
ช

 3

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4852 (1377) วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ครูบาศรีวิชัย
พระดีที่ประชาชนศรัทธา
มีทุกภาค ไม่ได้มีแต่พระ
ที่ไม่ดี  

editor59lokwannee@gmail.com

4852 (1377) JU
N
. 14, 2018

แก้ไขกันเอาเอง
ปัญหาของพรรคการเมอืง ไม่ใช่

ปัญหาของฝ่ายจดัเลอืกตัง้ ทัง้นี้ 

ทมีแก้ปัญหาเทคนคิทางกฎหมาย

ของรฐับาลต้ังธงการท�างานไว้

ชดัเจนแล้วว่า พร้อมทีจ่ะรบัฟัง

ในทกุปัญหา แต่อาจจะไม่เชือ่

สกัปัญหา พดูง่ายๆคอื จดัเลอืก

ตัง้ให้แล้ว เรือ่งอ่ืนไม่รบัรู ้ปัญหา

ใครปัญหามัน ไปหาทางแก้ไข

กนัเอาเอง

สิทธิความเป็นมนษุย์ 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จนีระบุ
ไต้หวนัเป็นเรือ่งภายใน 

เศรษฐกิจ 4

“กสิกร-ไมเนอร์ฟู้ด”
รุกสินเชื่อแฟรนไชส์

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“Money Space”
รบัช�าระเงินออนไลน์

วงถกแก้ปัญหาความยุ่งเหยิง

ทางกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคต่อ

การจดัเลอืกตัง้ตามโรดแม็พมี

แนวโน้มว่าจะได้เหน็เพยีงการ

คลายเชอืกผ่อนปรนบางเรือ่งให้

พรรคการเมอืง เช่น ให้จดัประชมุ

พรรคได้ เปิดรบัสมาชกิพรรค

ได้ ส่วนสิง่ท่ีพรรคการเมอืงมอง

ว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างการท�า

ไพรมารีโหวตถูกมองว่าเป็น โลกวันนี้มีประเด็น 2
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แก้ไขกันเอาเอง
วงถกแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงทาง
กฎหมายเพือ่เคลยีร์ทางสูก่ารเลอืก
ตัง้ตามโรดแมพ็ทีก่�าหนดจดัขึน้ใน
วันน้ี (14 มิ.ย.) แม้จะมีความ
พยายามประสานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ถึงตอนนี้
ก็ยังไม่ยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาจะมี
การประชุมเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะ
บางหน่วยงานยังเคลยีร์คิวไม่ลงตวั

วงถกแก้ปัญหาความยุง่เหยงิ
ทางกฎหมายจะประกอบด้วยนาย
วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 
ในฐานะกระบีมื่อหนึง่ด้านกฎหมาย
ของรัฐบาล ตัวแทนจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่ง
น่าจะส่งคนระดบัเลขาธิการ กกต. 
มาร่วมวงเท่านัน้ ทีเ่หลอืเป็นนาย
มชียั ฤชพุนัธุ ์อดตีประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีหมด
ภาระหน้าที่ไปแล้ว และตัวแทน
จากคณะกรรมการกฤษฎีกา

เป็นวงถกแก้ปัญหาเรื่อง
กฎหมายกนัล้วนๆ ทัง้ทีค่วามจรงิ

วงถกเรื่องนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีก็ได้
หากที่ผ่านมาปล่อยให้ทุกอย่าง
ด�าเนินการไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ไม่มีประกาศค�าสั่งอะไร
มาขวางกั้นเอาไว้

ส่ิงท่ีคาดว่าน่าจะได้จากวง
ถกแก้ปัญหากฎหมายอย่างแรกคอื 
การปรับแก้ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 
53/2560 ทีศ่าลรฐัธรรมนญูตคีวาม
ว่าไม่มอีะไรขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรม 
นูญ ซึ่งค�าสั่งนี้ไปแก้ไขแนวทาง
ปฏิบัติหลายอย่างตามกฎหมาย
พรรคการเมอืงจนท�าให้เกดิปัญหา
หลายอย่างตามมา

นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการ

แบ่งเขตเลือกตั้งที่ กกต. ต้องการ
ยืมดาบวิเศษมาตรา 44 ไปใช้ฟัน
อุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นอยู่ เพื่อ
ด�าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 
เขตทั่วประเทศให้แล้วเสร็จก่อนที่
กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผล
บังคับใช้

ส่วนปัญหาการจัดต้ังสาขา
พรรคการเมอืง ปัญหาการท�าไพร
มารีโหวตของพรรคการเมือง คง
ไมไ่ด้เปน็หนึ่งในหัวข้อการพูดคุย
ของทีมกฎหมายชุดนี้ เนื่องจาก
มองว่าการท�าไพรมารีโหวตเป็น
ปัญหาของพรรคการเมือง ไม่ใช่
ปัญหาของรัฐบาลหรือ กกต.

