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เปิดทางไดโว่
คสช. กบัพรรคการเมอืง สิง่ท่ีจะ
ได้เหน็หลงัการหารอืคอืจะค่อยๆ
ผ่อนเชือกให้ฝ่ายการเมืองท�า
กจิกรรมได้มากขึน้ โดยเฉพาะการ
หาสมาชกิพรรค การผ่อนเชอืก
คร้ังนีไ้ม่ใช่เพียงให้พรรคการเมือง
ขยบัแขนขยบัขาได้มากขึน้ แต่ยงั
เปิดทางสะดวกให้ไดโว่ทีก่�าลงัเดนิ
เคร่ืองดูดอดีต ส.ส. ท�างานได้หนกั
ขึน้โดยไม่ต้องแอบอกีด้วย

วงจรอุบาทว์  
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรัมป์”ตั้ง
กองทัพอวกาศ

เศรษฐกิจ 4

“ยูบิลลี่”จัด
มหกรรมเครื่องเพชร

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

พาณิชย์แนะผลิต
กระเทียมออร์แกนิก 

ก�าหนดการเลอืกตัง้ทีย่งัอมึครมึ
กย็งัคงอึมครมึต่อไป เมือ่ “บิก๊ตู”่ 
พดูชัดแล้วว่าจะมเีลอืกตัง้หลงั
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ส่วน
พระราชพธิบีรมราชาภเิษกจะเกดิ
ขึน้เมือ่ไรยงัไม่มใีครตอบได้ใน
ตอนนี ้อย่างไรกต็าม ยงัมคีวาม
จ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าให้เหน็ว่ามคีวาม
คืบหน้าในการคืนอ�านาจให้
ประชาชนเพือ่ลดความไม่พอใจ 
สปัดาห์หน้าจะมกีารพดูคยุระหว่าง โลกวันนี้มีประเด็น 2
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“ผมอยากให้บ้านเมืองสงบ ทีส่�าคญั
ตอนนีเ้ราต้องเตรยีมจดังานพระบรม
ราชาภิเษก...หลังพิธีเสร็จสิ้นแล้ว
จึงจะมีการจัดการเลือกตั้งใหญ่” 

ความคบืหน้าล่าสดุเกีย่วกบั
การคนือ�านาจให้ประชาชนผ่าน
การเลอืกตัง้จากปากของ “บ๊ิก
ตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

“บิ๊กตู่” ย�้าด้วยว่าพูดเรื่องนี้
ขึ้นมาไม่ได้หวังผลอะไร ประเทศ
ชาตเิป็นเรือ่งส�าคญั อย่าเอาไปโยง
เรื่องการเมือง 

ส่ิงท่ีประชาชนรับรู้พร้อมกัน
คือจะมีเลือกตั้งหลังพระราชพิธี
บรมราชาภเิษก สิง่ทีป่ระชาชนไม่รู้
เหมอืนกันคอืจะมพีระราชพิธบีรม
ราชาภิเษกเกิดขึ้นเมื่อไร 

แม้แต่คนระดับรองนายก
รัฐมนตรีอย่างนายวิษณุ เครือ
งาม ก็ยงัไม่ทราบหมายก�าหนดการ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

“ได้ยินนายกฯกล่าวไว้อย่าง
นัน้ แต่พระราชพธีิดงักล่าวยงัไม่มี
ความชดัเจนในเรือ่งวนั เวลา พระ

เปิดทางไดโว่
สรุปจะมีเลือกต้ังเม่ือไร

ไม่มีใครให้ความชัดเจนได้
เพราะมีหลายปัจจัยมาเก่ียวข้อง

ราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเกิดขึ้น
ในปีนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบ ตอบไม่
ถกู รฐับาลไม่มกีารประชมุในเร่ือง
นี ้เพราะเป็นเรือ่งของพระบรมราช
วินิจฉัย” 

เป็นค�ากล่าวของนายวษิณุ
ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 

อย่างไรกต็าม การพดูคุยระหว่าง 
คสช. กบัตวัแทนพรรคการเมอืงจะ
เกดิขึน้ตามก�าหนดเดมิภายในเดอืน
มถินุายนนี ้และคาดกนัว่าน่าจะเป็น
ช่วงสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่ได้ลอ็กวนั
และก�าหนดสถานที่ชัดเจน โดย
ตวัแทนฝ่าย คสช. คอื “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม 

