
คำ�ตอบที่ไม่ได้ถ�ม
อยู ่ด้วยการยนืยนัดงัๆอกีครัง้
ว่าไม่เลือ่นเลอืกตัง้ แม้บางคน
จะกระแนะกระแหนว่า “ปาก
พาจน” แต่ถอืเป็นบทเรยีนส�า 
คญัอกีบทโดยเฉพาะช่วงปลาย
อ�านาจ และได้ค�าตอบทีไ่ม่ได้
ตัง้ค�าถามว่าหากคดิเลือ่นเลอืก
ตั้งจริงต้องเจอกับอะไร

เผลอเปิดคางตัง้ค�าถาม 4 ข้อ
ถงึประชาชนจนถกูนกัการเมอืง 
นักวชิาการ เซเลบรมุกระหน�า่ 
จนเสียรังวัด โดยทุกคนเห็น
ตรงกันว่าเป็นการโยนก้อนหนิ
ถามทางเพือ่เลือ่นเลอืกต้ัง ล่า 
สุดท่านผู้น�าต้องรีบต้ังการ์ด
ปิดคางมาให้ถูกกระหน�่าจน
เสยีเครดิตและขยายแนวร่วม
ฝ่ายตรงข้ามไปมากกว่าท่ีเป็น
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อย่ามาโดนตัวกู

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ระเบิดทั้งใจกลางกรุงเทพฯ-ไฟใต้ที่ร้อนระอุ 
ยิ่งหวาดระแวงก็ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งสั่นคลอน 
ความมั่นคงและความเชื่อมั่นของ “คสช.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ตั้งค�าถาม 3 ปีรัฐบาลทหาร 
งบประมาณขาดดุล 3 ปีต่อเนื่อง เงินหายไปไหน? 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ 3 ปีการรัฐประหาร 
“นพ.เหวง โตจิราการ” ชี้ทางออกที่ดีที่สุดของ คสช. 
“โสภณ พรโชคชัย” ตั้งสมมุติฐานถ้ารัฐบาลปูยังอยู่ 
ประเทศไทยคงเป็น “พยัคฆ์ติดปีก” ไปแล้ว 
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สุดๆไปเลย!

จับตาแรงขาย
ทำากำาไรเงินบาท

“เวงเกอร์”
ต้องการอยู่ต่อ
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“แก๊งค้ากามไทย”
ในสหรัฐ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

โรดแม็พว่าเมื่อไรก็ต้องเมื่อนั้น
ผมไม่เคยพูดสักค�าว่าจะไม่เลือกตั้ง
นักการเมืองตีความอย่างนั้นท�าไม

 ล่ำสดุ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตรแีละหวั 
หน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) ต้องออกมำแก้ทำงมวยไม่
ให้เสียรังวัดมำกไปกว่ำที่เป็นอยู่ 
ด้วยกำรยนืยนัว่ำอย่ำงไรกม็เีลอืก
ตัง้ โรดแมพ็ว่ำอย่ำงไรกเ็ป็นไปตำม
นัน้ ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง
 ส่วนสำเหตุท่ีต้องออกมำตั้ง
ค�ำถำม 4 ข้อให้ประชำชนช่วยกนั
คิดหำค�ำตอบเพรำะต้องกำรตอบ 
โต้นกักำรเมอืงทีช่กใต้เขม็ขดัไปพดู
กบัคนรำกหญ้ำตำมหมูบ้่ำนว่ำหำก
ได้กลับมำเป็นรัฐบำลจะน�ำโครง 
กำรทีถ่กูยกเลกิไปมำท�ำใหม่ เช่น 
จ�ำน�ำข้ำว
 เป็นค�ำตอบทีช่ดัเจนแจ่มแจ๋วว่ำ
ค�ำถำม 4 ข้อทีต่ัง้ขึน้มำนัน้พุง่เป้ำ
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ท�ำอย่ำงไร
 เม่ือเขำเล่นงำนผม ผมก็ต้อง
ถำมกลบัไปบ้ำง ผมต้องกำรสร้ำง
ควำมคดิ เลือกตัง้ผมไม่ได้ขดัแย้ง 
ยังไงก็ต้องมี โรดแม็พว่ำเมื่อไรก็
ต้องเมือ่นัน้ ผมไม่เคยพดูสกัค�ำว่ำ
จะไม่เลือกตั้ง แล้วนักกำรเมือง
ตคีวำมอย่ำงนัน้ท�ำไม หลำยคนที่
ออกมำพดูวนันีส้ร้ำงควำมเสยีหำย 
วันหน้ำถ้ำเกดิปัญหำขึน้อกีจะเรยีก
ใคร ประยทุธ์ไม่อยูแ่ล้วจะเรยีกใคร 
แล้วบอกทหำรไม่ต้องรัฐประหำร
ซึง่ไม่มใีครอยำกจะท�ำอยูแ่ล้ว ถ้ำ
พวกคณุไม่สร้ำงควำมเสยีหำยไว้”
 เป็นบำงช่วงบำงตอนที่พล.อ. 
ประยทุธ์ พดูไว้ในกำรกล่ำวปำฐก-
ถำพิเศษในหัวข้อกำรค้ำข้ำวไทย
และทศิทำงในอนำคต
 เป็นค�ำพูดที่สะท้อนควำมจริง
อย่ำงน้อยสองประกำร คอื ถ้ำเลอืก
พรรคทีม่นีโยบำยจ�ำน�ำข้ำว แสดง
ว่ำประชำชนไม่ต้องกำรเปลี่ยน-
แปลง ถ้ำเลอืกตัง้แล้วไม่เกดิควำม
เปลี่ยนแปลงที่ลงทุนเข้ำมำยึดอ�ำ 
นำจกเ็สยีของ เสยีเวลำเปล่ำ
 อกีประกำร คอื ไม่ต้องกำรเสยีง
รังวัด เสียงควำมนยิมผลกัคนเคย
รกัให้ไปยนืกบัฝ่ำยตรงข้ำมมำกไป
กว่ำนี ้จงึต้องรบียกกำร์ดขึน้มำกนั
คำงเพ่ือไม่ให้ถูกน็อกด้วยกำรยืน 
ยนัว่ำ “ไม่เคยพดูสกัค�ำว่ำจะเลือ่น
เลอืกตัง้”
 ปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับมา  
นอกจากค�าตอบของค�าถามทัง้ 
4 ข้อแล้ว ยงัได้ค�าตอบทีไ่ม่ได้
ตัง้ค�าถามว่าหากคดิเลือ่นเลอืก
ตัง้จรงิต้องเจอกบัอะไร

หลังเผลอเปิดคำงให้นักกำรเมือง
ชกใส่จำกกำรตั้งค�ำถำม 4 ข้อให้
ประชำชนช่วยกนัคดิว่ำ
 1.การเลือกตัง้ครัง้ต่อไป จะ
ได้รฐับาลทีม่ธีรรมาภบิาลหรอื
ไม่
 2.หากไม่ได้จะท�าอย่างไร
 3.การเลือกตัง้เป็นส่วนส�า-
คญัของประชาธปิไตย แต่การ
เลอืกตัง้อย่างเดยีวโดย ไม่ค�า 
นงึถงึอนาคตของประเทศ เช่น 
ยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปู
นัน้ ถกูต้องหรอืไม่
 และ 4.คิดว่ากลุ่มนักการ
เมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะ
สม ควรจะมโีอกาสเข้ามาสูก่าร
เลอืกตัง้อกีหรอืไม่ หากเข้ามา
ได้แล้วจะให้ใครแก้ไข และ
แก้ไขด้วยวธิอีะไร
 จนหลำยคนฟันธงว่ำเป็นค�ำ 
ถำมที่ส่งสัญญำณว่ำกำรเลือกต้ัง
อำจเล่ือนออกไปอกี เพรำะผูม้อี�ำ 
นำจยงัไม่มัน่ใจในผลกำรเลือกตัง้
ที่จะออกมำว่ำจะเป็นไปตำมต้อง 
กำรหรอืไม่

