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ก�ำขี้ดีกว่ำก�ำตด
ไม่ได้ยีห่ระกบัค�าขูน่ี ้แม้หลงัเลอืก
ตั้งจะสอบตก แต่สิ่งที่ได้รับจาก
การย้ายสงักัดคุ้มค่าเน่ืองจากเป็น
สิ่งที่จับต้องได้ ที่ส�าคัญไม่มีใคร
มั่นใจว่าหลังเลือกตั้งพรรคเพ่ือ
ไทยจะได้เป็นรัฐบาล หากเป็น
รัฐบาลจะบริหารประเทศได้กีว่นั 
กี่เดือน ก่ีปี เพราะมีความเสี่ยง
ทั้งการถูกต่อต้านทางการเมือง 
ทัง้การตดิกบัดกัข้อกฎหมายท่ีถกู
วางไว้ เมื่อสถานการณ์เป็นอย่าง
น้ีอย่ามาพูดกันเร่ืองอุดมการณ์ 
เพราะ “ก�าขี้ดีกว่าก�าตด”

ยังจ�ำได้ไหม?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

หวังสหรัฐ-โสมแดง
ท�ำตำมสัญญำ 

เศรษฐกิจ 4

ธอส.เอ็กซ์โป
จัดให้คนไทยมีบ้ำน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“แกร็บคำร์”
ไม่ต้องจดป้ำยเหลือง

ผลกระทบจากโพลแลนด์สไลด์
ว่าจะได้ ส.ส. จ�านวนมากหากมี
เลือกตั้ง ท�าให้เกิดปฏิกิริยาโต้
กลบัรุนแรงเพ่ือดดูอดตี ส.ส. และ
อดีตผู้สมัครเกรดบีบวกออกจาก
พรรค ยิ่งนายใหญ่ นายหญิง ติด
เงือ่นไขกฎหมาย ไม่อาจเทคแอค็ 
ชั่นเพ่ือหยุดเลือดไหลได้ พรรค
ยิ่งสะเทือน ส่วนกรณีที่แกนน�าขู่
คนที่ออกไปท�านองว่าเสี่ยงสอบ
ตก เพราะประชาชนจะให้บทเรียน 
กน่็าจะเป็นเพียงค�าขูเ่ชงิหลักการ
เพื่อปลอบใจตัวเอง คนทิ้งพรรค

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เทยีบเชญิให้มำร่วมวงถกคลำยลอ็ก
พรรคกำรเมืองถูกร่อนจำกคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
ถึงพรรคกำรเมืองต่ำงๆเป็นที่
เรียบร้อย ต้องรอดูปฏิกิริยำตอบ
รบัจำกพรรคกำรเมอืงว่ำพรรคไหน
จะเข้ำร่วมหรือไม่เข้ำร่วม

ชัดเจนแน่นอนว่ำวงถกร่วม
ระหว่ำง คสช. กับพรรคกำรเมือง
ครัง้นีไ้ม่ฟันธงเรือ่งก�ำหนดวนัเลอืก
ต้ัง แต่อำจพูดเป็นกรอบเวลำเอำ
ไว้ ซึ่งคงจะยึดตำมที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดเป็นหลักคือ ภำยใน 150 
วนัหลงัร่ำงพระรำชบัญญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ฉบับสุดท้ำย
มีผลบังคับใช้ ซึ่งในท่ีนี้ก็คือร่ำง 
พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.)

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ทีมงำน
ในเครือข่ำยผูม้อี�ำนำจเร่งออกเดนิ
สำยดูดอดตี ส.ส. เข้ำสงักัดก็น่ำจะ
เป็นสิ่งท่ียืนยันได้ประกำรหนึ่งว่ำ
จะมีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นในไม่ช้ำ

ผลกระทบจำกแรงดูดครั้งน้ี

ก�ำขี้ดีกว่ำก�ำตด
ที่แกนนำ�พรรคขู่คนที่ออกไป

ทำ�นองว่�เสี่ยงสอบตก ไม่ได้เป็น ส.ส. 

เป็นคำ�ขู่เชิงหลักก�รเพื่อปลอบใจตัวเอง

เป็นไปตำมที่คำดคือ พรรคเพื่อ
ไทยเป็นพรรคทีเ่กิดควำมสัน่สะเทอืน
มำกที่สุด

ย่ิงเม่ือ 2 อดตีนำยกรฐัมนตรี
อย่ำง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชิน
วตัร” ตดิเงือ่นไขกฎหมำยไม่อำจ
เทคแอ็คชั่นสกัดกำรดูดได้อย่ำง
เปิดเผย และยังไม่ได้ส่งสัญญำณ
ทีช่ดัเจนถงึกำรส่งเสบยีงสนบัสนนุ
อย่ำงเต็มก�ำลงัเหมอืนทีผ่่ำนมำ ยิง่
ท�ำให้เกดิควำมระส�ำ่ระสำยภำยใน
พรรคมำกขึ้น

นอกจากนี้ยังมีข่าวไม่สู้ดี

เกี่ยวกับการขัดแย้งภายใน
ระหว่าง 2 ขั้วใหญ่ เรื่องการ
ชงิกนัเป็นแม่ทพัถอืธงน�าพรรค
ลุยสนามเลือกตั้ง