ส่วนตวัแทนพรรคการเมืองให้
เป็นระดบัหวัหน้าพรรคหรอืแกนน�า
พรรค หากเป็นพรรคการเมืองใหม่
ต้องเป็นพรรคการเมอืงทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ (กกต.) รบัจดแจ้งจดัตัง้
พรรคแล้วเท่านัน้ พรรคไหนท่ี กกต. 
ยงัไม่รบัจดแจ้งตัง้พรรคอย่างเป็น
ทางการแม้จะไปยืน่เรือ่งไว้แล้วหมด
สิทธิเ์ข้าร่วมวงหารอืครัง้นี้ 

เมือ่ดสูถานการณ์ความน่าจะ
เป็นแล้ว จากที่เคยคาดกันว่าหลัง
วงพูดคุยระหว่าง คสช. กับพรรค 
การเมอืงจะทราบก�าหนดการเลอืก
ตั้งที่ชัดเจน น่าจะยังไม่สามารถ
ก�าหนดกรอบเวลาทีจ่ะจดัเลอืกตัง้
อย่างชัดเจนได้ 

เหตผุลหลกัทีจ่ะเป็นข้ออ้างไม่

สามารถล็อกวันเลือกตั้งได้น่าจะ
เป็นเรื่องก�าหนดการบังคับใช้ของ
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูเป็น
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ทีน่ายกฯ
น�าขึ้นทลูเกล้าฯไปแลว้ พรอ้มร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งแต่วันท่ี 15 
มิถุนายนที่ผ่านมา 

สิ่งที่คาดว่าน่าจะได้ความ
ชัดเจนจากวงถกร่วมระหว่าง คสช. 
กับตัวแทนพรรคการเมืองคือการ
ปลดล็อกให้พรรคการเมอืงเริม่ท�า
กิจกรรมท่ีจ�าเป็นได้ เท่าที่ทราบ
ขณะนี้ก�าลังมีการตรวจทานความ
ถูกต้องของแนวทางแก้ปัญหาอัน
เกิดจากค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ไป
กระทบกับการด�าเนินการตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

สรปุจะมเีลอืกตัง้เมือ่ไรยงัไม่มี
ใครให้ความชัดเจนได้ในตอนนี้ 
เพราะมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง 

ขณะเดียวกันจะไม่มคีวามคบื
หน้าออกมาเลยก็เป็นไปไม่ได้ ดัง
นั้น สิ่งที่จะได้เห็นหลังการหารือ
คือ จะค่อยๆผ่อนเชือกให้ฝ่าย
การเมอืงเคลือ่นไหวท�ากจิกรรมได้
มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการหา 
สมาชิกพรรค 

การผ่อนเชือกครั้งนี้ไม่ใช่
เพยีงคลายลอ็กให้พรรคการเมอืง
ขยับแขนขยับขาได้สะดวกขึ้น 
แต่ยังเปิดทางสะดวกให้ไดโว่
ทีก่�าลงัท�างานเร่งเดนิเคร่ืองดูด
อดีต ส.ส. ได้หนักขึ้นโดยไม่
ต้องแอบท�าอีกด้วย
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In Brief : ย่อความ

แก้ให้ถูกทาง

ทรรศนะ

ถ้าท�าอะไรโปร่งใสกไ็ม่มใีครมา
ต�าหนติติงิได้ ท�าดีกต้็องเปิดเผย
ให้สาธารณชนรับรู้ ศรัทธาก็
จะไม่ตกวูบไปอย่างทุกวันนี้ 
ประชาชนก็ไม่ห่อเหี่ยวใจ ยังมี
ศรัทธาพระศาสนา

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วงจรอุบาทว์

“บิ๊กตู่” ได้ฤกษ์เยือน “อังกฤษ-
ฝรั่งเศส” ระหว่างวันที่ 20-26 
มถิุนายน เป็นอกีครั้งทีจ่ะไดพ้บผูน้�า
โลกเสรี “เทเรซา เมย์” และ “เอ็ม
มานูเอล มาครง” ซึ่ง “บิ๊กตู่” ต้อง
ยืนยันการเลือกตั้งเพื่อกลับสู่ระบอบ
ประชาธปิไตย ท่ามกลางการประท้วง
ของคนไทยทีต่่อต้านรฐัประหาร และ
การกดดนัขององค์กรด้านสทิธมินษุย
ชน

หากรัฐประหารแก้ปัญหาบ้าน
เมืองได้จริงก็คงไม่มีการต่อต้านทั้ง
ในประเทศและประชาคมโลก รวมถงึ
การที่ “พลเมืองโต้กลับ” ได้ฟ้อง
ร้อง “คสช.” จ�านวน 5 คน ในข้อหา
ร่วมกนัเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 113 ซึ่งศาลนัดฟังค�า
พิพากษาศาลฎีกาวันศุกร์ที่ 22 มิถุ 
นายน เวลา 09.30 น.