พิจารณาเฉพาะปมปัญหา
ท่ีกระทบต่อฝ่ายปฏิบัติ

ไม่แก้ส่ิงท่ีนักการเมืองมองว่าเป็นปัญหา

หลกัการของการประชมุ
เพือ่สะสางปัญหาทางกฎหมาย
ที่วางเอาไว้คือ “พร้อมที่จะรับ
ฟังในทุกปัญหา แต่อาจจะไม่
เชื่อสักปัญหา”

ท้ังนี้เพราะท่ีผ่านมารับฟัง
ปัญหาต่างๆมาหลายรอบแล้ว และ
น�ามาถกวงเล็กไปหลายครั้ง แต่ที่
ไม่เปิดเผยผลการพิจารณาเพราะ
ไม่อยากให้กระทบกับฝ่ายใด

เมื่อตั้งธงกันไว้อย่างนี้เช่ือ
ว่าการหารือเพื่อหาแนวทางแก้
ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดเลือกตั้งตามโรดแม็พน่า
จะพิจารณาเฉพาะปมปัญหาที่
เกิดจากกฎหมาย ซึ่งกระทบต่อ
ฝ่ายปฏิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรอิสระ มากกว่าท่ี
จะถกเพื่อแก้ในสิ่งที่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองมองว่าเป็น
ปัญหา

พูดง่ายๆคือ สางเฉพาะปม
ให้จดัเลอืกต้ังหรอืจดัแข่งขนัได้ตาม
ก�าหนดเท่านั้น ส่วนเรื่องความ
พร้อมไม่พร้อมของคู่แข่งขนั ความ
พร้อมไม่พร้อมของตัวผู้เล่น เป็น
สิ่งที่ต้นสังกัดคือพรรคการเมือง
ต้องไปแก้ปัญหากันเอาเอง

สิง่ทีจ่ะแก้ไขให้คงมเีพยีงการ
ผ่อนปรนปรบัแก้ค�าสัง่หวัหน้า คสช. 
ที่ 53/2560 ในบางประเด็น และ
ผ่อนปรนเรือ่งการห้ามท�ากจิกรรม
ทางการเมือง

ในเบือ้งต้นคงได้เหน็แค่
การผ่อนปรนให้พรรคการเมอืง
จัดประชุมพรรคได้ เปิดรับ
สมาชกิพรรคได้ ส่วนเรือ่งการ
เดนิสายหาเสียงยงัไม่ได้รับไฟ
เขียวตอนนี้แน่นอน
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In Brief : ย่อความ

ครบูาศรวิีชยั

ทรรศนะ

ภาคใต้มหีลวงพ่อพทุธทาส 
หลวงพ่อทวด ภาคเหนอืมี
ครูบาศรีวิชัย ภาคอีสานมี
หลวงปู่ม่ัน หลวงพ่อชา 
ภาคกลางมสีมเดจ็พระพทุธ
โฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺ
โต) 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สิทธิความเป็นมนุษย์

“พรรคอนาคตใหม่” ประกาศจดุยนื
หากได้รับการเลือกตั้งจะแก้ไข 
“รัฐธรรมนูญฉบับ คสช.” และ 
“นิรโทษกรรม” คดีการเมืองในยุค 
คสช. ท�าให้มีทัง้กระแสสนบัสนนุและ
คดัค้านจ�านวนมาก แม้แต่ “ทัน่ผูน้�า” 
ยงัเตอืนว่าจะติดตามว่าการด�าเนนิการ
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