แม้จะมีค�ำยืนยันในเบื้องต้น
ว่ำผลกระทบจำกแรงดูดท่ีพรรค
เผชญิอยูใ่นตอนน้ีมไีม่มำก เพรำะ
มอีดตี ส.ส. อดตีผูส้มคัรทีท่�ำคะแนน
ปำรต์ี้ลิสต์ให้พรรค ยืนยนัลำออก
จำกกำรเป็นสมำชิกพรรคไม่ถึง 
40% แต่ถือว่ำเป็นตัวเลขท่ีค่อน
ข้ำงสูง เพรำะหมำยควำมว่ำอดีต 
ส.ส. อดีตผู้สมัคร ออกไปสังกัด

พรรคกำรเมอืงใหม่เกอืบคร่ึงหนึง่
ทีเ่ป็นอย่ำงนีน่้ำจะเป็นผลมำ

จำกกำรท�ำโพลของพรรคท่ีหลุด
ออกมำก่อนหน้ำน้ีว่ำ กำรเลอืกต้ัง
ท่ีจะเกิดขึน้ปีหน้ำพรรคจะได้ ส.ส. 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 230 เสยีง ซึง่เป็นจ�ำนวน
ที่มำกพอจะให้พรรคชิงเป็นแกน
น�ำจัดตั้งรัฐบำลได้

เม่ือผลโพลออกมำแบบนี ้แรง
ดดูจำกฝ่ำยตรงข้ำมจงึรุนแรงอย่ำง
ท่ีเห็น เพรำะต้องกำรตดัก�ำลงัของ
พรรคเพ่ือไทยให้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะ
มำกได้ เป้ำหมำยคือตัดก�ำลังของ
พรรคเพื่อไทยให้ได้ ส.ส. ต�่ำกว่ำ 
200 เสียง ยิ่งต�่ำกว่ำ 150 เสียงได้
ยิ่งดี

ส่วนกรณทีีแ่กนน�ำพรรคขู่คน
ที่ออกไปท�ำนองว่ำเสี่ยงสอบตก 
ไม่ได้เป็น ส.ส. ประชำชนจะให้บท
เรยีน กน่็ำจะเป็นเพยีงค�ำขูเ่ชิงหลกั
กำรเพือ่ปลอบใจตัวเองเท่ำนัน้ คน
ที่ทิ้งพรรคไม่ยี่หระกับค�ำขู่นี้

ถึงแม้หลังเลือกตั้งจะสอบตก 
ไม่ได้เป็น ส.ส. จริง แต่สิ่งที่ได้รับ
จำกกำรย้ำยสังกัดถือว่ำคุ ้มค่ำ 
เพรำะสิ่งที่จับต้องได้อย่ำงเป็นรูป
ธรรมดีกว่ำไปหวังน�้ำบ่อหน้ำที่จะ
ได้กินดื่มหลังเลือกตั้ง

ทีส่�ำคญัไม่มใีครมัน่ใจว่ำหลงั
เลือกตั้งพรรคเพ่ือไทยจะได้เป็น
รัฐบำลหรือฝ่ำยค้ำน หำกได้เป็น
รัฐบำลจะบริหำรประเทศได้ก่ีวนั ก่ี
เดอืน ก่ีปี เพรำะมีควำมเสีย่งทัง้กำร
ถกูต่อต้ำนทำงกำรเมอืง ทัง้กำรตดิ
กบัดักข้อกฎหมำยทีถ่กูวำงไว้

เมื่อสถานการณ์เป็นอย่าง
นีไ้ม่ต้องพดูกนัถงึเรือ่งอุดมการณ์ 
เพราะ “ก�าขี้ย่อมดีกว่าก�าตด”
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In Brief : ย่อควำม

คนทรงเจ้า

ทรรศนะ

ร่างทรงเอาสตปัิญญา เอาความ
วิเศษ ความศักดิสิ์ทธิม์าเข้าร่าง
ทรงเพื่อดับทุกข์ดับเข็ญหน่อย
เถอะ ร่างทรงจะได้เป็นสถาบัน
ที่ได้รับการยอมรับนับถือ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยังจ�าได้ไหม?

“ทั่นผู้น�า” เคยถำมว่ำเลือกตั้งแล้ว
ได้คนเฮงซวยแบบเดมิๆเข้ำมำอกีจะ
ท�ำยังไง?

“อาทิตย์ อุไรรัตน์” ก็เหน็บ
พรรคกำรเมืองว่ำ เห็นมีแต่มำเฟีย 
นำยทุน ขุนศึก ประชำชนส่วนใหญ่
ได้แค่หย่อนบัตรเลอืกตัง้เท่ำนัน้ “นี่
หรือประชาธิปไตย?” 

จะเป็นคนเฮงซวย มาเฟีย 
นายทนุ หรอืขนุศึก กส็ะท้อนถงึ
การ “ปฏริปูการเมอืง” ภายใต้ 
“ระบอบเผดจ็การ” ทีค่ยุว่ามผีล
งานมากมาย ซึง่ต้องย้อนไปถาม 
“ทัน่ผูน้�า” โดยเฉพาะการต้ังค�าถาม 
4+6 ก่อนหน้าน้ีว่า “ยงัจ�าได้ไหม?” 