ไปทีน่กักำรเมอืงกลุม่ไหน พรรค 
กำรเมอืงใด
 “ที่ถำมไปนั้นไม่ได้ถำมว่ำผม
จะไม่ไปหรอือะไร แต่ถำมไปว่ำวนั
หน้ำจะท�ำอย่ำงไรเท่ำนัน้เอง โดย
ไม่ได้จะเปล่ียนแปลงอะไรทัง้ส้ิน ก็
เป็นไปตำมทีพ่่อแม่พีน้่องต้องกำร 
วนันีม้กีำรพดูในระดบัท้องถิน่ ชมุ 
ชน และหมูบ้่ำน เดนิสำยพดูอยูข้่ำง
ล่ำง และบดิเบอืนทกุอย่ำง โจมตี
ตนทำงสือ่ จงึได้ถำมกลบัไป ว่ำสิง่
ทีพ่วกเขำพดูมำทัง้หมดนัน้จะเป็น
จริงหรือไม่ เช่นที่บอกว่ำหำกได้
กลบัมำเป็นรฐับำล กจ็ะให้มีโครง 
กำรรบัจ�ำน�ำข้ำวอกี กลบัมำแล้วจะ
ท�ำหลำยอย่ำงทีป่ระชำชนได้รบัผล
ประโยชน์โดยตรง จงึได้ถำมว่ำถ้ำ
ปัญหำเหล่ำนีก้ลับมำประชำชนจะ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4589 (1114) วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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คอตาย บุญติดคุก บุญอย่างนี้ท่านเรียก
ว่า บญุทีมั่นกลายเป็นเครือ่งมือบาป บญุ
เพิ่มบาป   
  แม้กระท่ังกำรไปไหว้พระ 9 วดักต้็องระวงั
ให้ดี เขำเรียก “ทัวร์ชะโงกวัด” คือชะโงกดู
โน่นหน่อยนี่หน่อย ไม่ได้ศึกษำอบรมเรียนรู้
และปฏิบัติอะไรเลย ไปให้มันครบ 9 วัดเท่ำ 
นั้นเอง ลองเปลี่ยนไปทีละวัด เลือกวัดท่ีคิด
ว่ำไปแล้วให้ประโยชน์ ให้ควำมรู้ ทั้งปริยัติ 
ปฏิบัติ ปฏิเวธดีที่สุด ปริมำณวัดเพิ่ม แต่คุณ 
ธรรมไม่เพิ่ม คือต้องเข้ำใจหลักธรรมค�ำสอน
ของพุทธศำสนำ กำรเข้ำใจเรื่องบุญทำนท�ำ
เพือ่อะไร ท�ำแล้วมนัไม่ช�ำระบำป มันก็ไปเพ่ิม
บำป  
 มีวัดที่ขายบุญมอมเมาบุญจนเกิน 
ท�าให้หลงบุญ เมาบุญ บ้าบุญ อาตมาว่า
เมืองไทยไม่มีพระองค์ไหนที่จะพูดเรื่อง
นี้นัก เพราะวัดทั้งหลายต่างจ้องจะเอา
บุญมาขาย เอาสวรรค์มาฉก เอานรกมา
ขู่ นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสเตือน ซึ่ง
ท่านเป็นพระนกัปราชญ์ทางศาสนาทีไ่ด้
รับรางวัลยูเนสโกของสหประชาชาติ  
 มรดกธรรมทีห่ลวงพ่อพทุธทำสพูดไว้ฝำก
ไว้ ไม่น่ำเชื่อ แม้ท่ำนจะดับไปนำนแล้ว แต่
สวนโมกข์ยังมีคนมำบูชำธรรมกันอย่ำงมำก 
มำย เพรำะท่ำนท�ำให้เป็นวดัตดิบญุ ให้ปัญ-
ญำ ขอยนืยนัว่ำไม่มวีดัไหนในเมอืงไทยท�ำได้  
วดัทีปิ่ดบญุไม่รบับญุ 1 วนั คอืวนัที ่27 พฤษ-
ภำคม แต่แจกหนังสือธรรมะให้คนไปอ่ำน 
ประชำชนชำวพุทธเรำก็จะเข้ำใจหลักศำสนำ
ดขีึน้ ท�ำบญุถกูต้องมำกขึน้ ท�ำบญุไม่ปนบำป 
ไม่ใช่เลี้ยงเหล้ำ ฆ่ำวัวฆ่ำควำย บุญก็กลำย
เป็นเครื่องมือเพิ่มบำป  
 อาตมามานัง่ฟังเทปเก่าของท่านรูส้กึ
คุ้มค่าที่เสียเวลานั่งเครื่องบินมา บางที
เราอยูว่ดั เราท�างานไป ไม่ค่อยได้ฟัง พอ
หยุดงานมานั่งฟังก็ท�าให้ได้คิดอะไรขึ้น
มาเยอะแยะเลย จงึท�าหนงัสอืคูม่อืยกระ 
ดับบุญ 
 	 เจริญพร

เมื่อไม่กี่วันมำนี้อำตมำมำอยู่ที่สวนโมกข์ มำ 
ระลึกถึง “วันล้ออายุ” หรือ “วันเกิด” ของ 
ท่านหลวงพ่อพุทธทาส ซึ่งมีพุทธศำสนิก  
ชนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เดินทำงมำกันจ�ำนวน
มำก นั่งฟังเทศน์เก่ำๆ ของท่ำนที่เทศน์ครั้ง
ละประมำณ 3 ชั่วโมง เข้ำใจปัญหำต่ำงๆ 
เกลี้ยงเกลำ อย่ำงเรื่องที่อำตมำได้ฟังมีประ 
เด็นที่ส�ำคัญคือเรื่อง “ส่วนเกิน” มนุษย์เรำ
บ้ำส่วนเกนิ กนิเกนิ ใช้เกนิ นุง่ห่มตกแต่งเกนิ 
เกนิจนกระทัง่ต้องไปท�ำลำยโลก ท�ำให้มกีำร
ปล้นฆ่ำ แย่งชิงกันมำกขึ้น เพื่อเอำไปบ�ำเรอ
ส่วนเกิน 
 ท่ำนบอกว่ำ ไอ้ส่วนเกินนี่มันก่ออำชญำ 
กรรม ไปแย่งชิง โกง ทุจริตก็เพรำะส่วนเกิน 
เมื่อกินเกินใช้เกินก็ต้องหำด้วยวิธีท่ีมันผิด    
ศีลธรรม ผิดกฎหมำย อย่ำงไปรุกป่ำ บุกเขำ 
เพรำะไม่อยู่อย่ำงสมถะหรืออยู่อย่ำงพอดี
 อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง “บุญ” ปรำกฏว่ำ 
ท่ำนบอกว่ำ เดี๋ยวนี้บุญกลำยเป็นเครื่องมือ
สร้ำงบำปหนกัมำกขึน้ อย่ำงทีเ่หน็ชดัเจน เอำ
เงินสหกรณ์ไปท�ำบุญนั้นมันเป็นเครื่องมือ
ท�ำบำปหรือเครื่องมือท�ำบุญ ฟอกเงินโดยอำ 
ศัยศำสนำไปอ้ำงว่ำท�ำบุญ นี่คือหำยนะของ
บุญในยุคนี้ ซึ่งท่ำนพูดไว้ 30 ปีแล้ว 
  อาตมาฟังมาแล้วก็ถ่ายทอดผ่านบท 
ความนี้ ท�าบุญเพราะอยากได้หน้าได้ตา 
ท่านบอกว่า สร้างอะไรให้มันสวยวิจิตร-
พิสดารที่สุด บุญมันไม่ใช่เรื่องยั่วอาย 
ตนะ แต่มันเป็นเครื่องช�าระล้างขันธ
สันดานให้สะอาด บุญต้องท�าให้สะอาด
ใจ สะอาดกาย เยอืกเยน็ สงบ ไม่ใช่บญุผกู 

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

 
In Brief : ย่อความ

ท�าบุญไม่ปนบาป

ทรรศนะ

เมืองไทยไม่มีพระองค์ไหนจะพูด
เรือ่งชายบญุ มอมเมาบญุนกั เพราะ
วัดทั้งหลายต่างจ้องจะเอาบุญมา
ขาย เอาสวรรค์มาฉก เอานรกมาขู่

ฝนตกมำกผดิปรกตติัง้แต่ต้นฤด ูขณะ
ทีส่ถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองกเ็ริม่ออก
อำกำรผิดปรกติ เพรำะ “ทั่นผู้น�า” 
ยงิ 4 ค�ำถำมเกีย่วกบันกักำรเมอืงและ
กำรเลือกตัง้ โดยให้ประชำชนตอบเพือ่
น�ำมำก�ำหนดเป็นทศิทำงของบ้ำนเมือง 
แต่ไม่ถำมเกี่ยวกับกำรรัฐประหำร 
 ไม่ให้ประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์ 
“คณะรัฏฐำธิปัตย์” แต่ต้องกำรให้
วพิำกษ์วจิำรณ์กำรเมืองในระบอบประ 
ชำธิปไตย ซึ่ง “ทั่นผู้น�ำ” ก็พยำยำม
ตอกย�ำ้ว่ำ ประชำธปิไตยไม่ใช่แค่กำร
เลอืกตัง้ หรอืระบอบ “เผดจ็กำรทหำร” 
ก็ยังเป็น “ประชำธิปไตย 99.99%”!
   จึงไม่แปลกหำกกำรเลือกตั้งจะ
เลื่อนออกไปอย่ำงไม่มีก�ำหนด ด้วย
เหตุผลสำรพดัที ่“ทัน่ผูน้�า” จะยกขึน้
มำอ้ำง เพรำะควำมไม่ปรกตคิอืควำม
ปรกติ ควำมปรกติคือควำมไม่ปรกติ 
 เหมือนพวกสล่ิมและโพลเชลียร์    
ที่ยกย่องสรรเสริญ “ทั่นผู้น�า” และ 
“คณะรฏัฐาธปัิตย์” ไม่ต่ำงจำก “รฐั 

บาลเทวดา” ทีเ่ข้ำมำกอบกูบ้้ำนเมอืง
 “ทั่นผู้น�ำ” จึงควรตั้งค�ำถำมแบบ
ไม่อ้อมค้อมไปเลยว่ำ ต้องกำรให้มี
กำรเลือกตั้งหรือไม่ และต้องกำรให้ 
“ท่ันผูน้�ำ” เป็น “นำยกรฐัมนตร”ี ต่อ
ไปหรือไม่? 
 หากประชาชนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยก็ “ปฏิรูปประเทศ” ให้รู้ด�ารู้

แดงไปเลย ไม่ต้องโยนความผิด

ให้ “แพะ” ให้ “แกะ” อย่างทุก

วันนี้!