“พลเมอืงโต้กลบั” ได้เดินทาง
ไปเชิญเอกอัครราชทูตและตัวแทน
จากประเทศต่างๆให้ร่วมสงัเกตการณ์
รบัฟังค�าพพิากษาศาลฎีกาครัง้นีด้้วย 

ค�าพพิากษาจะออกมาอย่างไรไม่
ส�าคญัเท่ากบัการท�าให้ประชาคมโลก
รับรู้ถึงการรัฐประหารแบบไทยๆว่า
ท�าไมจงึเป็น “วงจรอบุาทว์” ซ�า้ซาก?

นับต้ังแต่ “คณะราษฎร” ท�าการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ผ่านมา 86 
ปี บ้านเมืองวันน้ีก็ยังอยู ่ภายใต้ 
“ระบอบเผดจ็การ” มกีารรฐัประหาร
ถึง 12 ครั้ง ฉีกและร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ถึง 20 ฉบับ มีนายกรัฐมนตรี
ไทย 29 คน เป็นพลเรือน 16 คน 
และทหาร 13 คน โดยมาจากรฐัประหาร 
11 คน 

จึงไม่แปลกที่ไม่มีใครเชื่อว่า
จะไม่มีรัฐประหารอีก!  

อาตมาทิง้ท้ายกรณเีสยีงวิพากษ์วจิารณ์
เรือ่งพระควรรับเงนิได้หรือไม่ ซึง่อาตมา
บอกว่าจะไม่มีกฎอะไรเลยมันก็ไม่ได้ 
เพราะรับมาแล้วเอาไปเลี้ยงหมอนวด 
ไปเท่ียวเตร่เมืองนอกกับสีกาคนสนิท 
เอาทรัพย์ที่เขาตั้งใจจะท�านุบ�ารุงพระ
ศาสนาไปใช้ในทางที่ผิด นอกจากนี้ยัง
พูดเรื่องตั้งตู้รับบริจาคไว้เป็นช่องๆเลย 
ตูข้นาดใหญ่ 5-10 คนกย็กไม่ได้ นอกจาก
ใช้รถเครนมายก แล้วก�าหนดว่า 7 วัน
หรือ 1 เดือนจึงมาเปิด โดยมีคณะ
กรรมการร่วมตรวจว่าแต่ละตูม้เีงินบรจิาค
เท่าไร หรือส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) เข้าไปร่วมด้วยก็ได้ถ้า
มีก�าลังคนพอ 

ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าอาหารพระเณร 
ค่ารักษาพยาบาล เมื่อเป็นกองทุน
ก็เบิกจ่ายไปตามความจ�าเป็น พระ
กจ็ะไม่เสยีหายเรือ่งเงิน หรือน�าเงนิ
ไปเสยีหายเรือ่งผู้หญงิ ถ้าแก้ 2 เรือ่ง
นี้ได้ ญาติโยมก็สบายใจที่จะถวาย
เงนิให้ จะถวายให้ส่วนตวักบ็อกไป 
จะถวายเพื่อท�านุบ�ารุงพระศาสนา
กท็�าไป พระจะได้ไม่ใช้อีลุย่ฉยุแฉก 
อย่างนีเ้ชือ่ว่าจะไม่มปัีญหาเรือ่งเงนิ 
เพราะเงินส่วนตัวก็ใช้ไป 

รัฐบาลก็ต้องรู้จักใช้เงินเหมือนกัน 

สมเดจ็มรณภาพท�าไมต้องใช้ตัง้ 60-70 
ล้านบาท ร่างกายแค่นัน้ อย่างหลวงพ่อ
พทุธทาสใช้เงนิเผาศพท่านไม่ถงึพนับาท 
ถ้าให้เกิน บ�ารุงเกิน ใช้เกิน ส่วนเกินนี่
แหละที่ท�าให้พระหลงทาง  

อย่าฝากเงินในนามของพระเดด็ขาด 
ต้องในนามมูลนิธิหรือวัด ท�าบัญชีให้
เป็นสัดส่วนชัดเจน วัดใหญ่ๆยังไงก็มี
โยมอปุถัมภ์ อปัุฏฐากท่วมท้นเหลอืเฟือ 
แต่วดัเลก็ๆจะอยูล่�าบาก หากไม่ให้ถวาย
เงินพระเลย วัดเล็กที่ขาดแคลนก็จะ
ล�าบาก ยังไงก็แก้ให้ถูกทางเถอะ ไม่
จ�าเป็นต้องท�าบัญชีทุกวัด ท�าไปก็สิ้น
เปลอืงเสยีเวลาเปล่า เพราะวดัเลก็ๆบาง
วดัแค่ค่าน�า้ ค่าไฟกไ็ม่มจ่ีายแล้ว ท�าให้
ได้สัก 30 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 5,000 
วัด จาก 20,000 วัด หรือ 3,000 วัดให้
ได้ก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มภายหลังเป็น
หมื่นวัดก็ยังได้ 