ค�ำถำมของ “ทั่นผู้น�ำ” จึงสวน
ทำงกับกำรเมืองขณะนี้ที่มีแต่ข่ำว 
“พลังดูด” โดย “คนใกล้ชิด” ของ 
“ทัน่ผูน้�ำ” ซึง่หนไีม่พ้นเรือ่งของ “คน
เฮงซวย” เพรำะข่ำวที่ออกมำมีทั้ง
กำรใช้เงนิและผลประโยชน์ต่ำงๆเพือ่
จะ “ดูด” อดีตนกักำรเมอืงทีป่ระชำชน
รู้ดว่ีำเป็น “คนด”ี หรอื “คนเฮงซวย”?  

“คนไทยยคุ 4.0” ไม่ได้โง่ทีจ่ะ
ถูกร้อยจมูกเหมือนวัวควำยท่ีจูงไป
ทำงไหนก็ได้ ข้อมูลข่ำวสำรวันนี้ไม่
เหมือนในอดีต 

คนทีต่กยคุตกสมัยคอื “คนมีส”ี 
และ “คนของรัฐ” ที่ยังจมปลักกับ
ควำมคดิเดมิๆ โฆษณำชวนเช่ือแบบ
เดมิๆ อ้ำงควำมเป็น “คนด”ี แต่กลบั
อ้ำแขนต้อนรบั “คนเฮงซวย” เพยีง
เพือ่ให้มอี�ำนำจต่อไปให้นำนทีส่ดุ

จึงไม่แปลกที่ “คนเฮงซวย” 
จะถูก “ดูด” ไปกองรวมอยู่ใน
ชกัโครกเดยีวกนัจนเหม็นคลุง้ท้ัง
แผ่นดิน!

คนทรงเจ้ำมีเจ้ำมีองค์ต่ำงๆเข้ำร่ำงจริงหรือไม่ 
ไม่ว่ำจะเป็นร่ำงทรงนักร้องลกูทุ่งชือ่ดงั “พุม่พวง 
ดวงจันทร์” ร่ำงทรงจตุคำมรำมเทพ หรือร่ำง
ทรงเทพต่ำงๆอีกมำกมำย โดยเฉพำะร่ำงทรง
พุ่มพวง ต้องบอกว่ำพุ่มพวงไปท�ำกรรมอะไร
นกัหนำ วญิญำณจงึต้องมำวนเวยีนเหมอืนเป็น
ขี้ข้ำร่ำงทรง อยำกจะเรียกใช้เมื่อไรก็เรียกได้ 
หมำยควำมว่ำวิญญำณที่ล้มหำยตำยจำกไป
ไม่มีอิสรภำพเลยหรือ เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร
นักหนำจึงต้องยอมเป็นขี้ข้ำร่ำงทรง แล้วยังมี
คนเชื่ออีก กระแสคนทรงเจ้ำจึงยังมีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง  

เมือ่ก่อนนีเ้รำพดูว่ำขอเป็นข้ำรองพระบำท
ทุกชำติไป เดี๋ยวน้ีนักกำรเมืองมำบอกว่ำขอ
เป็นขี้ข้ำประชำชน ค�ำพูดแบบนี้ก็เหมือนร่ำง
ทรงทีอ้่ำงว่ำวญิญำณคนทีล่่วงลบัดบัไปแล้วมำ
เข้ำร่ำง คนทีผู่ม้บีญุญำธกิำรยงัยอมมำเป็นทำส
รับใช้ร่ำงทรง ที่หนักหนำคืออ้ำงถึงพระมหำ
กษตัรย์ิในอดตี อย่ำงนีม้นัถกูหรอืไม่ ไม่รูท้ีต่�ำ่
ทีส่งู ท�ำให้เกดิกำรวพิำกษ์วจิำรณ์และประณำม
ร่ำงทรง 

ท�าให้คนเหน็ความจรงิว่าร่างทรงหรอื
คนทรงเจ้าสามารถเรียกวิญญาณมารับ
ใช้ได้จริงหรือโกหก ท�าให้เห็นว่าคนท�า
อาชีพน้ีเป็นอย่างไร กลายเป็นเรื่องตลก 
เรื่องเสแสร้ง เรื่องอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่น
ในสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ คนทรงเจ้ายิง่อวดยิง่
อ้างก็ยิ่งเรียกว่ารู้เช่นเห็นชาติการท�ามา
หากินของคนพวกนี้ 

วงกำรร่ำงทรงจึงสั่นสะเทือนเพรำะกำร 
กระท�ำของพวกนี้เอง ทรงแล้วดีงำม ช่วยชำติ 
ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยสังคมหรือไม่ หรือยิ่งท�ำให้
สังคมจมดิ่งกับควำมงมงำย คนทุกข์ร้อนมีนับ

แสนนบัล้ำน ถ้ำร่ำงทรงช่วยได้จรงิช่วยบรรเทำ
ทุกข์ผู้คนได้หรือไม่ อย่ำงปัญหำควำมไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ก็ยังร้อนระอุ มี
กำรยิง วำงระเบิด ร่ำงทรงช่วยได้มั้ย ร่ำงทรง
ท�ำให้เห็นผู้ร้ำย เห็นกำรวำงแผนอะไรต่ำงๆ
ก่อนหรือไม่ จะได้ไปเก็บกู้ จะได้ไม่มีคนเจ็บ 
คนตำย อย่ำงนี้ร่ำงทรงก็เป็นประโยชน์ อย่ำง
นี้คนก็เชื่อว่ำของจริง คนก็ศรัทธำและนับถือ