   

สุดๆไปเลย!
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จับต�แรงข�ยทำ�กำ�ไรเงินบ�ท

 ฝ่ำยส่งเสริมธุรกิจและก�ำกับ
ดูแลโกลบอลมำร์เก็ตส์ ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) วิ 
เครำะห์ทศิทำงค่ำเงนิบำทสปัดำห์
นีว่้ำ มแีนวโน้มแขง็ค่ำและเคลือ่น 
ไหวในกรอบ 33.90-34.25 ต่อ
ดอลลำร์ เทยีบกบัระดบัปิดที ่34.06 
เมือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว โดยเงนิบำทท�ำ
สถติแิตะระดบัแขง็ค่ำสดุนบัตัง้แต่
เดอืนกรกฎำคม 2558 ขณะทีค่ณะ
กรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ (กนง.) 
มมีตเิอกฉนัท์คงดอกเบีย้นโยบำย
ไว้ที่ 1.50% 
 ทัง้นี ้นกัลงทนุต่ำงชำตซิือ้สทุธิ
ในตลำดหุ้นและพันธบัตรมูลค่ำ 
1,600 ล้ำนบำทและ 14,200 ล้ำน
บำทตำมล�ำดับ โดยนักลงทุนให้
ควำมสนใจตวัเลขกำรจ้ำงงำนนอก
ภำคเกษตรเดือนพฤษภำคมของ
สหรัฐ อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขในระ 
ยะหลังที่ออกมำดีกว ่ำคำดนั้น 
ช่วยหนุนค่ำเงินดอลลำร์เพียงชั่ว 
ครำวเท่ำนั้น จึงมองว่ำในระยะ 1 
สปัดำห์นี ้หำกดอลลำร์ต่อบำทยงั
ไม่หลุดแนวรับส�ำคัญที่ 34.00 ยัง
มีโอกำสท่ีเงินบำทจะเผชิญแรง
ขำยท�ำก�ำไรบ้ำงในช่วงส้ันๆ จน 
กว่ำจะมคีวำมชดัเจนเกีย่วกบัแนว
โน้มกำรขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลัง
เดือนมิถุนำยน ซึ่งนักลงทุนใน
ตลำดรับรู้โอกำสท่ีเฟดจะขึ้นดอก 

เบ้ียเดือนมิถุนำยนไปแล้ว 80% 
จุดสนใจของตลำดจึงอยู ่ที่สัญ-
ญำณกำรปรบัขึน้ดอกเบ้ียหลังจำก
นั้น 
 ส�ำหรบัปัจจยัในประเทศ กนง.
ระบวุ่ำเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัชดัเจน
มำกขึ้นหลังกำรส่งออกขยำยตัว
ต่อเนือ่ง กำรบรโิภคภำคเอกชนที่
ดีขึ้นตำมรำยได้เกษตรกร รวมถึง
กำรท่องเที่ยวและกำรใช้จ่ำยภำค
รฐัทีย่งัเป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัของ
เศรษฐกิจ แต่ยังต้องระวังควำม
เส่ียงจำกปัจจัยต่ำงประเทศ นโย-
บำยเศรษฐกจิและกำรค้ำของสหรฐั 
กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจจีน 
รวมถงึประเดน็ควำมตงึเครยีดทำง 
กำรเมอืงระหว่ำงประเทศ แต่กนง.
ยืนยันว่ำเงินบำทเคล่ือนไหวสอด 
คล้องกับสกุลเงินภูมิภำค ซึ่งต่ำง
จำกก่อนหน้ำนี้ที่ กนง.ระบุว่ำเงิน
บำทแข็งค่ำขึ้นบ้ำงซ่ึงอำจไม่เป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเท่ำที่ควร  
 กลุ่มงำนโกลบอล มำร์เก็ตส์ 
มองว่ำกำรปรับลักษณะน้ีอำจท�ำ 
ให้ตลำดเข้ำใจว่ำทำงกำรอำจเข้ำ
ดูแลตลำดน้อยลง ขณะเดียวกัน
ต้องยอมรับว่ำ ค่ำเงินดอลลำร์ใน
ตลำดโลกยังเผชิญปัจจัยลบหลำย
ประกำร ส่วนงินบำทแข็งค่ำแล้ว  
กว่ำ 5% ตั้งแต่ต้นปี 2560 ซึ่งอยู่
ในอันดับต้นๆ ของภูมิภำค

 ขณะที่นำยกฤษฎำ จีนะวิ-    
จำรณะ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง ในฐำนะโฆษก
กระทรวงกำรคลัง เปิดเผยผลกำร
จดัเกบ็รำยได้รฐับำลสุทธใินช่วง 7 
เดอืนแรกของปีงบประมำณ 2560 
(ตลุำคม 2559 ถงึเมษำยน 2560) 
จัดเก็บรำยได้สุทธิหลังหักกำรจัด 
สรรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จ�ำนวน 1,223,594 ล้ำน
บำท สูงกว่ำประมำณกำรตำมเอก 
สำรงบประมำณ 4,946 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 0.4 สำเหตุจำกกำร
จัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนอ่ืน
และกำรน�ำส่งรำยได้ของรฐัวสิำห-
กจิสงูกว่ำประมำณกำร 25,475 และ 
8,349 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 30.4 
และ 9.5 ตำมล�ำดบั โดยภำษทีีจ่ดั
เกบ็ได้สงูกว่ำเป้ำหมำยทีส่�ำคญั ได้ 
แก่ ภำษนี�ำ้มัน ภำษเีงนิได้นติบิคุ-
คล และภำษีเบียร์
 นำยกฤษฎำฯ กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ 
จำกภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรขยำย
ตวัอย่ำงต่อเนือ่ง จะส่งผลดต่ีอกำร
จดัเกบ็รำยได้รฐับำลในช่วงทีเ่หลอื
ของปีงบประมำณให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้

น�าเสนอข้อมูล : ศ.ดร.พิเชษฐ์ 
วริยิะจติรำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริ 
หำร พร้อมคณะผู้บริหำร บริษัท 
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ำกัด 
(มหำชน) ร่วมน�ำเสนอข้อมูลต่อ
นักลงทุนภำยในงำน Oppor-
tunity Day พร้อมกลยทุธ์รกุประ
ชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ Operation 
BIM ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
 

สถานการณ์ค่าเงินบาทยงัแขง็ค่าหลงัจากท�าสถิตแิตะระดบั
แขง็ค่าสดุนับตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2558 ขณะทีก่นง.มมีติ
เอกฉนัท์คงดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่1.50% กลุม่ลงทนุต่างชาติ
จงึอาจขายท�าก�าไรเงนิบาทสัปดาห์นี้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,350.00 บำท

 ขำย 20,450.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,981.00  บำท

 ขำย   20,450.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,266.89 ขำย 1,267.28
ลอนดอน ซื้อ 1,266.91 ขำย 1,267.21

ภาวะหุน้ 29 พฤษภาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.36

38.75625

46.495

4.4875

0.31858

24.95075

-1.10  1,568.17  
  31,215.93
-0.79  2,237.57  
  22,270.11
-0.10  991.87  
  17,714.99
+1.31  574.34  
  2,205.01

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,679.71  -1.02

2,396.42  -0.40

2,502.73  -1.82

1,843.31  -0.93

2,423.45  -0.65

2,903.77  -9.96

1,251.52  -3.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,916.11

12.55

3,532.16

11.32

383.95

-

8,794.20

28.17

8,367.82

26.81

426.38

-

15,218.79

48.75

15,812.42

50.65 

-593.64

- 
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เชิดชูเกียรติ : นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์ ประธำนกรรมกำร บริษัท 
ออลล่ำ จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติโครงกำร “หุ้น
ใหม่ควำมภมูใิจของจงัหวดั” โดยม ีณฐัญำ นยิมำนสุร ผูช่้วยเลขำธกิำร 
สำยนโยบำยตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ 