วดัทีม่รีายได้ต�า่กว่า 10,000-20,000 
บาทต่อปี ไม่ต้องไปท�าหรอก คนที่พูด
ว่าต้องท�าทุกวัด พูดแบบไม่รู้เรื่อง ไม่รู้
ข้อมูล เพราะวดัทีต้่องท�าบัญชกีต้็องจ้าง
คนท�าบัญชี ค่าจ้างหมื่นสองหมื่น แต่มี
เงินท�าบุญแค่หลักหมื่น อย่างนี้วัดก็มี
ปัญหา  

ถ้าท�าอะไรโปร่งใสกไ็ม่มใีครมา
ต�าหนิตติงิได้ ท�าดีกต้็องเปิดเผยให้
สาธารณชนรับรู้ ศรัทธาก็จะไม่ตก
วูบไปอย่างทุกวันนี้ ประชาชนก็ไม่
ห่อเหีย่วใจ ยงัมศีรทัธาพระศาสนา 
ก็ขอฝากไว้แค่นี้ 

เจริญพร
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เปิดตัว : พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์
ตี้ จ�ากัด (มหาชน) และกมลวรรณ วิปุลากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน 
ออริจิ้น จ�ากัด แถลงเปิดตัว “วัน ออริจิ้น” ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมเปิด
แผนธุรกิจ 5 ปี ลงทุน 20,000 ล้านบาท 

ลงนาม : สุภีริยา เตชะนันท์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค แผนกสินค้าอาหารสด 
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของ
กรมการค้าภายในในการซ้ือขายสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือกับกลุ่ม
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร 

เศรษฐกิจ

‘ยูบิลลี่’จัดมหกรรมเคร่ืองเพชรแห่งปี

น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั ยู
บลิลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอญัมณี
ในไทยไตรมาสแรกโตประมาณ 
4-5% ช่วงครึง่ปีหลงัคาดว่าก�าลงั
ซือ้น่าจะดกีว่าครึง่ปีแรกจากเทศกาล
พิเศษในการกระตุ้นการจับจ่าย
ใช้สอย โดยมูลค่าตลาดรวมของ
ตลาดค้าปลีกเคร่ืองประดบัอญัมณี
อยูท่ี ่ 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
ร้านเด่ียว 20,000 ล้านบาท ร้าน
เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้าง 7,000-
8,000 ล้านบาท และร้านทอง 9,000 
ล้านบาท ส่วนยูบิลลี่ ไดมอนด์ 
ปัจจุบนัมสีาขาท้ังหมด 125 สาขา 
และฟอร์เอเวอร์ มาร์ค ม ี4 สาขา 
ปีนีต้ั้งเป้าโตข้ึน 10% 

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ อยู่คู่กับคน
ไทยมากว่า 89 ปี ปีนีไ้ด้ฉลองความ
ยิง่ใหญ่พร้อมคนืก�าไรให้ลกูค้า โดย
ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท 
จดังาน “ยูบลิล่ี ไดมอนด์ มดิเยยีร์ 
เอ็กซ์โป 2018 : เดอะ 89 สปาร์ค
กลิง้ ฟีโนมินอล” มหกรรมรวบรวม
เครือ่งประดบัเพชรและเพชรกะรตั 
มาจัดแสดงใน 8 โซนสุดพิเศษ 
พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ระหว่าง
วันที ่21-24 มถุินายน 2561 เวลา 

พาณิชย์แนะผลิตกระเทียมออร์แกนิก

“ยบูลิลี”่ ตัง้เป้าปีน้ีโต 10% ทุม่งบกว่า 50 ล้านบาท จดังานมหกรรม
รวบรวมเครือ่งประดับเพชรและเพชรกะรตัวนัที ่21-24 มถุินายน 

10.00-20.00 น. ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแบงค็อก 
แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพ 

โซนที่ 1 Sparkling Pheno 
menon เครือ่งประดบัไฮไลท์ และ
สุดยอดนวัตกรรมท่ีไม่มีที่ไหนมา
ก่อน โซนที่ 2 The Masterpiece 
นวัตกรรมและงานดีไซน์สุดยอด 
“เครือ่งประดบัเพชร” ชิน้เดยีวใน
โลกกว่า 100 แบบ โซนที่ 3 The 
World of Carat รวบรวมเพชร