ที่ผ่ำนมำไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่สร้ำงสรรค์ 
ทีพ่ฒันำ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชำตบ้ิำนเมอืงเลย 
เศรษฐกิจก็ยังแย่ คนยำกจนก็ยังมีอยู่มำก 
ปัญหำยำเสพติดก็มีมำกมำย ถำมร่ำงทรงว่ำ
ช่วยเรือ่งเหล่ำนีไ้ด้มัย้ ช่วยให้สงัคมกลบัมำอยู่
ในศีลในธรรมได้มั้ย ไม่ให้ผู้หญิงใจแตก ท้ัง
เสพทัง้เทีย่วแล้วกถ็กูน�ำไปรมุโทรมข่มขนื สงัคม
วิปริตอย่ำงนี้ ร่ำงทรงเอำสติปัญญำ เอำควำม
วเิศษ ควำมศกัด์ิสิทธิม์ำเข้ำร่ำงทรงเพือ่ดบัทุกข์
ดับเข็ญหน่อยเถอะ ร่ำงทรงจะได้เป็นสถำบัน
ที่ได้รับกำรยอมรับนับถือ 

  ร่ำงทรง คนทรงเจ้ำไม่เห็นช่วยอะไร 
แก้ปัญหำอะไรได้เลย เป็นแค่ควำมเช่ือส่วนตวั 
ใครเชือ่กม็ำเป็นลกูศิษย์ลกูหำ นิยมชืน่ชอบกนั
ไป จะหลงทำง พลัดหลัก คล�ำหำฤทธิ์อย่ำงนี้
ในหลักศำสนำ พระพุทธเจ้ำบอกว่ำฤทธิ์ที่ดี
ทีส่ดุคอืฤทธิท์ีเ่ทศนำแล้วท�ำให้คนช่ัวกลำยเป็น
คนดี คนอ�ำมหิตกลำยเป็นคนมีเมตตำ อย่ำง
นี้ถึงจะเรียกว่ำร่ำงทรงมีคุณมีประโยชน์ ไม่ใช่
ทรงกันแบบเดำๆสุ่มๆ อ้ำงเป็นร่ำงคนนั้นคน
นี้แต่ไม่สำมำรถช่วยดับทุกข์ดับร้อนได้เลย 

มาช่วยท�าเรือ่งดงีามได้มัย้ พระพยอม
เป็นหนึ่งรูปท่ีพร้อมจะสนับสนุน ถ้าร่าง
ทรงช่วยไม่ได้กอ็ย่าเสนอตวัเสนอหน้า มัน
รกหูรกตา คนที่เป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรุษ 
เขารู้สึกว่าเป็นเร่ืองไร้สาระ เรื่องไม่
สร้างสรรค์ ไม่เป็นประโยชน์ เอาความ
เชื่อมาเป็นเรื่องหากิน ตามหลักศาสนา
ต้องดับทุกข์เป็นหลัก ไม่ได้ให้อวดอ้าง
เรื่องฤทธิ์เรื่องเดช ปาฏิหาริย์อะไร ก็ขอ
ฝากไว้ว่าอย่าท�าต่อไปเลย

  เจริญพร
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โรดโชว์ : ชวลิต จันทรรัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอน
จิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมคณะผู้บริหำร น�ำเสนอข้อมูล
รำยละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

มอบโชค : ประณยำ นิถำนำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำร ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี และปิยะ
พงศ์ จิตต์จ�ำนงค์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส ฝ่ำยกำรตลำด ซีอำร์จี มอบ
รำงวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้กับณัฐนรี ภัทรำดุลย์ ผู้โชคดีจำกแคมเปญ “อร่อย
จุใจ..ลุ้นเที่ยวฟรี ลุ้นกินฟรี ที่ร้ำนอำหำรในเครือซีอำร์จีกับบัตรเครดิตเคทีซี”  

เศรษฐกิจ

ธอส.เอ็กซ์โปจัดหนักให้คนมีบ้ำน

นำยสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล 
ประธำนกรรมกำร ธนำคำรอำคำร 
สงเครำะห์ (ธอส.) กล่ำวว่ำ เพือ่
เป็นกำรตอบแทนลกูค้ำในโอกำสที่ 
ธอส. ครบรอบ 65 ปี วนัที ่ 24 
กนัยำยน และสนบัสนนุนโยบำย
รฐับำลให้ประชำชนผู้มรีำยได้น้อย
เข้ำถงึทีอ่ยูอ่ำศยั จงึจดังำน “บ้ำน 
ธอส. เอก็ซ์โป ประจ�ำปี 2561 : GH 
Bank Expo 2018” รวม 6 คร้ัง 
ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม-กนัยำยน 
เริม่ต้นทีก่รงุเทพฯ วนัที ่5-8 กรกฎำคม 
ณ ศนูย์กำรประชมุแห่งชำตสิริกิติิ์ 
โดยมโีปรโมชัน่พเิศษมำกมำยจำกผู้
ประกอบกำรอสงัหำรมิทรพัย์กว่ำ 50 
โครงกำร รวมถงึโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั
ของหน่วยงำนภำครฐั และทรพัย์ 
NPA สถำบนักำรเงนิของรฐั 