กรงุศรจีดัสมัมนา : นำยสยำม ประสทิธศิริกิลุ ประธำนคณะเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนลูกค้ำธุรกิจ SME ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) ให้กำร
ต้อนรับวิทยำกรพิเศษในงำนสัมมนำ “Krungsri E-Biz seminar: 
Business Transformation in the Digital Age”  

 น.ส.อรอนงค์ อดุมก้ำนตรง ผู้
ช่วยกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ด้ำนผลติ 
ภัณฑ์สินเช่ือรำยย่อยธนำคำรซีไอ
เอม็บ ีไทย เปิดเผยว่ำ เพือ่เป็นแหล่ง
เงินทุนให้ผู้ต้องกำรเงินทุนก่อร่ำง
สร้ำงตวั หรอืท�ำตำมควำมฝัน จึงเปิด
โครงกำรส�ำหรบัผูม้ทีีอ่ยูอ่ำศยัปลอด
ภำระหนี้กับธนำคำร ไม่ว่ำจะเป็น
บ้ำนเดีย่ว บ้ำนแฝด ทำวน์เฮำส์ ทำวน์
โฮม ห้องชดุ อำคำรพำณิชย์ (ส�ำหรบั
ใช้อยูอ่ำศยั) สำมำรถเปลีย่นโฉนด
เป็นเงินทุนได้ด้วยสินเช่ือมอร์เกจ
พำวเวอร์ ดอกเบีย้เฉลีย่ 3 ปีแรก 
5.55% ต่อปี กูไ้ด้สงูสดุ 80% ของ
รำคำประเมนิ วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ 10 
ล้ำนบำท เจำะกลุม่พนกังำนประจ�ำ 
ข้ำรำชกำร พนกังำนรฐัวสิำหกิจ พนัก 
งำนสัญญำจ้ำงของหน่วยงำนรำช 
กำรหรือรัฐวิสำหกิจ โดยผู้กู้ต้องมี
หลกัรำยได้ประจ�ำตัง้แต่ 30,000 บำท
ขึน้ไป  
 “ซไีอเอ็มบีไทยปฏิวตัวิงกำรสนิ
เชือ่บ้ำนปลอดภำระท่ีอตัรำดอกเบีย้
ค่อนข้ำงแพงมำโดยตลอด เรำกด
ดอกเบีย้ลงมำต�ำ่กว่ำ 6% เป็นครัง้
แรก ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลด
ดอก เรำอยำกให้ลกูค้ำได้เงนิทนุน�ำ

ไปท�ำให้ชวีติดขีึน้ ท�ำฝันให้เป็นจรงิ 
กำรลงทุนสำนฝันน้ันหลำกหลำย 
ใช้ทนุตัง้ตวัเริม่ต้นกจิกำร บำงอย่ำง
ใช้เงนิไม่มำกกเ็ริม่ต้นได้ เช่น ขำย
ของออนไลน์ หรอืร่วมหุน้กบัเพือ่น
ท�ำกิจกำรต่ำงๆ กำรส่งลกูเรยีนกเ็ป็น 
กำรลงทนุ กำรพฒันำตวัเองในด้ำน
ต่ำงๆ ก็เป็นกำรลงทุนอีกรูปแบบ
หนึง่ รวมถงึกำรท�ำควำมเข้ำใจเรือ่ง
กำรเงนิ กำรใช้วงเงนิก้อนใหม่ไปปิด
หน้ีเดิมเพื่อลดภำระดอกเบี้ยลงได้
มำก เงนิส่วนนีก้น็�ำกลบัมำเป็นทนุ
ได้ด้วย”  
 นอกจำกนี ้ธนำคำรยงัเสนอสนิ
เชือ่พรอ็พเพอร์ตีโ้ลน ดอกเบีย้เฉลีย่ 
3 ปีแรก 6.66% ส�ำหรบัหลกัประกนั
ปลอดภำระหนีท้ีไ่ม่มผีูอ้ยูอ่ำศยัและ
ต้องกำรกำรปรบัปรงุซ่อมแซมใหม่ 
อำทิ อพำร์ตเมนต์ หรือ เซอร์วิส 
อพำร์ตเมนต์ โกดงั โรงงำน ส�ำนกั-
งำน อำคำรพำณิชย์ (ส�ำหรับกำร
พำณชิย์) ปล่อยกูส้งูสดุ 60% ของ
รำคำประเมนิ วงเงนิสนิเชือ่สงูสดุ 10 
ล้ำนบำท 
 ส�ำหรบัผูท้ีไ่ม่มบ้ีำนปลอดภำระ 
แต่เป็นพนกังำนผูม้รีำยได้ประจ�ำ มี
อำชพีกำรงำนทีม่ัน่คงเป็นหลกัประ 

กนัส่วนตวั สำมำรถน�ำอำชพีทีค่วำม
มัน่คงนีม้ำเป็นทนุได้ ธนำคำรเสนอ
สนิเชือ่บคุคลเพอร์ซนัแนลแคช ดอก 
เบีย้และระยะเวลำผ่อนเหมำะสมกบั
ควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละคนตำม
ช่วงชวีติและเป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำงกนั 
ประกอบด้วย 
 ทำงเลอืกที ่1 ดอกเบีย้ 9% ต่อ
ปี ตลอดอำยสุญัญำ 12 เดอืน ส�ำหรบั
ผูท้ีม่รีำยได้ประจ�ำต่อเดอืน 20,000 
บำทขึน้ไป เหมำะกบัผู้ท่ีต้องกำรผ่อน
ระยะสัน้ๆ ทำงเลอืกที ่ 2 ดอกเบีย้ 
12% ต่อปี ตลอดอำยสุญัญำสงูสดุ 
24 เดอืน ส�ำหรบัผูท้ีม่รีำยได้ประจ�ำ
ต่อเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป ทำง
เลอืกที ่3 ดอกเบีย้ 15% ต่อปี ตลอด
อำยสุญัญำสงูสดุ 36 เดอืน ส�ำหรบั
ผูท้ีม่รีำยได้ประจ�ำต่อเดอืน 30,000 
บำทขึน้ไป และทำงเลอืกที ่4 ดอก 
เบีย้ 18% ต่อปี ตลอดอำยสุญัญำ

CIMB เดินหน้าลดดอกเบี้ยบ้านปลอดภาระหนี้กับธนาคาร
รปูแบบต่างๆ เพือ่น�าไปลงทนุหรอืใช้จ่ายทีจ่�าเป็น ดอกเบีย้
เฉลี่ย 3 ปีแรก 5.55% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประ 
เมิน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท  

CIMBผดุดบ.บ�้น3ปแีรก5.55%   

  

สงูสดุ 60 เดอืน ส�ำหรบัผูท้ีม่รีำยได้
ประจ�ำต่อเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป 
ทกุแบบวงเงนิอนมุตัขิัน้ต�ำ่ 30,000 
บำทขึน้ไป และอนมุตัสิงูสดุ 5 เท่ำ
ของรำยได้หรอืสงูสดุ 1.5 ล้ำนบำท 
“หลำยคนอำจไม่รู้ว่ำสิ่งที่ตัวเองมี
อยูน่ัน้สำมำรถน�ำไปต่อยอดได้มำก 
มำยหลำยทำง บ้ำนเปลีย่นเป็นเงนิ
ทนุได้ กำรเป็นพนกังำนประจ�ำ ก็
ลกุขึน้มำท�ำธรุกจิควบคูไ่ปได้ และ
กำรสร้ำงเครดิตทำงกำรเงินที่ดีใน
วันนี้ สำมำรถต่อยอดกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนในอนำคตได้ง่ำยขึ้น 
ด้วยดอกเบีย้ทีด่ขีึน้ด้วย ธนำคำรไม่
ได้ต้องกำรกระตุน้ให้คนเป็นหนีเ้พิม่ 
เพยีงแต่ระบบเศรษฐกจิท่ีดคีวรสร้ำง
สมดลุ และเงินทุนเป็นเครื่องมอืที่
ช่วยให้คนลกุขึน้มำท�ำสิง่ท่ีฝัน ได้ท�ำ
ตำมเป้ำหมำย เพือ่ชวีติทีดี่ขึน้” น.ส. 
อรอนงค์ กล่ำว
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กีฬา

โลกกีฬา

ถ่ายสดรอบคดัเลอืก‘วมิเบลิดัน’ 