โซนที ่5 The Wedding Gallery 
เคร่ืองประดับเพชร เซตสร้อยคอ 
แหวนหม้ัน แหวนแต่งงานส�าหรบั
บ่าวสาว โซนท่ี 6 The Art of 
Diamond Necklaces รวบรวม
สร้อยคอเพชรดีไซน์หนึ่งเดียวใน
โลก และสร้อยคอเพชรดีไซน์ยอด
นิยมมากที่สุด โซนที่ 7 Forever 
Mark แบรนด์เพชรระดับโลกจาก
กลุ่มบริษัท เดอ เบียร์ส และโซน
ที่ 8 Phenomenon Sale โปรโม
ช่ันสุดว้าว อาทิ สินค้าลดสูงสุด 
50% ซื้อ 1 แถม 1 ซื้อเพชรแจก
เพชร และของสมนาคุณมากมาย 

กะรัตแฟนซี เชป และแฟนซี คัล
เลอร์ ส่งตรงจากเบลเยียม แหล่ง
เจียระไนที่ดีที่สุดในโลก โซนที่ 4 
The Excellence สุดยอดเพชร 
100 Triple Excellent ที่สุดแห่ง
ความงดงามสมบูรณ์แบบ 

นางจนัทริา ยมิเรวตั ววัิฒน์รตัน์ 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยรายงานส�านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นคร
แฟรงก์เฟิร์ต ในการส�ารวจตลาด
กระเทยีมด�าในเยอรมนว่ีา ปัจจบัุน
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ
มร้ีานทีจ่�าหน่ายกระเทยีมด�าเพิม่
มากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กระเทยีมด�าเป็นส่วนประกอบ เป็น
โอกาสส�าหรบัผูส่้งออกไทยจะขยาย
ตลาดการส่งออกกระเทยีมด�าเจาะ
ตลาดเยอรมนี หลงัจากมกีารเผย
แพร่งานวจิยัของแพทย์มหาวทิยา

ลยัไฟร์บวร์กว่ากระเทยีมด�ามส่ีวน
ช่วยรกัษาโรคหลายแขนง และบ�าบดั
รกัษาอาการปวด ทัง้ท�าให้ระบบ
ภมูต้ิานทานโรคดีขึน้  

ผลการศกึษาพบว่า กระเทยีม
ด�าอดุมไปดว้ยวติามนิและแร่ธาตุ 
โดยเฉพาะวติามนิซ ีซลีเีนยีม และ
โพแทสเซียม ทีมี่สารต้านอนุมูลอสิระ 
สามารถลดไขมนัในเลอืด ลดความ
ดนัเลอืด ต้านเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้
รา รกัษาโรคเบาหวาน โรคหวัใจ ต่อ
ต้านโรคภมูแิพ้ ลดปรมิาณโคเลส 
เตอรอลและความเสีย่งในการเกดิ
โรคมะเร็ง โดยการส่งออกสามารถ

ส่งออกกระเทยีมด�าออร์แกนกิซึง่จะ
เพ่ิมมลูค่าให้กบัสนิค้า เพราะปัจจบุนั
ชาวเยอรมนัดแูลสุขภาพมากขึน้ โดย
เฉพาะสินค้าทีป่ลอดสารพษิ 

กระเทยีมด�าท�ามาจากกระเทียม
สขีาวธรรมชาตโิดยผ่านกระบวนการ
หมกัด้วยกรรมวธิพีเิศษในอณุหภมิู
ควบคุมประมาณ 60-90 องศา
เซลเซียส ใช้ระยะเวลา 40-90 วนั 
ถือเป็นอาหารพิเศษราคาแพง 
สามารถน�าไปปรงุอาหารในหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหมัก
ดอง น�า้ซอส แกง เนือ้สตัว์เคีย่ว 
หรอืผลติภณัฑ์ทาขนมปัง 
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ร่วมแข่งเอเชีย่นเกมส์ 
เกาหลเีหนอืและเกาหลีใต้ตกลง
ร่วมทมีกันลงแข่งขนับางรายการ
ในกีฬาเอเช่ียนเกมส์ทีอิ่นโดนเีซยี
จะเป็นเจ้าภาพในปีนี ้โดยคณะ
เจ้าหน้าท่ีเกาหลีเหนือและ
เกาหลใีต้กล่าวในแถลงการณ์ร่วม
ว่า นกักีฬาของเกาหลเีหนอืและ
เกาหลีใต้จะเดินพาเหรดใน
ระหว่างพธิเีปิดและปิดการแข่งขนั
กฬีาเอเชีย่นเกมส์ทีจ่ะมขีึน้ระหว่าง
วนัที ่18 สงิหาคม-2 กนัยายน
ทีจ่ะถงึนี ้ ซึง่เป็นลกัษณะเดยีว
กบัทีเ่คยท�าในการแข่งขนัโอลมิปิก
ฤดูหนาวทีเ่กาหลใีต้เป็นเจ้าภาพ
เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์ทีผ่่านมา 