ท่ีส�าคัญพรรคการเมืองใหญ่ฝ่าย
ประชาธิปไตยก็แสดงจุดยืนต้องการ
แก้ไข “รฐัธรรมนญูฉบบั คสช.” ซึง่
สะท้อนถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ “ดีที่สุด” ส�าหรับ “แป๊ะมี
ชัย” และ คสช. แต่ “ไม่ดพีอ” ส�าหรับ
ฝ่ายประชาธปิไตยทีต้่องการให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ไม่ใช่ประชาชนเป็นแค่ 
“ตัวประกอบ” ที่ถูกน�าเอาไปอ้าง

จึงไม่แปลกที่ผลส�ารวจผ่าน
เฟซบุ๊คแฟนเพจ “ประชาไท 
Prachatai.com” ประมาณ 14,000 
โหวต 97% หรอืประมาณ 13,580 
โหวต เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐ 
ธรรมนญู มเีพียง 3% ท่ีไม่เหน็ด้วย 

แม้ “ทั่นผู้น�า” จะประกาศว่า
เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แน่ 
แต่กไ็ม่มใีครเชือ่ว่าจะมกีาร “ตระบดั
สัตย์” อีกหรือไม่ ตราบใดที่ยังไม่มี
การปลดลอ็กการเมอืง ไม่ยกเลกิมาตรา 
44 และค�าสัง่ทีล่ะเมดิสทิธิเสรภีาพและ
สิทธิความเป็นมนุษย์ 

วาทกรรม “ตระบดัสตัย์เพือ่ชาติ” 
ในยคุคนดีครองบ้านครองเมืองกลาย
เป็นเร่ืองปรกติภายใต้ “อ�านาจจาก
ปลายกระบอกปืน” และ “ทัน่ผู้น�า” ที่
ประกาศว่าเป็นต�าแหน่งทีม่เีกยีรตศิกัดิ์
ศรแีละมคีวามเป็นมนษุย์สงู

แต่กลับถูกประชาคมโลก
ประณามว่า ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิความเป็นมนุษย์ของ
ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ!

ช่วงนีท้ีล่�าพูน-เชยีงใหม่มกีารจดังานใหญ่
งานหนึ่งคือ งานร�าลึก 140 ปี ชาต
กาล ครบูาศรวีชิยั ซึง่ได้นมินต์อาตมา
และอาจารย์ ส.ศิวรักษ์ อภิปรายเสวนา
เรื่อง “ท�าอย่างไรจะให้ครูบาศรีวิชัย
เข้าสูส่ากลให้โลกยอมรบั” เหมอืนจะ
เสนอเรื่องให้ท่านได้รับรางวัลยูเนสโก 

การอภปิรายมกีารพูดเร่ืองบุญต่างๆ
กนัใหญ่โต ใครทีเ่คยอ่านประวตัคิรูบาศรี
วชิยักจ็ะทึง่และอศัจรรย์มาก เพราะยคุท่าน
เป็นยคุเปลีย่นผ่านระหว่างศาสนจกัรกับ
พุทธจกัรทีมี่การออกกฎหมายคณะสงฆ์ 
เป็นการเปลีย่นระบบคร้ังใหญ่ ทางล้าน
นาเขากม็ธีรรมเนยีมระบบพระอุปัชฌาย์
กบัลูกศษิย์ทีย่ดึถอืสบืเน่ืองกนัมา 

ตอนท่านถกูจบัคมุขงักว่า 20 ปี ทัง้
ทีท่่านไม่ได้มีความผดิ เนือ่งจากท่านเป็น
พระอปัุชฌาย์โดยไม่ได้ผ่านส่วนกลางแต่ง
ตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเลยโดน
ข้อหาอธกิรณ์ข้อนี ้จบัท่านกกับรเิวณ แต่
ความเคารพความศรัทธาของประชาชน
ภาคเหนือที่มีต่อท่านยังล้นเหลือ เพราะ
ท่านเป็นพระที่เจริญธรรมข้ออัตถจริยา 
คอืบ�าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ด้วย เช่น สร้างทางขึน้พระธาตดุอยสเุทพ

โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรฐับาลแม้แต่
บาทเดียว แต่ดึงประชาชนที่ศรัทธามา
ร่วมกันสร้าง ใช้เวลาถึง 5 เดือนกว่าจะ
เสร็จ รัฐบาลกลับเพ่งเล็งว่าท่านซ่องสุม
มวลชนเหมอืนจะเป็นกบฏผบีญุอะไรต่างๆ 
แต่ท่านก็รอดพ้น จนอายุ 60 ปีท่านก็
มรณภาพ ละสังขาร 