‘คโีตว่า’เริม่สวย‘เคอร์เบอร์’ร่วง

‘เวตเตล’คว้าชยัสนามโมนาโก  

การแข่งขนัวมิเบิลดนั รอบคัดเลอืกในปีนี้ 
ทีจ่ะม ีมำเรยี ชำรำโปว่ำ ลงแข่งในรอบนี ้จะ
มกีำรถ่ำยทอดสดท่ัวยโุรป เป็นครัง้แรก โดย
จะเริม่ถ่ำยทอดวนัที ่ 26 มถินุำยน ทีจ่ะถงึ     
นี ้“เรำได้รบักำรสอบถำมจำกแฟนๆเทนนสิ
มำกมำย ท่ีเรำท�ำกำรถ่ำยทอดสดรอบคัด
เลอืกออสเตรเลยีน โอเพ่น และทีโ่รแลงด์ กำร์
รอส ในปีนี ้เรำจงึขอแจ้งให้ทกุท่ำนทรำบว่ำ
เรำมีควำมยินดีที่จะท�ำเช่นเดียวกันในกำร
แข่งขนัวมิเบลิดนั” พเีตอร์ ฮตัตนั ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรของ  Eurosport กล่ำว “ใน
รอบคดัเลอืก ปี 2017 นี้ 

เปตรา คโีตว่า ถงึกบัหลัง่น�ำ้ตำมร�ำ่ไห้ หลงั
จำกทีเ่อำชนะเกมแรกของเธอ หลงัจำกทีเ่ธอ
ถูกท�ำร้ำยในบ้ำนของเธอ เมือ่เดอืนธนัวำคม
ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ อังเจลิเกร์ เคอร์เบอร ์
กลำยเป็นมอืวำงต้นๆ ทีต้่องตกรอบแรก ใน
ศึกเฟรนช์ โอเพ่น เมือ่พ่ำยต่อ อกีำเทอรน่ิำ 
มำคำโรว่ำ 6-2, 6-2 
 คโีตว่ำ ชำวเชก็ วยั 27 ปี เล่นได้ดมีำก 
ในเกมท่ีเอำชนะ จเูลีย โบเซร์ิป 6-3, 6-2 
โดยอดตีแชมป์วมิเบิลดัน 2 สมยั กล่ำวว่ำ 
“นบัเป็นเรือ่งทีน่่ำยนิดทีีฉ่นัได้มำทีน่ี ่ ฉนัมี
ควำมสุขมำก ที่ตัดสินใจลงแข่งรำยกำรนี้” 
นอกจำกนี้ คีโตว่ำ ยังได้กล่ำวขอบคุณ
ครอบครวัของเธอ ทีเ่ข้ำมำให้ก�ำลงัใจเธอถึง
ขอบสนำม

เซบาสเตยีน เวตเตล จำกทมีเฟอร์รำรี ่คว้ำ
แชมป์สนำมโมนำโก กรงัด์ปรซ์ี ได้ส�ำเรจ็เป็น
ครัง้แรกในรอบ 16 ปี หลงัจำกที ่มชิำเอล ชู
มคัเกอร์ คว้ำแชมป์มำได้ล่ำสดุ เมือ่ปี 2001 
โดยม ีคมิี ่ไรค์โคเนน นกัขบัฟินแลนด์ เพือ่น
ร่วมทมีเวตเตล ตำมมำเป็นอนัดบั 2  ทิง้ห่ำง 
ลอิูส ฮำมลิตนั จำกเมอร์ซเิดส ทีเ่ข้ำที ่7 ใน
สนำมนีถ้งึ 25 คะแนน และถอืเป็นครัง้แรก 
ต้ังแต่ปี 2010 ทีท่มีเฟอร์รำรี ่สำมำรถเข้ำมำ
เป็นอันดบั 1 และ 2 ตำมกนัมำ อย่ำงไรกต็ำม 
มีประเดน็ตำมมำนดิหน่อย ต่อกรณกีำรเข้ำ
พติของ ไรค์โคเน่น กบั เวตเตล ทีถ่กูมองว่ำ 
ทำงทมีมคีวำมตัง้ใจให้ เวตเตล ได้เปรยีบกว่ำ
เลก็น้อย 

อาร์แซน เวงเกอร์ นำยใหญ่ ทมี “ปืนใหญ่” อำร์ 
เซนอล ออกมำยนืยนัว่ำ เขำพร้อมทีจ่ะเข้ำประชมุ
กบับอร์ดผูบ้ริหำรวันองัคำรนี ้ เพ่ือพูดคุยกันถงึ
อนำคตของเขำกับทีม โดยควำมต้ังใจของเขำคอื
ต้องกำรต่อสญัญำกบัทมีออกไป หลงัจำกทีเ่ขำพำ
ทมีคว้ำแชมป์เอฟเอ คพั ได้ส�ำเรจ็เมือ่เอำชนะทมี
เชลซ ีแชมป์พรีเมยีร์ลีก ท่ีเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน
มำด้วยสกอร์ 2-1 
 ในฤดกูำลนี ้ เวงเกอร์ ตกอยูใ่นเสยีงวพิำกษ์
วจิำรณ์อย่ำงหนกักับผลงำนของทีมท่ีไม่สำมำรถ
ผ่ำนเช้ำไปเล่นแชมเป้ียนส์ ลกี เป็นครัง้แรกในรอบ 
20 ปี โดยกลุม่แฟนบอลทีไ่ม่พอใจ ออกมำเรยีก
ร้องให้ เวงเกอร์ ลำออกจำกต�ำแหน่งไป ทั้งที่
สญัญำของเขำจะสิน้สดุลงในเดอืนหน้ำทีจ่ะถงึนี้ 
โดย เวงเกอร์ ตอบค�ำถำมสือ่มวลชนทีย่งิค�ำถำม
ใส่เขำว่ำ เขำเตรียมตัวอย่ำงไรกับกำรพบกับผู้
บรหิำรครัง้นี ้เวงเกอร์ ตอบว่ำ “งำนน�ำเสนอทีด่ี
ทีส่ดุกค็อื กำรได้ดเูกมนดัชงิชนะเลศิทีผ่่ำนมำ”  
 “ผมบอกมำก่อนหน้ำนีแ้ล้วว่ำ ผมจะท�ำงำน
ของผมจนจบสญัญำ ผมคิดว่ำผมบอกกับคุณมำ
หลำยครัง้แล้วว่ำ ผมจะท�ำหน้ำทีข่องผมอย่ำงเตม็
ควำมสำมำรถ ส�ำหรับผม สญัญำไม่ได้มคีวำม
หมำยอะไรพเิศษ แต่มนัอำจจะเป็นข้อถกเถยีงได้

“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ก�ำลงัจะได้
ตวั อเีดอร์สนั โมเรส นำยทวำรทมีเบนฟิก้ำ มำ
ร่วมทมี หลงัจำกที ่อเีดอร์สนั นำยทวำรวยั 23 
ปี กล่ำวหลงัจำกจบเกมโปรตกุสี คพั ทีท่มีเบน
ฟิก้ำ เอำชนะ กมีำเรส 2-1 เม่ือวันอำทติย์ทีผ่่ำน
มำว่ำ “เขำอำจจะลงเล่นเป็นเกมสุดท้ำยให้กบั
สโมสร” ซึง่ทีผ่่ำนมำ เป๊ป กวำร์ดโิอล่ำ ผูจ้ดักำร
ทีมแมนฯ ซิตี้ ก็แสดงควำมสนใจนำยทวำร
บรำซลิเลียนผูน้ีม้ำพกัหนึง่แล้ว นอกจำกนีแ้ล้ว 
ยงัมข่ีำวว่ำ กวำร์ดโิอล่ำ เอง กย็งัให้ควำมสนใจ

ส�ำหรบัหลำยคน แต่ไม่ใช่ประเดน็ส�ำหรบัผม” 
 จำกควำมส�ำเรจ็ล่ำสดุของอำร์เซนอล ท�ำให้
พวกเขำมสีถติเิหนอืกว่ำทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด 
คือเป็นทีมท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุดใน
ประวตัศิำสตร์ของเอฟเอ คพั ท�ำให้หลำยคนคำด
กำรณ์กนัว่ำ เวงเกอร์ อำจจะมโีอกำสได้ข้อเสนอ
สญัญำใหม่กบัทมีออกไปได้ 
 เวงเกอร์ ประสบควำมส�ำเรจ็เหนอื จอร์จ แรม
ซย์ี ทีเ่คยพำทมีแอสตนั วลิล่ำ คว้ำแชมป์เอฟเอ 
คพั 6 สมยั ระหว่ำงปี 1887-1920 โดย เวงเกอร์ 
สำมำรถพำทมีคว้ำแชมป์เอฟเอ คพั 7 สมยัแล้ว 
และ เวงเกอร์ ยนืยนัว่ำ เขำต้องกำรให้นกัเตะของ
เขำ ประสบควำมส�ำเร็จในเกมท่ีพบกบัทมีเชลซี 
มำกกว่ำทีจ่ะมำกงัวลเกีย่วกบัอนำคตของเขำ 
 “ผมบอกกบันกัเตะในทมีว่ำ ให้โฟกสัไปทีเ่กม
ส�ำคญัทีส่ดุ รวมไปถงึอนำคตของนกัเตะ อนำคต
ของทีม ไม่เก่ียวว่ำผมจะอยูห่รือไม่ นกัเตะต้องเล่น
เพือ่อนำคตของเขำ เพือ่พวกเขำในฤดกูำลหน้ำ” 
เวงเกอร์ กล่ำว “ผมรกังำนของผม และผมรกัใน
ชยัชนะ ผมรกัทีจ่ะเดนิไปพร้อมๆกบัแฟนบอล ผม
รักบรรยำกำศแบบนี้ ผมอยำกจะเชิญคุณมำใช้
ชีวิตร่วมกับผมสกัวันหนึง่ แล้วคณุจะไม่สงสยัใน
ควำมรบัผิดชอบของผมเลย” 