น�า้ท่วมเจดย์ีมอญถล่ม 
เกิดน�้าท่วมฉับพลันในหลาย
พื้นที่ของรัฐมอญทางตอนใต้
ของเมียนมาหลังฝนตกหนัก
ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้
เกิดดินถล่มที่เจดีย์ไจ๊ตะหลั่น 
เจดีย์ดังของเมืองมะละแหม่ง 
ทางการได้อพยพชาวบ้าน 150 
คนทางตอนใต้ของเมืองมะละ
แหม่งไปอาศยัชัว่คราวทีโ่รงเรยีน
ของรฐั เนือ่งจากบ้านเรอืนและ
สะพานถูกน�้าท่วม จนถึงขณะ
นีย้งัไม่มรีายงานผูเ้สยีชวีติ ขณะ
ที่ฝนยังคงตกหนักทั่วประเทศ

สะทือนบริษัทน�้ามัน 
หลงัจากสหรฐัประกาศว่าจะเกบ็
ภาษสีนิค้าน�าเข้าจากจนีมลูค่า 
50,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 
1.63 ล้านล้านบาท) และจนีได้
ตอบโต้ว่าจะใช้มาตรการเดียวกนั 
ท�าให้ราคาน�า้มนัดิบสหรฐัร่วง
ลงทนัทร้ีอยละ 5 เจ้าหน้าทีบ่รษิทั
น�า้มนัของรฐัในจนีเผยว่า แปลก
ใจมากทีท่างการรวมน�า้มนัดิบ
สหรฐัไว้ในรายการสนิค้าท่ีจะถูก
เรยีกเก็บภาษตีอบโต้ ทัง้ท่ีบรษัิท
ก�าลังจะเพิ่มการน�าเข้าน�้ามัน
จากสหรฐัตามนโยบายของรฐับาล
เมือ่ต้นปี

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ตั้งกองทัพอวกาศ

สื่อทางการจีนรายงานว่า นายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ เดิน
ทางมาถึงกรุงปักกิ่งแล้ว โดยคาด
ว่าเขาจะพบกับประธานาธบิดสี ีจิน้
ผิง ของจีน เพื่อกล่าวสรุปการ
ประชุมสุดยอดระหว่างเขากับ
ประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ ของ
สหรัฐ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่นายคิม
เดินทางเยือนจีนในปีนี้ ภายหลัง
การพบปะหารอืครัง้ประวัติศาสตร์
กับผูน้�าสหรัฐทีสิ่งคโปร์ โดยตกลง
กันว่านายทรมัป์และนายคมิจะร่วม

มือกันเพ่ือน�าไปสู่การปลดชนวน
อาวุธนวิเคลียร์ทัง้หมดบนคาบสมทุร
เกาหลี และสหรัฐจะรับประกัน
ความมั่นคงปลอดภัยให้รัฐบาล
เกาหลีเหนือ 

ผูน้�าเกาหลเีหนอืเยอืนจนีครัง้ที3่ 
สือ่ทางการจนีประกาศว่า นาย

คิมเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 
19-20 มิถนุายน แต่ไม่ได้เปิดเผย
รายละเอยีด ต�ารวจจนีรกัษาความ
ปลอดภยัอย่างแน่นหนาตามถนน
ฉางอาน ซึ่งเป็นถนนสายหลักไป
สู่อาคารมหาศาลาประชาชนใน
กรงุปักกิง่ทีค่ณะผูน้�าจนีมักให้การ
ต้อนรบัผูน้�าต่างประเทศ และรกัษา
ความปลอดภัยที่บริเวณเรือนรับ
รองเตยีวหยไูถ่ซึง่นายคิมและภรยิา
เคยพ�านักระหว่างเยือนกรุงปักกิ่ง
เมื่อเดือนมีนาคม

“ทรัมป์” สั่งการให้จัดตั้งกอง
ก�าลังเหล่าที่ 6 มุ่งเน้นในเรื่อง
อวกาศโดยเฉพาะ ขณะเดยีวกนั
ประกาศระงบัการซ้อมรบร่วม
ระหว่างสหรัฐกบัเกาหลใีต้ ซึง่
เป็นผลมาจากการประชุมสุด 
ยอดกับผู้น�าเกาหลีเหนือเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว 