มปีระชาชนจ�านวนมากแย่งอฐัขิอง
ท่านกันชุลมุน ทั้งที่ไฟในพิธียังไม่ทันจะ
ดับ ท�าให้เห็นถงึความศรทัธาของประชาชน
ทีม่ต่ีอท่านมากมาย เพ่ือเก็บอฐั ิพระธาตุ
ของท่านไปบูชา

  การจัดงานเสวนาครั้งนี้สวนทาง
กบัเรือ่งคดคีวามของพระขณะนีอ้ย่างมาก 
ท�าให้เห็นความแตกต่างของพระดี พระ
ทีป่ระชาชนศรทัธา กบัพระทีมี่ปัญหาใน
ปัจจบุนัได้อย่างด ีไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือ
ที่มีพระดี เรามีพระดีทุกภาค ภาคใต้มี
หลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อทวด ภาค
เหนือมีครูบาศรีวิชัย ภาคอีสานมีหลวง
ปูม่ัน่ หลวงพ่อชา ภาคกลางมสีมเดจ็พระ
พุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

พระดีที่ประชาชนศรัทธามีทุก
ภาค ไม่ได้มีแต่พระที่ไม่ดี การจัด
เสวนาคร้ังน้ีจะท�าให้ข่าวพระไม่ดี 
พระที่มีปัญหาอย่างโน้นอย่างน้ีลด
ลง เอาเรือ่งดมีาพดู มาเสนอ มาเผย
แพร่บ้างก็จะเป็นประโยชน์ ยังไงก็
ขอให้ชาวพทุธเรามัน่คงในพระพุทธ
ศาสนาสืบต่อไป 

เจริญพร
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ร่วมงาน : บณัฑติ หริญัญนธิวิฒันา ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และบณัฑิต คณุา
เรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และทมีงาน บรษิทั เวสเทร์ิน เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั ยกทพัสนิค้าร่วมมหกรรม “สถาปนิก’61” สร้างแบรนด์ด้วยเอกลกัษณ์และ
นวตักรรมตอบโจทย์ลกูค้า 

ขยายสาขา : ธณทัร์ษริน สสุมาวัตนะกุล กรรมการผูจั้ดการ สายงานพฒันาองค์กร 
บรษัิท ซปุเปอร์รชิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด เปิดสาขาใหม่ “ซปุเปอร์ริช ไทยแลนด์” (สี
เขยีว) สาขาเซน็ทรลั พระราม 9 บริเวณชัน้ 5 โซนธนาคาร เพ่ิมจ�านวนเคาน์เตอร์
บรกิารเพ่ือรองรบัปรมิาณลกูค้าทีเ่พ่ิมมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

เศรษฐกิจ

‘กสิกร-ไมเนอร์ฟูด้’รุกสนิเชือ่แฟรนไชส์

บรษิทั เพย์ เอนเทอไพร์ซ จ�ากดั 
เปิดตวั Money space ผูใ้ห้บรกิาร
รบัช�าระเงนิออนไลน์ด้วยบตัรเครดติ 
รกุธรุกจิ e-Commerce ให้บรกิาร
ผ่านช่องทางการรับช�าระเงินบน
ออนไลน์ทีห่ลากหลายในอตัราค่า
ธรรมเนียมแสนถูก เจาะกลุ่มผู้
ประกอบการรุน่ใหม่ โดยชูจดุเด่น
อตัราค่าธรรมเนยีมถกูทีส่ดุเริม่ต้น
เพียง 2.78-3.15% และลดขัน้ตอน
การด�าเนนิงานให้สะดวกรวดเร็ว ผู้
ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องสมคัรสมาชิก 
สามารถช�าระเงนิและรบัสทิธปิระโยชน์

นายสรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์ รอง
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจแฟรนไชส์
โตตลอด โดยปี 2560 มีมูลค่าถึง 
200,000 ล้านบาท และคาดว่าจะ
โตถงึ 230,000 ล้านบาทในปี 2561 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ถือว่าเป็น
ธรุกจิท่ีมกีารเติบโตต่อเน่ืองท่ามกลาง
การแข่งขนัทีร่นุแรงในปัจจบัุน โดย 
3 อันดับแฟรนไชส์ที่มีอัตราการ
เตบิโตสงูทีส่ดุ ได้แก่ อาหาร เครือ่ง
ดื่มและไอศกรีม และเบเกอรี่ โดย
มกัใช้ร้านดงัๆเป็นแม่เหลก็ในการ
ดึงดูดตามการขยายตัวของห้าง
สรรพสินค้าและปั๊มน�้ามัน กลุ่ม
ครอบครัวมีก�าลังซ้ือ ส่วนวัยรุ่น
หรอืคนโสดมกัสัง่อาหารออนไลน์ 