นำยฉตัรชยั ศริิไล กรรมกำรผู้
จดักำร ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
กล่ำวว่ำ งำนบ้ำน ธอส. เอก็ซ์โปภำย
ใต้แนวคดิ Next Station to Digital 
Service Station 360 องศำ ครบ
ทกุมติคิวำมต้องกำรเรือ่งบ้ำน เพือ่
ท�ำให้คนไทยมีบ้ำน โดยมทีีอ่ยูอ่ำศยั
ทกุระดบัรำคำมำจ�ำหน่ำยพร้อมโปร
โมช่ันพเิศษ อำท ิสนิเช่ือบ้ำนอตัรำ

‘แกรบ็คาร์’ไม่ต้องจดป้ายเหลอืง

ธอส. ฉลอง 65 ปี จัดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจ�าปี 2561” 
6 จังหวัดทุกภูมิภาค ลดกระหน�่าบ้านใหม่ บ้านมือสอง และ
บ้านหลุดจ�านองรวมกว่า 10,000 รายการ โปรโมชั่นพิเศษเพื่อ
ท�าให้คนไทยมีบ้าน 

ดอกเบีย้พเิศษ (กรอบวงเงนิ 6,500 
ล้ำนบำท) ยกเว้นค่ำธรรมเนยีม 4 
ฟรคีอื กำรยืน่กู ้ ค่ำประเมนิรำคำ
หลกัประกนัทกุวงเงนิกู ้ค่ำจดทะเบยีน
สทิธแิละนติกิรรม และค่ำจดทะเบยีน
จ�ำนองเงนิกูต้ำมสญัญำ

พเิศษส�ำหรับลูกค้ำทีจ่องสทิธิ์
ภำยในงำนพร้อมยืน่ค�ำขอกูแ้ละท�ำ
นติกิรรมภำยในระยะเวลำและเงือ่นไข
ทีธ่นำคำรก�ำหนด กรณวีงเงนิกูต้ัง้แต่ 
2 ล้ำนบำทขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ล้ำน

รวมถงึกำรจดัประมูลทรพัย์จำกกรม
บงัคบัคดวีนัที ่ 6 กรกฎำคม และ
ประมูลทรพัย์ของ ธอส. วนัที ่5 และ 
8 กรกฎำคม โดย “งำนบ้ำน ธอส. 
เอก็ซ์โป” ยงัจดัอกี 5 จงัหวดัคอื 
พษิณโุลก 13-15 กรกฎำคม ขอนแก่น 
20-22 กรกฎำคม นครปฐม 2-5 
สงิหำคม ชลบุร ี 13-15 สงิหำคม 
เชยีงใหม่ 24-26 สงิหำคม และ
สงขลำ 7-9 กนัยำยน 

บำท 200 ท่ำนแรกจะได้รับฟรี Smart 
TV 40 นิว้ กรณวีงเงนิกูต้ัง้แต่ 10 
ล้ำนบำทขึน้ไป 25 ท่ำนแรกได้รบั
ฟร ีSmart TV 55 นิว้

นอกจำกนีย้งัลดกระหน�ำ่บ้ำน
ใหม่ บ้ำนมอืสอง และบ้ำนหลดุ
จ�ำนองรวมกว่ำ 10,000 รำยกำร 
จำกผูป้ระกอบกำรอสังหำฯกว่ำ 50 
โครงกำร และทรัพย์ NPA ทุก
ประเภทจำกสถำบนักำรเงนิของรฐั 

นำยสเุมธ องกิตตกุิล ผูอ้�ำนวยกำร
วจิยัด้ำนนโยบำยกำรขนส่งและโล
จสิติกส์ สถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำ
ประเทศไทย (TDRI) เตรยีมเสนอ
ผลกำรศึกษำบริกำรรูปแบบร่วม
เดนิทำง (Ride Sharing) ของแอพ
พลเิคชัน่แกรบ็คำร์ทีค่วบรวมกบัอู
เบอร์หรือแอพฯอ่ืนๆในรูปแบบ
เดียวกับท่ีให้บริกำรแท็กซี่ผ่ำน
แอพฯให้รฐับำลและกรมกำรขนส่ง
ทำงบก (ขบ.) พิจำรณำแนวทำง
จดทะเบียน Ride Sharing ให้ถูก

ต้องตำมกฎหมำย รวมท้ังน�ำคน
ขบัและรถขึน้ทะเบยีนอย่ำงถกูต้อง
โดยไม่ต้องเปลีย่นเป็นป้ำยทะเบยีน
เหลือง โดยผู้ให้บริกำรต้องมำจด
ทะเบียนกับ ขบ. เพ่ือลงบันทึก
ประวัติพร้อมรับสต๊ิกเกอร์ 2 ช้ิน 
ระบวุ่ำเป็นรถรบัจ้ำงสำธำรณะตดิ
ด้ำนท้ำยและด้ำนหน้ำรถ 

ส่วนบทลงโทษตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนของรถยนต์ต้องเป็น
ไปตำมท่ี ขบ. ก�ำหนด เช่น กำรตรวจ
สภำพรถตำมรอบเหมือนรถบริกำร