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ กล่าวก่อนการประชุม
สภาอวกาศแห่งชาติของสหรัฐว่า 
การที่สหรัฐมีส่วนร่วมในอวกาศ
ถือว่ายังไม่เพียงพอ สหรัฐจะต้อง
มีบทบาทน�าในอวกาศ นอกจาก
มีกองทัพอากาศแล้ว จากนี้ต่อไป
จะมีกองทัพอวกาศ ซึ่งมีความเท่า
เทยีมกนั แต่เป็นทหารอกี 1 เหล่า
แยกต่างหาก สหรฐัเป็นภาคีสมาชิก
ในสนธิสัญญาอวกาศส่วนนอกป ี
1967 ซึ่งห้ามการติดตั้งอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูงในอวกาศ 
และจะอนญุาตให้ใช้ดวงจนัทร์และ
ดาวอืน่ๆในอวกาศเพ่ือจดุประสงค์
ในทางสันติเท่านั้น 

ก่อนหน้านี้เคยมีการเสนอ
แนวคดิจดัตัง้กองทพัอวกาศมาแล้ว
จากประธานาธิบดีทรัมป์เองและ
รฐับาลสหรฐัก่อนหน้าน้ี ซ่ึงการจัด

ตั้งกองทัพเหล่าใหม่จะต้องได้รับ
การอนุมัติทางด้านงบประมาณ
จากรัฐสภา ซึง่มคีวามเหน็แบ่งออก
เป็น 2 ฝ่ายทั้งสนับสนุนและไม่
เห็นด้วย ทางด้านโฆษกหญิงของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่า 
คณะกรรมการนโยบายของกระทรวง
กลาโหมจะเตรียมการเพื่อจัดตั้ง
กองทัพอวกาศตามค�าสั่งของประ 
ธานาธิบดีทรัมป์

อีกด้านหน่ึงมีรายงานความ
เคลือ่นไหวว่า สหรฐัและเกาหลใีต้
ตกลงร่วมกนัท่ีจะระงบัการซ้อมรบ
ร่วมที่มีก�าหนดจะจัดขึ้นในเดือน
สงิหาคมนี ้หลงัจากทีป่ระธานาธบิดี
ของสหรฐัให้ค�ามัน่ไว้ว่าจะหยุดการ
ซ้อมรบภายหลังได้ประชุมสดุยอด
ร่วมกับนายคิม จอง-อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนอื ทีส่งิคโปร์เมือ่สปัดาห์

ที่แล้ว
กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้

ออกแถลงการณ์ระบุว่า เกาหลีใต้
และสหรฐัตกลงทีจ่ะระงบักจิกรรม
ทุกอย่างท่ีเกีย่วข้องกบัการวางแผน
จดัการซ้อมรบ “อลุช ิฟรีดอม การ์
เดียน” ขณะเดียวกันกระทรวง
กลาโหมสหรัฐก็ออกแถลงการณ์
ยืนยันเรื่องการระงับการซ้อมรบ
ร่วม พร้อมกับระบุว่า นายจิม 
แมททิส รัฐมนตรีกลาโหม นาย
ไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรีต่างประเทศ 
และนายจอห์น โบลตัน ที่ปรึกษา
ด้านความมัน่คงของประธานาธบิดี
ทรัมป์ มีก�าหนดจะหารือในเรื่อง
นีใ้นสปัดาห์นี ้โดยทหารสหรัฐราว 
17,500 นาย มีก�าหนดจะเข้าร่วม
ในการซ้อมรบดังกล่าว 

ในขณะเดียวกันนายปอมเป
โอซึ่งเคยระบุว่ามาตรการคว�่า
บาตรเกาหลีเหนือยังคงด�าเนิน
ต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะปลอด
จากอาวุธนิวเคลียร์อย่างส้ินเชิง
กล่าวว่า มีแผนจะเดินทางไปยัง
เกาหลีเหนือเพ่ือพบกับนายคิม 
เพื่อเจรจาติดตามผลหลังจากการ
ประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�าสหรัฐ
และเกาหลีเหนือ
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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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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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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
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สังคม

โออิชิ กรุ๊ป ฉลอง100ล้านหม้อ‘ชาบูชิ’

โออชิ ิกรุป๊ ร่วมฉลอง 100 ล้านหม้อ 
“ชาบูชิ” พร้อมสานต่อกิจกรรม
สร้างสรรค์สงัคม โครงการอิม่จัง! 
แบ่งปันมือ้พเิศษให้กบัน้องๆ เดก็
ด้อยโอกาส เดก็ก�าพร้า เดก็ยากจน 
จากมูลนธิบ้ิานเดก็เร่ร่อน สมทุร 
ปราการ ได้เปิดประสบการณ์อาหาร
ญีปุ่น่แบบจดัเตม็ ทัง้ชาบ-ูชาบ ูสุ
ก้ีหม้อไฟ และซชิู ข้าวป้ันสารพดั
หน้า รวมทัง้มอบเงนิบรจิาคสมทบ
ทนุอาหารกลางวนั ณ ชาบชู ิสาขา
เดอะ สตรที รัชดา เมือ่เรว็ๆนี้

