจสอบไปยังสถานที่ทดสอบ
นวิเคลยีร์พงุเกรทีีเ่กาหลีเหนอืรือ้
ไปเม่ือเดอืนพฤษภาคม เพ่ือยืนยัน
ว่าเป็นการท�าลายอย่างสิน้ซากทีไ่ม่
สามารถน�ากลบัมาใช้งานได้อีก

ก่อนหน้านีน้ายปอมเปโอได้
โพสต์รปูลงทวติเตอร์เป็นรปูทีเ่ขา
โบกมือจากประตูเครื่องบินที่กรุง
โตเกยีว พร้อมบรรยายว่า จดุหมาย
ต่อไปคือกรุงเปียงยางเพื่อพบกับ
นายคิม ตามทีป่ระธานาธบิดทีรมัป์
และนายคิมสัญญากันไว้ในการ
ประชุมสดุยอดท่ีสงิคโปร์
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

องค์กรพิทกัษ์สตัว์แห่งโลก (World 
Animal Protection) ลยุโครงการ 
“เลีย้งหมูด้วยใจ Raise Pigs Right” 
มุง่ยติุความทรมานทีเ่กดิขึน้กบัแม่
หมใูนประเทศไทยและทัว่โลก จบั
มอื “โตโน่” พระเอกหนุม่หวัใจรกั
สตัว์ จดักจิกรรมล่าลายเซน็สนบัสนนุ
จากพีน้่องประชาชนลงช่ือเรยีกร้อง
ให้ซเูปอร์มาร์เกตท่ัวประเทศเลอืก
จ�าหน่ายเนือ้หมทูีม่าจากฟาร์มทีไ่ม่
เลีย้งแม่หมแูบบยนืซอง เพือ่สร้าง
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนให้กับแม่หมู
ทกุๆตัว

นางสาวโรจนา สงัข์ทอง ผู้
อ�านวยการองค์กรพทิกัษ์สตัว์
แห่งโลก ประจ�าประเทศไทย 
เปิดเผยถงึกจิกรรม “เลีย้งหมดู้วย
ใจ” ว่ามวีตัถุประสงค์ทีจ่ะเรยีกร้อง
ให้ซเูปอร์มาร์เกตทัว่ประเทศเลอืกสรร
เนือ้หมจูากฟาร์มท่ีไม่เลีย้งแม่หมู
แบบยืนซองมาจัดจ�าหน่ายให้ผู้
บรโิภค เพือ่ช่วยชวีติแม่หมนูบัล้าน
ตวัในประเทศไทยจากการเลีย้งแบบ
ทารุณและไม่ได้รับสวัสดิภาพที่
เหมาะสม ตลอดจนเพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ได้รบัประทานเน้ือหมทูีส่ะอาด ได้
คุณภาพ และปราศจากสารเคมี
ตกค้างในปริมาณมากอกีด้วย 

โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็น
กจิกรรมทีด่�าเนินการพร้อมกนัทัว่
โลก ทั้งนี้เพราะมีฟาร์มเลี้ยงหมู
จ�านวนมาก และส่วนใหญ่ไม่ได้
ค�านงึถงึชวีติความเป็นอยูท่ีดี่ของ

ฐานและสอดคล้องกบัธรรมชาติของ
ชวิีตความเป็นอยูข่องแม่หม ูเราอาจ
ไม่เคยตระหนกัมาก่อนว่าหมเูองก็
เป็นสตัว์สงัคม ต้องการพบปะสงัสรรค์
กบัเพือ่นหมดู้วยกนั ความสะอาด
ต้องม ีทัง้หมดนีจ้ะช่วยลดความเครียด
ให้กับแม่หม ู ท�าให้แม่หมแูขง็แรง 
จะส่งผลให้ไม่ต้องใช้ยาปฏชีิวนะกบั
แม่หมมูากเกนิไป ซึง่อาจจะตกค้าง
มายงัลกูหมแูละส่งต่อมายงัเนือ้หมู
ทีเ่ราบรโิภคกนัอยูท่กุวนันี ้ผมเช่ือ
ว่าแม่พนัธุห์มทูีม่สีขุภาพด ีไม่เครยีด 
และมีความสขุทีจ่ะได้อยูก่บัลกู ได้
ให้นมลกูตามธรรมชาต ิย่อมเป็นต้น
ทางคณุภาพทีจ่ะผลติลกูหมสูขุภาพ
ดต่ีอไป” 

นี่คือส่วนหนึ่งบนเวทีเสวนา
เลก็ๆทีอ่งค์กรพทิกัษ์สัตว์แห่งโลก
จดัขึน้เพ่ือเรียกร้องชวิีตความเป็น
อยูท่ีด่ขีึน้ให้กบัหมูแม่พนัธุใ์นฟาร์ม

สดุาวด ีฤกษ์สจุรติ ผู้จดัการทัว่ไป โรงแรมเคป ราชา ศรรีาชา ร่วมสนบัสนนุโครงการ
ปลกูป่าโกงกางอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยม ีพล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บญัชาการหน่วย
บญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรอืยุทธการ เป็นประธาน 

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ เปิดงาน “มหกรรมลดทะลพุกิดั : แบรนด์ดงัลดหนกั ปักธงช้อป” 
ระดมสนิค้าแบรนด์ชัน้น�ากว่า 1 ล้านรายการ มาลดราคาสงูสดุถงึ 80% โดยมอัีญชลี 
จรสัยศวฒิุชยั, ณฐัพงศ์ กิจนจิชวีะ, นงลักษณ์ โลหะมาณพ, บัญชา ฉนัทดลิก, คมสนั 
ขวญัใจธญัญา, วันทติา ลิว่เฉลมิวงศ์ ร่วมงาน ทีอ่มิแพ็ค เมอืงทองธานี  

หมู โดยเฉพาะแม่หมูท่ีถกูจบัขงัอยู่
ในคอกหรอืซองแคบๆขนาดพอดี
ตวั ท�าให้แม่หมูเกดิความเครยีด 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แม่หมู
อ่อนแอลง เจบ็ป่วยง่ายขึน้ ต้องใช้
ยาปฏชิวีนะมากขึน้เรือ่ยๆ อาจส่ง
ผลให้ยาตกค้างมาถงึเนือ้หมทูีเ่รา
บรโิภคในทีส่ดุ

ส่วนพระเอกหนุ่มทูตองค์กร
พทิกัษ์สตัว์แห่งโลก “โตโน่” ภาคิน 
ค�าวลิยัศกัดิ ์ลงทนุยดัตวัเองเข้าไป
อยูใ่นตูเ้ยน็ขนาดเท่ากบัคอกขงัแม่

Raise Pigs Right เลี้ยงหมูด้วยใจ

หมู ก่อนจะเดินออกมาจากตู้เยน็
นัน้มาพดูคุยบนเวทแีละเรยีกร้อง
ให้ทกุคนร่วมสนับสนุนโครงการน้ี
เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ของแม่หมแูละตวัเรา

โตโน่เผยความรู้สึกว่า “แค่
เข้าไปอยูใ่นตูเ้ยน็ทีจ่�าลองขนาดของ
คอกหมเูพยีงไม่กีน่าทกีส็มัผสัได้ถงึ
ความอึดอัดแล้ว ผมคิดว่าแม่หมู
ควรจะมีความสขุในการใช้ชวีติใน
ฟาร์มเลีย้งอย่างเต็มที ่ ฟาร์มควร
จดัการเรือ่งสวสัดภิาพส�าหรบัสตัว์
เลีย้งเหล่าน้ีให้มคีณุภาพตามมาตร 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4932 (1457) วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561