สำธำรณะทัว่ไป แต่ทีแ่ตกต่ำงจำก
แทก็ซีส่ำธำรณะคอื ไม่ต้องติดตัง้
อปุกรณ์บำงประเภทตำมทีก่�ำหนด 
อำท ิ มเิตอร์ จพีเีอสล็อกควำมเรว็ 
กล้องถ่ำยภำพนิง่ เป็นต้น ซึง่กำร
ศกึษำของ TDRI พบว่ำประชำชน
ส่วนใหญ่ทีใ่ช้บรกิำรระบบ Ride 
Sharing พอใจ เพรำะมคีวำมสะดวก
สบำยและรวดเรว็ รวมถงึควำมสภุำพ
ในกำรให้บรกิำรมำกกว่ำแทก็ซีท่ัว่ไป 
ทัง้สำมำรถช�ำระค่ำโดยสำรผ่ำนบัตร
เครดติและจองล่วงหน้ำได้  
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ค้านนโยบายแยกเดก็
กลุ่มผู้ประท้วงหลำยร้อยคน
ชุมนุมท่ีหน้ำส�ำนักงำนตรวจ
คนเข้ำเมืองในนครซำนฟรำน
ซสิโก เพือ่ประท้วงนโยบำยแยก
เดก็ออกจำกครอบครวัผูอ้พยพ 
และเรยีกร้องให้ยกเลิกนโยบำย
ดังกล่ำว โดยตั้งแต่วันที่ 5 
พฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ มเีดก็ 300 
คนถูกแยกออกจำกครอบครัว
ผู้อพยพตำมนโยบำยแก้ปัญหำ
ผูล้กัลอบอพยพของประธำนำธบิดี
สหรัฐ และจนถึงขณะนี้ยังไม่
สำมำรถระบุได้ว่ำเดก็เหล่ำนีจ้ะ
ถูกควบคุมตัวนำนแค่ไหน

วอนหยดุเหยยีดเพศ 
มำร์โก ฟำเบยีน กองกลำงตวั
รกุทมีชำตเิมก็ซโิก ขอร้องแฟน
บอลหยดุตะโกนถ้อยค�ำเหยยีด
เพศใส่ทมีคูแ่ข่งระหว่ำงกำรแข่งขนั 
โดยห่วงว่ำแฟนบอลอำจถูกแบน
ในกำรเข้ำชมที่สนำมในนัดที่
เหลือของฟุตบอลโลก 2108 
เนือ่งจำกในเกมท่ีเมก็ซิโกพบกบั
เยอรมน ี แฟนบอลตะโกนเป็น
ภำษำสเปนว่ำ Puto ซึง่เป็นค�ำ
สแลงของกำรล้อเลียนชำวเกย์ 

อหิร่านต�าหน‘ิทรมัป์’
นำยบจิำน นมัดำร์ ซนักำเนห์ 
รัฐมนตรนี�ำ้มันอิหร่ำน ต�ำหนิ
ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรฐั ท่ีย�ำ้ข้อเรยีกร้องให้
กลุม่โอเปกลดก�ำลงักำรผลติเพือ่
รกัษำระดบัรำคำน�ำ้มนัโลก โดย
กล่ำวว่ำโอเปกไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง
ของกระทรวงพลังงำนสหรฐั กำร
เรยีกร้องของสหรฐัจงึไม่เป็นธรรม 
ขณะนีร้ฐัมนตรนี�ำ้มนัของกลุม่
โอเปกก�ำลงัทยอยเดนิทำงถึงกรุง
เวยีนนำเพ่ือเตรยีมเข้ำร่วมกำร
ประชมุในวนัศกุร์นี ้โดยทีป่ระชมุ
จะพจิำรณำเพิม่เพดำนกำรผลติ
น�ำ้มนั ซ่ึงจะเป็นกำรยตุกิำรจ�ำกดั
เพดำนกำรผลติทีเ่คยตกลงกนั
ไว้เม่ือปี 2559

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

หวังสหรัฐ-โสมแดงท�ำตำมสัญญำ 

หนังสือพิมพ์ทำงกำรจีนรำยงำน
ว่ำ รัฐบำลประธำนำธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ มีควำมกระหำยเลือดใน
กำรผลักดันมำตรกำรทำงกำรค้ำ
กับจีน และต้องกำรสูบเลือดเนื้อ
เศรษฐกิจจีน

ก่อนหน้ำน้ีประธำนำธิบดี
ทรัมป์ขู่ว่ำจะเก็บภำษีร้อยละ 10 
กบัสนิค้ำน�ำเข้ำจำกจนีคดิเป็นมลูค่ำ 
200,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หำก
จนีตอบโต้มำตรกำรของเขำส�ำหรบั
สินค้ำน�ำเข้ำ 50,000 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ เพ่ือกดดันจีนให้ยุติกำร
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของ
สหรฐั ซึง่ทำงกำรจนีประกำศตอบโต้
สหรัฐโดยกล่ำวหำว่ำเป็นกำรกดดนั
มำกเกินไปและหักหลังกัน ส่วน

สือ่จนีโวยสหรฐัสบูเลอืดเศรษฐกจิจนี 
ตลำดเงนิได้รับผลกระทบหนกัจำก
ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำสองฝ่ำยที่
รุนแรงขึ้น 

หนังสือพิมพ์ไชน่ำเดลี่ฉบับ
ภำษำองักฤษของทำงกำรจนีรำยงำน
ว่ำ สหรัฐไม่ท�ำตำมค�ำมั่นในข้อ
ตกลงทำงกำรค้ำ โดยอ้ำงถึงข้อ
ตกลงเม่ือเดือนพฤษภำคมว่ำจีน
ยอมซือ้สนิค้ำและบรกิำรจำกสหรฐั
มำกขึ้นเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยน 
ทัง้นี ้สือ่รำยงำนว่ำครำวนีจ้นีไม่มี
ทำงเลือกและต้องตอบโต้สหรัฐ