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือเป็น
แบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จัก
ในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเติบโต
สูง และเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญ 
ธนาคารจงึตอบโจทย์ครบทุกความ
ต้องการของธุรกิจ ได้แก่ การ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรน
ไชส์ส�าหรบัผู้สนใจเป็นเจ้าของร้าน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร้านไอศ 
กรีมสเวนเซ่นส์ และร้านไอศกรีม
แดรีค่วีน การขยายสาขา ปรับปรงุ

‘Money Space’รบัช�าระเงนิออนไลน์

“กสิกรไทย-ไมเนอร์ ฟู้ด” สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ และแดรี่ควีน ปล่อยกู้ 350 
ล้านบาทให้ผู้เปิดร้าน 3 แบรนด์ สมัครสินเชื่อวันนี้ไม่ต้องผ่อน
นาน 3 เดือน 

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัก�าหนด ไม่ต้อง
ด�าเนนิการผ่านธนาคาร 

Money space รองรับบัตร
ทกุธนาคารทีม่เีครือ่งหมาย VISA/ 
Master Card/ JCB และ Union 
Pay และรองรับได้ 28 สกุลเงิน
หลกั การให้บรกิารระบบจะแปลง
ยอดเงนิให้เป็นเงนิสกุลบาทอตัโน 
มัติ โดยผู้ใช้บริการสามารถช�าระ
เงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Face 
book และ Instagram รับรอง
ความปลอดภยัในระดบัสากลจาก 
PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความ

ปลอดภยัสารสนเทศทีก่�าหนดโดย 
Visa, Master Card, American 
Express, Discover และ JCB 
นอกจากนี้ได้รับใบอนุญาตจาก
ธนาคารกลางสงิคโปร์และธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้ประกอบธรุกจิ
รับช�าระเงินออนไลน์อย่างถูก
กฎหมาย ท้ังมอบสิทธิพิเศษผู้ใช้
บรกิารฟรค่ีาธรรมเนยีมทีรั่บช�าระ
รูดบัตร 0% ส�าหรับยอด 30,000 
บาทแรก เพียงใส่ Promotion 
Code “mnypgn” ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม www.moneyspace.net

สาขา และลงทุนเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ใหม่ ด้วยวงเงินสินเชื่อ 
80% ของมูลค่าการลงทุนโดยไม่
ต้องใช้หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย
พิเศษ ปีที่ 1-2 MRR-2 ปีที่ 3 
จนครบสัญญา MRR-1.5 และ
เฉพาะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้สนใจ
ลงทุนเปิดร้านท้ัง 3 แบรนด์ สมคัร
สินเชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 
ไม่ต้องผ่อนช�าระทั้งเงินต้นและ

ดอกเบ้ียนาน 3 เดอืน โดยธนาคาร
ต้ังเป้าปล่อยกู้ให้ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ 
ปีนี้ 350 ล้านบาท

ผู้สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์
ทั้ง 3 แบรนด์ต้องมีคุณสมบัติคือ 
1.เงนิคงเหลอืในบญัชเีพยีงพอ 2.มี
ทีพ่กัอาศยัอยูภ่ายในพืน้ทีป่ระกอบ

กจิการ 3.ด�าเนนิธรุกจิด้วยตนเอง 
4.ไม่ประกอบธรุกจิร้านอาหารอืน่ๆ 
ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดิมของ
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 5.มีความเข้าใจ
ในตลาดและกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 
และ 6.มคีวามสัมพนัธ์ทีด่กีบัหน่วย
งานส�าคัญๆในพื้นที่
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ต่างประเทศ