‘เวงเกอร์’ต้องก�รอยู่ต่อ

‘เรอืใบ’ใกล้ได้ประตเูบนฟิก้า
ในตวัของ เบนจำมนิ เมนดี ้ฟลูแบก็วยั 22  ปี
ของทมีโมนำโก และทมีชำตฝิรัง่เศส ด้วย
 จำกที ่กวำร์ดโิอล่ำ พลำดคว้ำแชมป์รำยกำร
ใดๆในฤดกูำลแรกทีเ่ขำเข้ำมำคมุทมีในเอตฮิดั 
สเตเดี้ยม จึงเป ็นที่คำดกันว ่ำ จะมีกำร
เปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ในทมี และเมือ่วนัศกุร์
ทีผ่่ำนมำ แมนฯ ซติี ้กเ็ซน็สญัญำคว้ำตวันกัเตะ
คนแรกของซมัเมอร์นีเ้ป็นทีเ่รยีบร้อยคอื แบร์
นำร์โด้ ซลิวำ กองกลำงโปรตกุสี ในรำคำ 43 
ล้ำนปอนด์เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว  
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ปำเรษ นำธ บรรยำยภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ “Chi-
na’s silk road strategy” โดยมองว่ำจนีใช้โครงกำรเส้นทำงสำย
ใหม่ยุคใหม่รวมกลุ่มกำรค้ำเสรี และโดดเดี่ยวสหรัฐ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กรณตี�ารวจสหรฐัทลายแก๊งค้า
กำมข้ำมชำตริำยใหญ่ในสหรฐั เมือ่
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ถือเป็นกำรขจัด
อำชญำกรในต่ำงแดนครัง้ส�ำคัญอกี
กรณีหนึ่ง ที่มีคนไทยเก่ียวข้อง
จ�ำนวนมำก

 แม่เล้าส�าทับเหยื่อว่า ต้อง
ท�างานใช้หนีค่้านายหน้า ค่าเดนิ
ทาง ค่าเช่าพกัที ่และบางรายที่
ถูกเกลีย้กล่อมให้ท�าศลัยกรรม
เสรมิหน้าอก กต้็องจ่ายค่าศลัย 
กรรมด้วย ท�าให้หญิงสาวบาง
คนมีหนี้ถึง 60,000 ดอลลาร์ 
(2.1 ล้านบาท) 
 กลุม่อำชญำกรโหดแก๊งนีจ้ะขัง
เหยื่อไว้ในห้องพัก ห้ำมออกข้ำง
นอก ยกเว้นมสีมำชกิแก๊งประกบไป 
 ด้ำนกำรท�ำงำน บำงแห่งบงัคบั
ให้เหยือ่รบัแขกทกุวนั รวมท้ังเปิด
รบัลกูค้ำทำงออนไลน์ด้วย หำกให้
บรกิำรลกูค้ำไม่ด ีหรอืขดัค�ำสัง่ จะ
ถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย ขณะค่ำบรกิำรจะ
ถกูหกัค่ำหวัควิครัง้ละ 40% 
 ต�ำรวจสหรฐัระบวุ่ำ กลยทุธ์ดงั
กล่ำวเป็นกำรผูกมัดเหยื่อ ด้วยวิธี
สร้ำงหนีท้ีไ่ม่มวัีนใช้คนืได้หมด เมือ่
รวมกบักำรควบคมุเหยือ่ไม่ให้มอีสิระ
ในกำรใช้ชวีติ ท�ำให้เหยือ่ไม่ต่ำงกบั 
“ทำสค้ำกำมยคุใหม่” 
 “พษิ” ค้ำกำมของแก๊งนี ้คงไม่
ท�ำให้ใครในไทย “ตกเก้ำอี”้ แต่พลงั
ของมันน่ำจะซึมลึกส่งผลต่อภำพ-
ลกัษณ์ของประเทศไม่มำกกน้็อย 
 แน่นอนว่า ทุกฝ่ายต้องการ
ให้แก๊งอาชญากรประเภทนีส้ญู
พนัธุไ์ปจากสงัคม แต่ความจริง
ทีเ่ป็นข้อกงัขาขมขืน่กค็อื ท�าไม
ทรชนสาขานี้จึงเป็นเชื้อร้ายที่
ไม่มวีนัตาย 

 
 

In Brief : ย่อความ

กรณีต�ารวจสหรัฐทลาย
แก๊งค้ากามข้ามชาต ิ“ไทย
อเมรกินั” รายใหญ่ ทีล่วง
หญงิไทยหลายร้อยคนไป
ค้าประเวณีในสหรัฐ ถือ
เป็นการปราบอาชญากร
ครั้งส�าคัญ แต่ยังไม่สา- 
มารถขจดัข้อกงัขาให้หมด
ไปได้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 ทีมต�ำรวจสหรัฐที่สร้ำงผลงำน
เด่น กลำยเป็นข่ำวครกึโครมไปทัว่
โลกครัง้นี ้น�ำโดยหน่วยงำนต�ำรวจ
เจ้ำของคด ี แห่งนครมนินแิอโปลสิ 
รฐัมนินโิซตำ จบักมุผูต้้องสงสยัเป็น
สมำชกิแก๊งลักลอบค้ำประเวณลีอ็ต
แรก 17 คน เป็นชำวไทย 12 คน และ
อเมรกินั 5 คน เมือ่เดอืนตลุำคม ปี
ทีผ่่ำนมำ 
 จากนัน้ มกีารขยายผลน�าไป
สูก่ารรวบตวัผูร่้วมขบวนการจาก

‘แก๊งค้�ก�มไทย’ในสหรัฐ

 ข้อมลูภำพ : informator.news

หลายเมอืงทัว่สหรฐัอกี 21 คน 
เป็นชาวไทย 10 คน และอเม-     
รกินั 11 คน รวมผูถ้กูจบักมุเป็น 
38 คน
 ต�ำรวจส่งฟ้องผูต้้องหำทัง้หมด 
ทีศ่ำลรฐัมนินโิซตำ เมือ่วนัพฤหสับดี 
ที ่25 พ.ค. ทีผ่่ำนมำ โดยตัง้ข้อหำ 
8 กระทง ข้อหำส่วนหนึง่ประกอบ
ด้วย ร่วมกันลักลอบท�ำธุรกิจค้ำ
ประเวณ ีบบีบงัคบัให้ขำยบรกิำรทำง
เพศ บงัคบัใช้แรงงำน ฟอกเงนิ และ
ใช้วซ่ีำปลอม
 ต�ำรวจสหรฐัเปิดเผยว่ำ แก๊งนี้
ท�ำงำนมำนำน 8 ปี เริม่จำกเดอืน
มกรำคม ปี 2009 จนกระทั่งถูก
ทลำยในเดือนนี้ โดยท�ำงำนด้วย
ควำมโหด ใช้วิธหีลอกหญงิสำวจำก
ไทยด้วยกำรจงูใจว่ำ จะให้ไปท�ำงำน
ในสปำ หรือไม่กร้็ำนเสริมสวย รำย
ได้งำม ท�ำให้มผู้ีตกเป็นเหย่ือหลำย
ร้อยคน ส่วนใหญ่มำจำกครอบครวั
ยำกจน และพูดภำษำอังกฤษได้บ้ำง
เลก็น้อย 
 หลังเดินทำงถึงสหรัฐด้วยวีซ่ำ
ปลอม ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกส่งไปยัง
ซ่องตำมเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐอย่ำง
น้อย 10 เมือง และบังคับให้ขำย
บรกิำร 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4589 (1114) วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)
02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