รัฐบาลปักก่ิงหวังสหรัฐและ
เกาหลเีหนอืปฏบิตัติามแนวทาง
ข้อตกลงจากการประชมุร่วมกนั
ทีส่งิคโปร์เมือ่วนัที ่12 มถินุายน
ทีผ่่านมา ขณะทีเ่กาหลใีต้ยนืยนั
ยงัคงคว�า่บาตรเกาหลเีหนอืต่อ
ไป 

สถำนีโทรทัศน์กลำงแห่ง
ประเทศจีน (ซีซีทีวี) รำยงำนว่ำ 
ประธำนำธบิดสี ีจิน้ผงิ ให้กำรต้อน
รับนำยคิม จอง-อึน ผู้น�ำสูงสุด
ของเกำหลีเหนือ ท่ีมหำศำลำ
ประชำชน ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวัน
องัคำรทีผ่่ำนมำ โดยผูน้�ำจีนกล่ำว
ในช่วงหน่ึงของกำรพบหำรือกับ
นำยคิมว่ำ รัฐบำลปักกิ่งมีควำม
ยินดีที่ควำมพยำยำมร่วมกันของ
ทกุประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัสถำนกำรณ์
บนคำบสมุทรเกำหลีกลับมำเป็น
ไปด้วยดีอีกครั้ง และสถำนกำรณ์
โดยรวม ณ เวลำนี้ ถือว่ำทุกภำค
ส่วนก�ำลังเดินไปถูกทำงสู่กำรมี
สันติภำพและเสถียรภำพ

ขณะเดียวกนัจนีหวงัเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำทั้งสหรัฐและเกำหลีเหนือจะ
ยึดมั่นตำมผลกำรหำรือจำกกำร
ประชุมที่สิงคโปร์เมื่อวันท่ี 12 
มิถุนำยนท่ีผ่ำนมำ และรัฐบำล
ปักกิ่งจะร่วมแสดงบทบำทอย่ำง

สร้ำงสรรค์ต่อเรือ่งนีอ้ย่ำงสม�ำ่เสมอ 
ด้ำนส�ำนักข่ำวกลำงเกำหลี (เคซี
เอ็นเอ) ของรัฐบำลเกำหลีเหนือ
รำยงำนเพิม่เติมว่ำ ผูน้�ำสงูสดุของ
เกำหลเีหนอืให้ค�ำมัน่เกีย่วกบักำร
เดินหน้ำควำมร่วมมือกับจีนเพื่อ
น�ำไปสู่สันติภำพแท้จริง และกำร
เปิดประตสููอ่นำคตใหม่บนคำบสมุทร
เกำหลี

ส�ำหรับกำรเยือนจีนของนำย
คิมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้ว
นับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยครั้งแรกเกิด
ขึ้นเมื่อปลำยเดือนมีนำคมที่ผ่ำน
มำ เป็นกำรเดินทำงด้วยขบวน
รถไฟมำจำกกรุงเปียงยำงพร้อม

นำงรี ซอล-จู ภริยำ ส่วนครั้งที่ 2 
เกดิขึน้เมือ่ช่วงต้นเดอืนพฤษภำคม  
ที่เมืองต้ำเหลียน ทำงตะวันออก
ของจนี ซึง่ภรยิำของผูน้�ำเกำหลีเหนือ
ไม่ได้ร่วมเดนิทำงมำด้วย ส่วนกำร
มำเยอืนครัง้นีน้ำงรตีดิตำมมำด้วย 
และพบกับนำงเผิง ลี่หยวน ภริยำ
ของนำยสี

ด้ำนนำงคงั คยองฮวำ รฐัมนตรี
ต่ำงประเทศเกำหลีใต้ กล่ำวคำด
หวังว่ำ เกำหลีเหนือจะยึดมั่นตำม
สัญญำในกำรปลดชนวนอำวุธ
นวิเคลียร์ เพือ่แลกกบักำรรบัประกนั
ควำมมั่นคงและควำมพยำยำม
สร้ำงสันติภำพ 
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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
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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สังคม

โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล 2018 
เอำใจเหล่ำเจแปนเลิฟเวอร์แบบ
ต่อเนื่องและจัดเต็ม โดยโตโยต้ำ 
ทูโช (ไทยแลนด์) เตรียมจัดงำน 
“TOYOTSU JAPAN FESTIVAL 
2018” เทศกำลสนิค้ำและอำหำร
จำกประเทศญ่ีปุน่ครัง้ยิง่ใหญ่แห่ง
ปี ระหว่ำงวันที่ 29 มิถุนำยน-1 
กรกฎำคม 2561 ณ รอยัล พำรำ
กอนฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำ
รำกอน