‘อาเบะ’ขอบคณุ‘ทรัมป์’ 
นายชินโซะ อาเบะ นายกรฐัมนตรี
ญีปุ่น่ กล่าวว่า อยากขอบคณุ
นายโดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�าสหรัฐ 
ทีห่ยบิยกเรือ่งชาวญ่ีปุน่ถกูลกัพา
ตวัขึน้หารอืกับผู้น�าเกาหลเีหนอื 
และหวังว่าจะได้สนทนาทาง
โทรศัพท์กบัประธานาธบิดทีรมัป์
เพ่ือรบัฟังรายละเอยีดต่อไป โดย
ชาวญีปุ่น่ ชาวเกาหลใีต้ และ
พลเมืองบางประเทศ ถูกสายลบั
เกาหลเีหนอืลกัพาตวัไปในช่วง
หลายทศวรรษก่อน และทางการ
ญีปุ่น่ขึน้ทะเบยีนพลเรอืนทีถ่กู
เกาหลีเหนือลักพาตัวไปว่ามี
ทัง้หมด 17 คน

นักโทษอดอาหาร
นกัโทษในเรอืนจ�าอาร์เจนตนิา
เริม่อดอาหารประท้วงกดดนัเจ้า
หน้าท่ีให้ซ่อมแซมระบบเคเบลิทวีี
เพือ่ให้นกัโทษได้ชมการแข่งขนั
ฟตุบอลโลกรอบสดุท้ายระหว่าง
วนัที ่14 ม.ิย.-15 ก.ค. นี ้โดยผู้
ต้องขงั 9 คน ได้ออกแถลงการณ์ร่วม
กนัระบวุ่า โทรทศัน์ระบบเคเบลิ
เป็นสทิธิทีพึ่งมขีองบคุคลทีถู่ก
จ�ากดัในเรือ่งเสรภีาพ ซ่ึงระบบ
เคเบิลทวีใีนเรอืนจ�าเสยีมา 3 วัน
แล้ว และนกัโทษกลุม่นีตั้ดสนิใจ
ไม่ยอมรับอาหารจนกว่าจะมกีาร
แก้ไขปัญหาน้ี 

อินโดฯแผ่นดินไหว 
ส�านกังานส�ารวจทางธรณวีทิยา
สหรัฐรายงานว่า เกิดเหตุแผ่น
ดินไหวขนาดความแรง 6.0 ที่
บรเิวณนอกชายฝ่ังเกาะสมุาตรา
ของอินโดนีเซีย ขณะนี้ยังไม่มี
รายงานความเสยีหายหรอืผู้ได้
รับบาดเจ็บ โดยแผ่นดินไหว
เกิดขึ้นใต้ดินในระดับตื้น ใน
จดุทีห่่างจากเมืองปาดังบนเกาะ
สุมาตราไปทางตะวันตกเฉียง
ใต้ราว 246 กิโลเมตร แต่ยัง
ไม่มปีระกาศเตอืนภยัสนึามจิาก
ศนูย์เตอืนภัยสนึามใินมหาสมทุร
แปซฟิิก ซึง่มสี�านกังานอยูท่ี่รฐั
ฮาวายของสหรัฐแต่อย่างใด 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

จีนลัน่ไต้หวันเป็นเร่ืองภายใน 

ทางการรสัเซยีใช้ระบบป้องกนัภยั
ทางอากาศและเข้มงวดตรวจสอบ
ประวตัแิฟนบอลตามมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย เพือ่รบัมอืภยั
คกุคามทัง้การก่อการร้ายและแฟน
บอลอนัธพาลในระหว่างการเป็น
เจ้าภาพจดัการแข่งขันฟตุบอลโลก 

โดยรัสเซียเพิ่มก�าลังต�ารวจ
มากขึ้นตั้งแต่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันฟตุบอลโลกเมือ่ 
8 ปีก่อน แต่ยงัคงกงัวลว่าจะมีแฟน
บอลอนัธพาลแอบแฝงและการก่อ
ความรุนแรง แฟนลูกหนังที่เดิน
ทางมารัสเซียต้องลงทะเบียนกับ

ต�ารวจก่อนเข้าสนามฟตุบอลทีจ่ดั
ขึ้นตามเมือง 12 แห่ง รวมทั้งยัง
จ�ากดัการจราจรทางน�า้เพือ่ให้เจ้า
หน้าท่ีสามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น เจ้าหน้าที่
ความมัน่คงอย่างน้อย 30,000 คน 
ได้รับมอบหมายให้กระจายก�าลัง
ทั่วกรุงมอสโกในการเปิดสนาม