ติดต่อ 08-1833-7568
สีทอง วิ่ง 140,000 กม. ขาย 599,000 บาท

07

MITSUBISHI  SPACE WAGON รุ่นท็อป

06

ติดต่อ คุณเนย 08-9204-0883

สีเงิน เบนซิน 3500 c.c. เกียร์ออโต้ ABS AIR BAG 12 ใบ เกียร์เปลี่ยนได้ที่พวงมาลัย แผนที่ไทย tv. tuneR SunRoof nIGht vIew ReAR enteRtAInment  
2 จอ แยกซ้ายขวา  ม่านข้าง ม่านหลังไฟฟ้า ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้า ประตูดูด เครื่องเสียง hARmAn kARdon  ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ มีตู้เย็น BuIlt In พร้อมมือถือในรถด้วย 
รถนำาเข้า ตัว top สุด full optIonS ใช้น้อยวิ่ง 60,000 กม. ราคา 2,500,000 บาท

BENZ S350 (S CLASS)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4589 (1114) วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้
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KAOLA-OM-270417-01

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
รับสมัครงานรับสมัครงาน

เปนผูผลิตและจำหนายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ติดตอสมัครไดที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด สามแยกพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2819-7991-5 ตอ 110

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-45 ป
• วุฒิปวส.-ปร�ญญาตร�
• มีพาหนะสวนตัว
• หากมีประสบการณตรงดานธุรกิจยา 
 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ผูแทนขาย 
ทีมโรงพยาบาล ตางจังหวัด

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4589 (1114) วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เงินได้ง่ำยและสะดวกสบำยยิ่งขึ้น 
ผ่ำนบรกิำร Big Service ทีบ๊ิ่กซี 
สำขำรำชด�ำร ิJ 13.00 น. พชิยั 
จริาธิวฒัน์ กรรมกำรบริหำร บริษทั 
กลุ่มเซน็ทรัล จ�ำกัด จดักิจรรม “กลุ่ม
เซน็ทรลัรกัษ์ส่ิงแวดล้อม : GREEN 
Project@Vibhavadi” ทีโ่รงแรม 
เซน็ทำรำแกรนด์ เซน็ทรลัพลำซำ 
ลำดพร้ำว J 13.30 น. ดร.พพิฒัน์ 
ยอดพฤตกิาร ผูอ้�ำนวยกำร สถำ-
บันไทยพัฒน์ จดังำนประกำศ “100 

of The Mall Shopping Center” 
ทีโ่รงแรมอนนัตรำ สยำม J 10.00 
น. ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ ผู้
ช่วยรองประธำนฝ่ำยพฒันำธรุกจิ
บรกิำร บมจ.บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ 
และ สนัตสิขุ คล่องใช้ยำ ผูอ้�ำนวย
กำรฝ่ำยกำรพำณิชย์และรำยได้
พเิศษ สำยกำรบนิไทยแอร์เอเชีย 
แถลงข่ำวบรกิำรใหม่จำกสำยกำร
บนิแอร์เอเชยี ในกำรจองบตัรโดย 
สำรและเพิ่มช่องทำงในกำรช�ำระ

J 10.00 น. วรลักษณ์ ตลุา-     
ภรณ์ ผูอ้�ำนวยกำรใหญ่อำวโุสกำร
ตลำด บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ำ 
กดั ร่วมแถลงข่ำว The Mall Anni-
versary and The New Chapter 

อนัดบัหลกัทรพัย์ ESG100 ประจ�ำ
ปี 2560” ทีโ่รงแรมแกรนด์ เซน็-  
เตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 J 
14.00 น. ฉตัรชยั  ศริไิล กรรม-
กำรผู้จัดกำรธนำคำรอำคำรสง-
เครำะห์ และ เขมทตัต์ พลเดช กรรม 
กำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ บรษิทั อสมท 
จ�ำกดั (มหำชน) แถลงข่ำวเปิดตวั 
โครงกำร “หนึง่ดอกไม้ ร้อยสญัญำ 
ล้ำนภกัด”ี ทีธ่นำคำรอำคำรสง-
เครำะห์ ส�ำนกังำนใหญ่

บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ�ำกดั (มหำ 
ชน) จับมือทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ 
พร้อมด้วย คูค้่ำ, พำร์ตเนอร์ธุรกจิ 
และร้ำนค้ำแบรนด์เนมชั้นน�ำและ
ร้ำนอำหำรชือ่ดัง จดังำนเปิดแคม-
เปญ THE GREATEST GRAND 
SALE 2017 มหกรรมงำนเซลครัง้
ใหญ่สดุของประเทศ ลดสงูสดุ 80% 
ทกุศนูย์กำรค้ำและห้ำงสรรพสนิค้ำ
ในเครอืท่ัวประเทศ 
 ในงำนเปิดแคมเปญ มซีปุตำร์
และเซเลบดังอย่ำง เจมส์ มำร์, มนิ-
พชีญำ, แมทธวิ ดนี, เอย-ธญัวรรณ 
เทพหสัดนิ ณ อยธุยำ, แป้ง-ณัฐฐศศิ 
ชยำงกูร ณ อยุธยำ, ม.ร.ว.ศรีค�ำ
รุง้-แม้นนฤมำส ยคุล เป็นต้น ร่วม
เปิดงำนและโชว์ฟิน่ำเล่สุดอลังกำร
พร้อมด้วยช่ำงภำพมอืทองของไทย 
จอร์จ-ธำดำ วำรชิ ทีม่ำแชร์เทคนคิ
กำรถ่ำยภำพ “ช้อปแชะ & แชร์” แบบ

‘เจมส์ ม�ร์-มีน พิชญ�’ชวนช้อป

คะแนน,ช้อปครบ 7,500 บำท รบั
ทนัทกีระเป๋ำ TOTE ลมิเิตด็ เอต็-
ดชิัน่ CPN x Lee Cooper, ‘เซเว่น
เดย์สเปเชยีล’ สนิค้ำนำททีอง, เซอร์ 
ไพรส์สุดในกิจกรรม ‘ช้อปสุดฟิน 
แลกบลิกบัซปุตำร์’ ทีไ่ด้ดำรำวยัรุน่
ช่ือดงัมำสร้ำงเซอร์ไพรส์ ไม่เพียงแค่
นัน้ ลกูค้ำบตัรเซน็ทรลัเดอะวนัเคร-
ดติกำร์ด, บตัรเครดติมำสเตอร์กำร์ด, 
บตัรเครดติออิอน,ลกูค้ำรถยนต์โตโย
ต้ำ, บตัรไทยไลฟ์กำร์ด, ลกูค้ำธนำ-
คำรออมสนิ, บตัรเครดติธนำคำรธน
ชำต ิและบตัรเครดติกสกิร ยงัได้รบั
สทิธพิเิศษเพิม่เตมิอกีมำกมำย
 สองดำรำดงั เจมส์ มาร์ และ 
มนี-พชิญา กล่ำวบนเวทว่ีำ ไม่มี
เทศกำลงำนเซลท่ีไหนท่ีจะกล้ำขน
สินค้ำแบรนด์เนมมำจัดมหกรรม
งำนเซลได้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ำงำน 
THE GREATEST GRAND SA-

LES 2017เรยีกว่ำลดบ้ำคล่ัง.. เหมอืน
แจกฟร.ี. ถ้ำเจอเรำสองคนในช่วง 1 
ม.ิย.-16 ก.ค. นี ้กท็กัทำยกนัได้นะ
คะ/ครับ และอย่ำลืมพกบัตรหรือ
บอกหมำยเลข The 1 Card เพือ่รบั
สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิ 

สนกุๆ ณ ลำนอเีดน ศนูย์กำรค้ำเซ็น 
ทรลัเวลิด์
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำร แห่งซพีเีอน็ เล่ำ
ถึงควำมย่ิงใหญ่สดุฟินของมหกรรม
งำนเซลคร้ังยิ่งใหญ่สุดของประเทศ 
“THE GREATEST GRAND SA-
LES 2017 : ช้อปสดุฟิน” ในปีนีว่้ำ
เป็นงำนเซลทีย่ิ่งใหญ่ระดับเอเชีย จบั
มอืทกุศนูย์ในเครอืฯ กลุม่เซน็ทรลั 
ทบุรำคำจดัโปรโมชัน่ส่วนลดสงูสดุ
ถงึ 80% ทัง้สนิค้ำในหมวดแฟชัน่, 
ไลฟ์สไตล์, ร้ำนอำหำร, เครือ่งใช้ไฟ 
ฟ้ำ, อุปกรณ์กฬีำ, เครือ่งเขยีนและ
ส�ำนกังำน และอีกมำกมำยมหำศำล 
ตอกย�ำ้กำรเป็นศนูย์กลำงแห่งกำรใช้
ชวีติของคนยุคใหม่และเป็น ‘เดสติ
เนชัน่ ฟอร์ ออล’ โดยขนโปรฯ สดุ
ฟิน อำท ิช้อปครบ 1,000 บำท ลุน้
รบัคะแนนเดอะวนักำร์ดรวม 5 ล้ำน