มร.คโิยโยช ิโอบะ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า 
ทูโช (ไทยแลนด์) จ�ากัด เปิด
เผยว่ำ ปีที่แล้วจัดงำนโตโยสึ เจ
แปน เฟสตวิลั ประสบควำมส�ำเรจ็
และได้รบักำรตอบรบัดีมำกๆ ทัง้คน
ไทยและคนญี่ปุ่นที่อำศัยอยู่ใน
ประเทศไทยต่ำงมำร่วมงำนคับคัง่
เกนิกว่ำทีค่ำดไว้ ท�ำให้ปีนีม้กี�ำลงั
ใจทีจ่ะจดังำนให้ย่ิงใหญ่และอลงักำร
กว่ำเดมิ ให้สมกบัทีบ่รษิทัเป็นเทรด 
ดิ้งเฮำส์รำยใหญ่ของประเทศไทย 
และเพื่อต้องกำรให้เป็นเทศกำล
ประจ�ำปีท่ีทกุคนห้ำมพลำด เพรำะ
อัดแน่นไปด้วยสินค้ำไลฟ์สไตล์
และอำหำรคุณภำพบินตรงจำก
ญี่ปุ่นมำให้ช็อปโดยไม่ต้องบินไป
ถึงญี่ปุ่น

ด้ำนอนษุฐา เชาว์วศิิษฐ ผู้
จดัการฝ่ายวางแผนองค์กร บรษิทั 
โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ�ากดั 

กุลวดี จินตวร ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 
สุธีศักดิ์ ภักดีเทวำ ประชำสัมพันธ์สมำคมพัฒนำพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ณัฐ จรัญ
วฒันำกจิ นำยกสมำคมอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์สตัว์เลีย้งไทย แถลงข่ำวสมำร์ทฮำร์ท 
พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2018 

อรุษ นวรำช ผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอำหำรยั่งยืน (ประเทศไทย) พำผู้บริหำรระดับสูงและ
เจ้ำหน้ำทีร่ะดบับรหิำรฝ่ำยต่ำงๆของโรงแรมเดอะ สโุกศล กรงุเทพ ลงพ้ืนทีเ่ครอืข่ำย
สำมพรำนโมเดล เยี่ยมชมแหล่งต้นทำงกำรผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ของเกษตรกร ณ ไร่
รวงข้ำวภูตะวัน และฟำร์มหมูหลุมดอนแร่ จ.รำชบุรี

Siam Takashimaya, อัพเดท
เทคโนโลยสีดุล�ำ้จำก Sony, Kokuyo 
แบรนด์เครือ่งเขยีนคณุภำพดจีำก
ญีปุ่น่, 10Mois ผลติภณัฑ์และของใช้
ส�ำหรบัแม่และเดก็, Kimukatsu ต้น
ต�ำรบัหมทูอดมลิฟิลคทัส,ึ แบรนด์
ทีน่อนสขุภำพจำกญีปุ่น่ Nishikawa, 
กำรเปิดตัวเครื่องประดับสุดคิวท์ 
Q-pot ครั้งแรกในเมืองไทย ฯลฯ 
นอกจำกนีย้งัมหีลำกหลำยกจิกรรม
ให้เหล่ำเจแปนนสิเลฟิเวอร์ได้ร่วม
สนุก พร้อมอัดแน่นควำมบันเทิง
เต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม 

ส่วนบรรยำกำศภำยในงำน
แถลงข่ำวสร้ำงควำมประทบัใจและ
น่ำตื่นเต้นให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้ว้ำว 
กบักำรสำธติวธิแีกะหอยนำงรมน�ำ
เข้ำจำกญีปุ่่นท่ีใช้นวตักรรมแช่แข็ง
เพื่อคงควำมสดและรสชำติ ออริ
จินัลโดยเชฟชำวญี่ปุ่น, ชมผลไม้
สดตำมฤดูกำลอย่ำงแอปเปิ้ลโออู
รนิ สเีขยีว, วธิที�ำแพนเค้ก Obanyaki 
ขนมหวำนสดุอร่อยจำกร้ำน Minamoto 
Kitchoan และร่วมเพ้นท์ตุก๊ตำไม้
โคเคช ิท�ำเอำเหล่ำเซเลบรติีบ้อกว่ำ
แค่นี้ยังไม่จุใจ และเตรียมควัก
กระเป๋ำไปงำนจรงิทีม่ใีห้เลอืกชอ็ป
มำกกว่ำ 80 บู๊ธ พร้อมชมพิธีเปิด
งำนสุดอลังกำรและกิจกรรมอื่นๆ
อกีมำกมำยท่ีเหล่ำเจแปนเลฟิเวอร์
ห้ำมพลำด

กล่ำวเสริมว่ำ ส�ำหรับปีนี้จัดงำน
ภำยใต้ธีม Nice to meet you 
TOHOKU เนรมติพืน้ทีก่ว่ำ 3,000 
ตำรำงเมตร บนรอยลั พำรำกอน 
ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 
ให้เป็นเทศกำลเซนได ทำนำบำตะ 
เทศกำลส�ำคัญท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้ำชมงำนได้มำ

ท�ำควำมรูจ้กัเมอืงเซนได เดสตเินชัน่
สดุชคิในภมูภิำคโทโฮค ุทีส่ำยเจแปน
ห้ำมพลำด มำเช็กอนิให้ถ่ำยภำพอพั
โซเชยีลและร่วมชอ็ป ชิม ชิลสนิค้ำ
ทัง้อปุโภค-บริโภค, อำหำร, แฟชัน่ 
ทีห่ลำกหลำยครอบคลมุทกุไลฟ์สไตล์ 
ทกุเพศ ทกุวยั อำท ิครัง้แรกในเมอืง
ไทยกับกำรจ�ำลองห้ำงญี่ปุ่นชื่อดัง 