รัสเซียเข้มความปลอดภัยบอลโลก 
ฟุตบอลโลกนัดแรก ทีมชาติเจ้า
ภาพเปิดสนามพบกบัซาอดุอีาระเบยี
ท่ีสนามกฬีาลจุนีกสีเตเดยีมในวนั
พฤหสับดน้ีี โดยเตรยีมพร้อมเครือ่ง
บนิขบัไล่ประจ�าการใกล้มอสโกและ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 

นายอเลก็ซ ีลาฟรชิเชฟ รอง
ผูอ้�านวยการหน่วยข่าวกรองกลาง
รสัเซยี กล่าวว่า รสัเซยีได้เตรียมแผน
รักษาความมัน่คงปลอดภยัอย่างดี
หลงัจากเตรยีมงานมานานหลายปี
ตามทีป่ระธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปู
ตนิ ได้ประกาศไว้ แต่กลุม่รฐัอสิลาม 
(ไอเอส) เคยขูว่่าจะก่อเหตรุนุแรงขึน้

แม้ความสัมพันธ์เกาหลีเหนอื-
สหรัฐดูดีขึ้นหลังการประชุม 
สดุยอดทีผ่่านมา แต่ไม่ได้หมาย 
ความว่าจนีจะน�ารปูแบบเดยีวกนั
นี้มาใช้กับกรณีของไต้หวัน 
เพราะไต้หวนัเป็นเร่ืองภายใน
ของจนี แนะควรผ่อนปรนการ
คว�่าบาตรเกาหลีเหนือลงบ้าง

โฆษกส�านกังานกจิการไต้หวนั
ของจีนตอบข้อถามผูส้ือ่ข่าวทีว่่าการ
ประชุมสุดยอดระหว่างนายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ กับ
ประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ ของ
สหรฐั จะน�ามาซึง่การประชุมสดุยอด
จีนกับไต้หวันเพื่อคลี่คลายความ
ตึงเครียดระหว่างกันได้หรือไม่ว่า 
กรณีไต้หวันเป็นเรื่องภายในของ
จีน แตกต่างจากความสัมพันธ์
เกาหลีเหนือ-สหรัฐ ไต้หวันและ
จีนแผ่นดินใหญ่ล้วนเป็นจีนเดียว 
ความสมัพนัธ์ข้ามช่องแคบไต้หวนั
จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ต่อรัฐ ส่วนเรื่องที่ประธานาธิบดีสี 
จิ้นผิง ของจีน เคยประชุมสุดยอด
ในปี 2558 กับนายหม่า อิงจ่ิว 
ประธานาธบิดไีต้หวันขณะนัน้ จดั
ขึ้นบนพื้นฐานการเมืองที่คัดค้าน
การแยกไต้หวันจากจีน ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถแก้
เองได้ โฆษกจีนกล่าวด้วยว่า การ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ข้ึนอยู่กับ
รัฐบาลไต้หวัน ไม่ใช่จีน 

ความสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน
เส่ือมทรามลงตัง้แต่นางไช่ อิงเหวนิ 
ขึน้เป็นประธานาธบิดไีต้หวนัในปี 
2559 จนีกล่าวหานางไช่ ประธาน
พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าที่
สนบัสนนุการแยกตัวจากจีนว่า ไม่
ยอมรับหลักการจีนเดียว ขณะที่
นางไช่ยนืยนัว่าต้องการคงสถานะ
ปัจจบุนั แต่จะไม่ยอมถกูจนีข่มเหง

โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
จีนแถลงหลังจากผู้น�าสหรัฐและ
เกาหลีเหนือลงนามแถลงการณ์ร่วม 
ปิดฉากการประชุมสุดยอดคร้ัง
ประวัติศาสตร์ว่า จีนปฏิบัติตาม