สังคม
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มน ูเลียวไพโรจน์ ประธำนบจก.ยบูเีอม็ เอเชยี (ประเทศไทย) แถลงข่ำวกำร
จดังำน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 โดยม ีดร.ทวำรฐั      
สตูะบตุร, รศ.ดร.สรินิทรเทพ เต้ำประยรู, ธำตร ี ริว้เจรญิ, ดร.ยศพงษ์     
ลออนวล และ สนัน่ องัอบุลกลุ ร่วมงำน ทีโ่รงแรมเดอะสโุกศล 

ไพรชั วรปำณ ิ กรรมกำรอยักำร, เหรยีญชยั เรยีววไิลสขุ, และ เชดิชยั      
ขนัธ์นะภำ จดัเลีย้งฉลองวนัเกดิให้ ประเสรฐิ ศลีพพิฒัน์ กสทช.โดยม ีรตต.
พงษ์นวิฒัน์ ยทุธภณัฑ์บรภิำร อยักำรสงูสดุ, เขม็ชยั ชตุวิงศ์, สมคัร เจยีม-
บเุศรษฐ์, ดลิก มหำด�ำรงค์กลุ และ วรรณชยั สวุรรณกำญจ์ ร่วมงำน
 

รศ.ดร.สมใจ วชิยัดษิฐ์ พร้อมวทิยำกรจำกสมำคมสตรไีทยแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชนิปูถมัภ์ ร่วมอบรมวธิปีระดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ให้กบักลุม่วิริยะ
จติอำสำ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) ท่ีเข้ำร่วมกจิกรรม “วิรยิะ
น้อมใจ ถวำยดอกไม้แด่พ่อ” ส�ำนักงำนใหญ่ อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ 

ดร.สำโรจน์ วสวุำนชิ ประธำนสภำอตุสำหกรรม จ.ชลบรุ ี เป็นประธำนจดั
งำนสมัมนำสิง่แวดล้อมสญัจรครัง้ที ่6 เพือ่เตรยีมควำมพร้อมสูง่ำน ASEAN 
Sustainable Energy Week 2017 โดยมผีูแ้ทนจำกแวดวงอตุสำหกรรม     
น�ำโดย สรรชำย นุม่บญุน�ำ ร่วมงำนโรงแรม เดอะไทด์ รสีอร์ท จ.ชลบรุี

บษุยำ ประกอบทอง ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ออกำไนเซอร์ 
จ�ำกดั เปิดงำน Pet Expo Thailand 2017 พร้อมมอบเงินสนับสนนุให้กบั
มลูนธิช่ิวยเหลอืสตัว์ 3 แห่ง ได้แก่ Pet Rescue, Dog Cancer และ Oh my 
Dog ทีศ่นูย์กำรประชมุแห่งชำตสิิรกิติิ์ 

สพุชั เดชเทวญัด�ำรง กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พ ีเอส เมนแลนด์ จ�ำกดั พร้อม
ด้วย กำนดำ เดชเทวัญด�ำรง ผูจ้ดักำรร้ำนไอยรำพรเีมยีมฟรุต๊ ชบูรกิำรเดลิ
เวอร่ี Delivery ผลไม้เกรดพรีเมียมถึงหน้ำประตูบ้ำนในเขตกรุงเทพฯ-
ปรมิณฑลสำมำรถสัง่ได้ผ่ำนโซเชยีลมเีดยีสงัคมออนไลน์ 

พญ.สรุำงคณำ เตชะไพฑรูย์ ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลเดก็สมิตเิวช และ ไชย 
ไชยวรรณ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ.ไทยประกนัชวีติ จดัโครงกำร “หนึง่
คนให้ หลำยคนรบั เพือ่ชวิีตใหม่หวัใจเดก็” เพือ่ระดมทุน น�ำไปผ่ำตดัเดก็ที่
ป่วยด้วยโรคหวัใจพกิำรแต่ก�ำเนิด แต่ขำดแคลนทุนทรพัย์ 

ระรนิ อทุกะพนัธ์ุ ปัญจรุง่โรจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ.อมรนิทร์พริน้
ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ จดังำน “แพรว Pin it to win it” มอบรำงวลัใหญ่รถ       
ฟอร์ด เอคโค่ สปอร์ต ให้แก่ คณุยพุนิ ฉนัท์รตันโยธนิ โดยม ีศภุรำงศุ ์อนชุ-
ปรดีำ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมอบรำงวลั 
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สวุพนัธุ ์ ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงยตุธิรรมในฐำนะผูอ้�ำนวยกำร
ศนูย์อ�ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิแห่งชำต ิเป็นสกัขพียำนในพธิี
ลงนำมบันทกึควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ เพือ่สร้ำงหมูบ้่ำน/ชมุชนมัน่คง ปลอดภยัยำเสพตดิ 

เอกอัครรำชทูตเฆซุส มิเกล ซันส์ หัวหน้ำคณะผู้แทนสหภำพยุโรปประจ�ำ
ประเทศไทย ร่วมกบั อษุณย์ี เหลอืงทวบีญุ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดงำนเทศกำล
ภำพยนตร์ บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ เปิด “เทศกำลภำพยนตร์สหภำพยโุรป 
2017” ทีโ่รงภำพพยนตร์ เอส เอฟ เวลิด์ ซเีนม่ำ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์

พระมหำวฒุชิยั วชริเมธ ีพร้อมด้วย ดร.มำร์แชล โกลด์สมธิ โค้ชและวทิยำกร   
ชือ่ดงัระดบัโลก และ ดร.วริไท สนัตปิระภพ ผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ร่วมสมัมนำในงำน “APAC 2017 Coaching Conference” งำนประชมุวชิำ    
กำรโค้ชส�ำหรบัโค้ชมอือำชพีและผูน้�ำองค์กรคร้ังแรกในเมอืงไทย 

วฤิทธิ ์วเิศษสนิธุ ์ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพฒันำอตุสำหกรรมสนบัสนนุ ให้กำรต้อน 
รบั ก�ำพล อศัวพฒันำกลู เลขำนกุำรสมำคมเครอืข่ำยทีป่รกึษำวิสำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย่อม พร้อมรบัมอบช่อดอกไม้ ในโอกำสเข้ำร่วมแสดงควำมยนิดี
ครบรอบ 29 ปี ส�ำนกัพฒันำอตุสำหกรรมสนบัสนนุ กรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม 

พสิฐิ รงัสฤษฏ์วฒิุกุล เลขำธกิำรส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม น�ำ
คณะเข้ำตรวจเยีย่มโรงงำนผลติหมอนและทีน่อนยำงพำรำ ของบริษทั เนเชอรลั 
เลเท็กซ์ แมทเทรส อนิดสัตรี (ไทยแลนด์) จ�ำกดั ในโอกำสทีบ่ริษทัได้ยืน่ขอ
อนญุำตแสดงเครือ่งหมำยมำตรฐำน มอก. ในผลติภณัฑ์หมอนยำงพำรำ 

นคร ศลิปอำชำ ประธำนกรรมกำรสถำบนัคณุวฒุวิชิำชพี เปิดตวั “หลกัสตูรผู้
ตรวจประเมนิองค์กรทีม่หีน้ำทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตำมมำตรฐำนอำชพี” 
โดยม ีวรีะชยั ศรขีจร ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัคณุวฒุวิชิำชพี และ วรชนำธปิ จนัทนู 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัรบัรองคณุวฒุวิชิำชพี ให้กำรต้อนรบั 

ถนดั ไทยป่ินณรงค์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอเซียบุค๊ส จ�ำกดั และ สภุอร 
รตันมงคลมำศ Country Manager บรษิทั วอลส์ ดสินย์ี ประเทศไทย จ�ำกดั 
ถ่ำยภำพร่วมกบั อธศิ รจุริวฒัน์ และ ปัณณวชิญ์ เตชะเกรียงไกร พร้อมสำวก
ภำพยนตร์สตำร์ วอร์ส ในงำนครบรอบ The 40th Star Wars Anniversary  

ดร.ชวูทิย์ มติรชอบ รองผูอ้�ำนวยกำร และ สธุำรกัษ์ สนุทรวภิำต รกัษำกำรผู้
จัดกำร ส�ำนกังำนพืน้ท่ีพเิศษหมูเ่กำะช้ำงและพืน้ท่ีเชือ่มโยง อพท. ลงพืน้ทีส่�ำรวจ
เส้นทำงท่องเทีย่วชมุชนเชือ่มโยง 2 ประเทศ ตรำด-เกำะกง เพือ่สนบัสนนุให้
เกดิกำรเดนิทำงระหว่ำงกนั เพือ่เกดิกำรระจำยได้ได้ลงสูช่มุชน