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล 
บอสหญงิคนเก่งแห่งโออชิ ิกรุป๊ 
เปิดเผยว่า “โออิชิ กรุ๊ป ไม่เพียง
มุง่เน้นธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็
เท่านัน้ แต่ยงัใส่ใจพฒันาสงัคมให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคูก่นัไป ด้วย
ปณิธานที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยให้ดขีึน้ นโยบายด้านความรบั
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโออิ
ชิ กรุ๊ป จึงอยู่ภายใต้แกนหลัก 
โครงการ “ให้” เป็นการให้การ
สนับสนนุและช่วยเหลอืสงัคมด้าน
คณุภาพชวีติและการศกึษา ตลอด
จนการปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรม เพื่อสังคมที่น่าอยู่ โดย
มุง่เน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและผูป้ระสบภยัพิบัติ
ต่างๆ โครงการอิม่จงั! เป็นรปูแบบ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลงังาน พร้อมด้วย ศ.ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์กรรมการสมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาล
ไทย อมฤต เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮับบ้า จ�ากัด แถลงข่าวการจัดงาน 
“หาร 2 Talks” 

วันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) กิตติศักดิ์ พุกเจริญ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
และไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “คิดก่อนแชต ชัวร์ก่อนแชร์ ครั้งที่ 1”  

ส�าเร็จที่รวดเร็วและยิ่งใหญ่นี้ คง
เป็นเพราะลูกค้าของเราทุกคน
ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นใน
คุณภาพและบริการของชาบูชิ จึง
ถือโอกาสนี้ส่งมอบประสบการณ์
ที่น่าประทับใจให้กับเด็ก เยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จาก
มลูนธิบ้ิานเดก็เร่ร่อน สมทุรปราการ 
ผ่านการรับประทานชาบู-ชาบู สุ
กี้หม้อไฟ และซูชิ ข้าวปั้นสารพัด
หน้า มื้อพิเศษ 1 มื้อฟรี พร้อมกัน
นี้ยังได้มอบเงินบริจาคสมทบทุน
อาหารกลางวันให้กับมูลนิธิบ้าน
เดก็เร่ร่อน สมทุรปราการ อกีด้วย”

ครูมุ้ย-จารนัย เอียงอิ่ม 
คุณครูผู้ดูแลมูลนิธิบ้านเด็ก
เร่ร่อน สมุทรปราการ บอกว่า 
“ต้องขอบคณุผูใ้หญ่ใจดแีละพนกังาน
ทุกคนที่ชาบูชิที่คอยดูแลและให้
พวกเราได้มปีระสบการณ์ทีด่แีบบ
นี ้ขอบคุณท่ีให้โอกาสเดก็ๆได้ออก
มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่พวก
เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แม้จะ
เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นมื้อที่มี
ความหมายส�าหรบัเดก็ๆมาก ครัง้
นีถ้อืเป็นครัง้แรกของเด็กๆทีไ่ด้มา
รับประทานอาหารญี่ปุ ่นสไตล์
ชาบ-ูชาบ ูสกุีห้ม้อไฟ และยงัมซีชูิ 
ข้าวป้ันสารพดัหน้า ให้ได้เลอืกรบั
ประทานอีก เด็กๆมีความสุขมาก
ค่ะ”

หนึ่งของการให้ จุดเริ่มต้นของ
โครงการนีเ้กิดจากแนวคดิทีอ่ยาก
แบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มใน
เครอืโออชิใิห้แก่ผูด้้อยโอกาสอย่าง
สม�า่เสมอ และเป็นการคนืก�าไรให้
กับสังคมด้วยความจริงใจ” 

ด้านแซม-ไพศาล อ่าว
สถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(ธุรกิจอาหาร) แห่งโออิชิ กรุ๊ป 
เปิดเผยว่า “โออชิ ิกรุ๊ป มีความตัง้ใจ
ท�าสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคม เพราะ
ปจัจุบันคนหันไปทางวัตถุนิยม เรา
จึงอยากจะฟื้นฟูและยกระดับจิตใจ
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในรูป
แบบทีเ่หมาะสม และในโอกาสฉลอง
ครบ 100 ล้านหม้อ “ชาบชู”ิ ความ