มตสิหประชาชาตว่ิาด้วยเกาหลเีหนอื
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ มติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห 
ประชาชาติที่ผ่านความเห็นชอบ
ระบุไว้ว่า หากเกาหลีเหนือเคารพ
และปฏิบัติตามมติ มาตรการคว�่า
บาตรก็สามารถปรับแก้ไขได้ รวม
ถึงการระงับหรือยกเลิกการลงโทษ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจีนได้ยืนยันมาโดย
ตลอดว่าการคว�่าบาตรไม่ใช่เป้า
หมาย มาตรการของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ควรสนับสนุนและสอดคล้องกับ
การเจรจาทางการทูตในปัจจุบัน 
เพ่ือน�าไปสู ่การปลดนิวเคลียร์
คาบสมุทรเกาหลี และส่งเสริม
การหาทางออกทางการเมืองบน
คาบสมุทรเกาหลี 
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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
 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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สังคม

Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข

วบูิลย์ นมิติรวานชิ ผูอ้�านวยการภมูภิาคภาคตะวนัออก การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยสุรังคนา สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย บริษัท รีวอร์ดส์ 
พาร์ตเนอร์ จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่อง
เที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)” 

ท�าน ุธรรมมงคล ประธานมลูนธิิพฒันาเครือ่งมอืแพทย์ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
มอบเครือ่งไบโอพลาสมาแก่ ศ.คลนิกิ นพ.อภริกัษ์ ช่วงสวุนชิ หวัหน้าวชิาศลัยศาสตร์
ตกแต่ง ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
เพื่อน�าไปรักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรังและแผลเบาหวาน

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเน่ืองใน 
“วันทะเลโลก ปี 2561” ร่วมกับ
ภาคีเครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ปลุกกระแสสังคม จับมือทุกภาค
ส่วนประกาศเจตนารมณ์ช่วยกัน
ลดปริมาณขยะในทะเล ฟื้นคืน
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่ท้องทะเล
ไทย พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น
เชิงสารคดี “Clean Our Ocean 
ทะเลด ีชวีีมีสุข” กระตุน้จติส�านึก
รักษ์ทะเล 

โดยม ีพล.อ.สรุศกัด์ิ กาญจน 
รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
และนายวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อม
ด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย 
รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพา
รากอน 

นายจตุพร บุรุษพัฒน ์
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง กล่าวว่า จากปัญหา
วกิฤตทะเลไทย พบสถติกิารปล่อย
ทิง้ขยะลงสูท่ะเลมากเป็นอนัดบั 6 
ของโลก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสตกิ
ทีย่่อยสลายยาก ส่งผลกระทบต่อ

จัดกจิกรรมเนือ่งใน “วนัทะเลโลก 
ประจ�าปี 2561” เพื่อรณรงค์
อนรุกัษ์ท้องทะเลสบืเนือ่งมาตลอด
ทกุปี พร้อมเดินหน้าช่วยกนัแก้ไข
ปัญหาขยะล้นทะเลอย่างเร่งด่วน 

โดยจับมือร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน และภาคีเครอืข่าย ประกาศ
เจตนารมณ์แสดงส่วนร่วมในการ
อนรุกัษ์ทะเลไทย และเพิม่การจดัการ
ปัญหาขยะพลาสติกท่ีไหลลงสู่ท้อง
ทะเลตัง้แต่ต้นทาง อาท ิผูผ้ลติ ผู้น�า
เข้ากลางทางที่เป็นความร่วมมือ
จดัการของภาครฐับาล ภาคเอกชน 
องค์กรส่วนท้องถิน่ และปลายทาง 
เรือ่งของการจัดการขยะ ท้ังก�าจดั
และแปรรปูไปเป็นพลงังาน ฯลฯ 
เพือ่ช่วยกนัแก้ไขปัญหาให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากอันดับต้นๆของการ
ท�าร้ายทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล 

ทั้งนี้ ในงานได้เปิดตัว
ภาพยนตร์สัน้เชงิสารคด ี “Clean 
Our Ocean ทะเลดี ชวีมีสุีข” เพือ่
กระตุ้นจิตส�านึกในการหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาต ิ ช่วยกันหยุด
วิกฤตทะเลไทย และเลิกท�าร้ายทะเล
โลก โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมงานกว่า 
1,000 คน อาท ินกัวชิาการ ช่าง
ภาพสารคด ี ตัวแทนชมุชน และผู้
เกีย่วข้องจากทกุฝ่าย มาร่วมรบัชม
ในรอบปฐมฤกษ์ และเตรยีมจดัฉาย
ต่อไปในสือ่ต่างๆ 

ระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเป็นอย่างมาก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของทะเล
และมหาสมุทร จึงมอบหมายให้
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง


