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ผู้นำ ขาเ
ลาะ

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สังคมไทยโชคดีที่ได้ “ผู้น�ำ” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 
แม้แต่อาชีพ “ล�ำไย ไหทองค�ำ” นักร้องหมอล�าสาว 
“ผู้น�ำขำเลำะ” จึงพร้อมที่จะท�าให้คนไทยมีความสุข 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้ความไร้เดียงสายุครัฏฐาธิปัตย์ 
“ชวลิต วิชยสุทธิ์” ยันทางออกประเทศคือ “เลือกตั้ง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อนประชาพิจารณ์ 
“ร่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติฉบับใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละความอัปยศ “ภำษีมรดก” 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อน 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 

ใหญ่ แต่ยังแสดงให้เห็นถึง
ความกงัวลต่อผลคะแนนเสยีง
ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า เพราะขณะที่
คนอื่นเปิดเพจเฟซบุ๊กให้ประ 
ชาชนกดติดตามเหมือนกันที่
ตวัเลขการตดิตามกดไลค์ค่อน
ข้างนิ่ง มีขยับเพิ่มขึ้นบ้างแต่ 
ไม่มาก

‘6ลา้นไลค’์หลอน
อาการ “หัวร้อน” อันเกิดจาก
แฟนเพจน.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
มยีอดครบ 6 ล้านไลค์ มไิด้เกดิ
ขึ้นเพียงรู้สึกว่าท�าเหนื่อยแทบ
ตาย แต่ลบภาพของอีกฝ่าย
จากใจประชาชนไม่ได้ มไิด้เกดิ
ขึน้เพยีงเพราะท�าให้รูส้กึได้ถงึ
ความคิดอ่านต่อสถานการณ์
บ้านเมืองของประชาชนกลุ่ม โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ผลิต“อ้อยจีเอ็ม”

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4602 (1127) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

4 ล้านไลค์ช่วงเดอืนมถินุายน 2558
เพ่ิมเป็น 5 ล้านไลค์ในช่วงเดอืนเมษายน 2559

กระทัง่ครบ 6 ล้านไลค์เมือ่วนัที ่12 มถินุายน 2560

กิริยาตอบสนองต่อยอด 6 ล้าน-  
ไลค์ของ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี และ
หวัหน้าคสช.
 แม้บางครัง้จะไม่ได้เอ่ยชือ่ถงึ อดตี
นายกฯยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร โดยตรง 
เป็นเพยีงการเปรยีบเปรยกระแหนะ
กระแหน แต่คนทีไ่ด้ตดิตามข่าวสาร
เรือ่งนีก้เ็ข้าใจได้ และเข้าใจตรงกันว่า
เป็นการพดูทีส่ะท้อนออกมาจากจติ 
ใต้ส�านกึ
  จิตใต้ส�านึกที่ไม่เชื่อว่าจะมีคน
กดไลค์มากถงึ 6 ล้านจรงิ
  จิตใต้ส�านกึทีเ่ชือ่ว่าอาจมกีารรับ
จ้างกดไลค์ โดยโยงเข้ากบัการจบักมุ
แก๊งชาวจีนทีร่บัจ้างกดไลค์  กดแชร์
เพจรวีวิสนิค้าทีข่ายในประเทศจนี
  ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร แต่พัฒ-

‘6ลา้นไลค’์หลอน
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ผิดปรกต ิเพราะตัง้แต่หลงัถกูยดึอ�า-
นาจจากกองทพั  ยอดไลค์แฟนเพจ
เพิม่ขึน้ปีละ 1 ล้านไลค์โดยเฉลีย่ ซึง่
ถอืว่าค่อนข้างสงูเมือ่เทียบตวัเลขกบั
นกัการเมอืงคนอืน่ทีเ่ปิดเพจเฟซบุก๊
ให้ประชาชนกดติดตามเหมือนกันที่
ตัวเลขการติดตามกดไลค์ค่อนข้าง
นิง่ มขียบัเพิม่ขึน้บ้างแต่ไม่มาก
 ถามว่าผดิปรกตหิรอืไม่
  มองมมุหนึง่ก็คดิได้ว่าไม่ผดิปรก 
ติ  หากพิจารณาสถานการณ์บ้าน
เมอืง  สถานการณ์การเมอืง  ทีผ่ลกั
ดันให้ประชาชนโหยหาคนที่คิดว่า
น่าจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ได้
  ต้องไม่ลืมว่าหลังถูกยึดอ�านาจ 
น.ส.ยิง่ลักษณ์เลือกท่ีจะโลว์โปรไฟล์
ตวัเอง  ไม่เคลือ่นไหวทางการเมอืง 
ไม่แสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 
(มีบ้างแต่ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบ
กบันกัการเมอืงคนอืน่) สิง่ทีส่ือ่สาร
กับประชาชนผ่านหน้าเพจมีแต่การ
เดนิทางท�าบญุไหว้พระ ไปทีไ่หน รบั
ประทานอะไรเสยีเป็นส่วนมาก
 แต่ข่าวสารจากสือ่อืน่ท่ีน�าเสนอ
ในลักษณะเป็นผู้ถูกกระท�าตลอด
เวลาทัง้เรือ่งคดคีวามทางอาญา การ 
เมือง ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ 
ราคาพชืผลตกต�า่ กลบัเป็นแรงผลกั
ให้ประชาชนให้ความสนใจต่ออดตี
นายกรฐัมนตรี
 ไม่ได้เคล่ือนไหวอะไรมาก ไม่ได้
พูดอะไรมาก แต่คนกลับให้ความ
สนใจมาก
 จงึท�าให้อกีคนทีค่ดิว่าท�างาน
เหน่ือยแทบตาย แต่ประชาชน
กลบัเมนิเฉยจงึเกดิอาการ “หวั
ร้อน” อย่างทีเ่ห็น เพราะ 6 ล้าน
ไลค์ไม่ได้หลอนเฉพาะปัจจุบัน 
แต่จะตามหลอนไปถงึตอนเลอืก
ตัง้ด้วย

ไม่น่าเชื่อว่ากรณีเฟซบุ๊ก น.ส.ยิ่ง-
ลักษณ์ ชินวัตร ที่แฟนเพจกดติด 
ตาม 6 ล้านไลค์จะถกูยกมาเป็นประ 
เดน็ทางการเมอืง
  ไม่น่าเชือ่ว่าความชอบของประ-
ชาชนทีม่ใีห้กบันกัการเมอืงหญงิคน
หน่ึงทีเ่ป็นอดีตนายกรฐัมนตรจีะไป
สร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้กับ
ผูช้ายอกสามศอก
 ไม่ว่าจะเป็นประโยคทีว่่า 
 “ผมไม่ได้บอกว่าประชาชนจะ
ต้องมาไลค์ท้ัง 6 ล้านคน มนัไม่ใช่ 
จะกีล้่านคนไม่รู ้จะคนเดยีวหรอื 10 
คน ผมกร็บัฟัง ม ี 100 คนกร็บัฟัง 
100 คน”
 ไม่ว่าจะเป็นประโยคทีว่่า
 “อย่าไปเป็นเครื่องมือของใคร 
สิง่ทีน่่าเป็นห่วงคอืเรือ่งการท�าโพล 
การกดไลค์ ทีม่กีารจบัชาวต่างชาติ
จากทีจ่งัหวดัสระแก้วทีม่กีารรบัจ้าง 
กดไลค์”
 ไม่ว่าจะเป็นประโยคทีว่่า 
 “ใครกท็�าได้ อยูท่ีป่ระชาชนจะ
เชื่อแค่ไหน ระหว่างกดไลค์กับผล
การปฏบิตั”ิ
 ท้ังหมดคือท่วงท่าอันเป็นปฏิ-

นาการเพิม่ยอดไลค์เพจของน.ส.ยิง่
ลกัษณ์ ถอืว่าน่าสนใจ
  จากจุดเริ่มต้นเปิดเพจช่วงหา
เสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ขณะนั้น   
มยีอดไลค์เพจ อยูท่ี ่157,489 และ
มยีอดไลค์เพิม่มาขึน้เรือ่ยๆ จนหลงั
รฐัประหารกลางปี 2557 ท�าให้ยอด 
กดไลค์เพจอดีตนายกฯ  มีมากขึ้น  
ตามล�าดับจนยอดครบ 4 ล้านไลค์
ช่วงเดอืนมถินุายน 2558 และเพิม่
เป็น 5 ล้านไลค์ในช่วงเดอืนเมษายน 
2559
  จนกระทั่งครบ 6 ล้านไลค์เมื่อ
วนัที ่12 มถินุายน 2560 ทีผ่่านมา
  เป็นพฒันาการตามล�าดบั เป็น
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง
 ถามว่าผดิปรกตหิรอืไม่
 มองมมุหนึง่กค็ดิได้ว่าอาจมเีรือ่ง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4602 (1127) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4602 (1127) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  เพลงที่เป็นโสเภณีทางวิญญาณ  ท�าให้
นึกถึงดนตรีคณะหนึ่ง ท�าไมคนยังจ้าง คนก็
ดู  คนก็ฟังกันแน่นเหมือนกัน  เขาร้องเพลง
เพือ่ให้ศลีธรรมกลบัมา ร้องเพลงเกีย่วกบัศลี
ธรรม  พระก็ฟังได้  คนถือศีลอุโบสถก็ฟังได้ 
เพราะในศีลข้อ 1 ระบุว่าห้ามฟังเพลง ดูการ
ละเล่นชนิดท่ีเป็นข้าศึกต่อกุศล  แต่เพลงที ่  
ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศล  ส่งเสริมกุศล  คุณงาม
ความดี พระเณรก็ฟังได้ เช่น เพลงค่าน�้านม
แบบนี้ ฟังทีไรก็นึกถึงแม่ รักแม่ มันไม่ได้มี
อะไรใฝ่ต�า่ ไม่เหมอืนเพลงบางเพลงทีเ่ป็นโส 
เภณี  กระซิบกระซี้ระริกระรี้  เพลงฉันรักผัว
เขาอะไรท�านองนี้  ถือเป็นเพลงโสเภณีมาก
เกินไป เพลงท่ีท�าให้จิตวิญญาณมนษุย์ต�า่ลง 
มันมีมากเกินไป  จึงท�าให้ศีลธรรมของบ้าน
เมืองต้องพลอยตกต�่าลงไปด้วย 
  ดังนั้นอยากจะฝากให้นึกถึงข้อนี้กันให้
เยอะๆ  ถ้านึกถึงข้อน้ีเยอะๆ  ก็ถือว่าดี  เชื่อ
เถอะอีกไม่นานศีลธรรมจะกลับมาก่อนที่โล 
กาจะวินาศ  หวังว่าการเตือนของท่านนายก
รัฐมนตรีครั้งน้ีจะเป็นบุญกับประเทศชาต ิ
ผู้น�าประเทศเห็นอย่างนี้ ตักเตือนในสิ่งที่จะ
ถล�าลึกในทางยั่วยวนกิเลส  
  ทุกวันนี้คดีข่มขืน คดีฆ่ามันก็มากมาย   
อยู่แล้ว อย่าไปเล่นอะไร ร้องร�าท�าเพลงที่ส่ง
เสรมิกิเลสมากไปกว่านีเ้ลย จะแย่หนกัลงไป
อีก ชื่อเสียงมันไม่ได้มาเพราะขายเนื้อหนัง
หรอก มันต้องลูกคอดี เนื้อเพลงดี ลีลาท่า
เต้นได้จังหวะจะโคน พวกดารานักร้องที่ดับ
เร็ว สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรม
ความดีงามในชีวิต มีข่าวเตียงหักอะไรต่อ
อะไร บ่งบอกว่าชีวิตไม่ราบรื่น  
 ดังนั้นก็อย่าไปชื่นมื่นดีอกดีใจกับ
การแสลงที่ขัดจริยธรรมศีลธรรม หวัง
ว่า ดนตรีวงอื่นๆ คณะอื่นๆ ถ้าคิดจะ
ดังกอ็ย่าดังด้วยเรือ่งอย่างนีเ้ลย ดงัด้วย
ความดีบ้าง
  เจริญพร

ข่าว “ล�าไย ไหทองค�า” นกัร้องหมอล�าสาว
ชื่อดังวัย  18  ปีมาแรงและน่าปลื้มใจที่ผู้น�า
ประเทศเห็นล�้าเส้นเรื่องจริยธรรมศีลธรรม 
จึงชี้น�าบ้าง ไม่ใช่เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ถือ 
ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท�าแต้มนี้ดี ห่วงใยศีล
ธรรมของบ้านเมือง เตือนแล้วก็ได้ผลดี น้อง
ล�าไยก็ออกอาการตอบรับจะปรับปรุงแก้ไข
 ค�าพดูดีๆ หรอืใครแนะให้พดูกไ็ม่รูล่้ะ น้อง
ล�าไยบอกว่าเป็นดานเซอร์หรือผู้จัดการวง  
ให้นุ่งอย่างนี้  เต้นอย่างนั้น  มันก็กลายเป็น
เนื้องอก ที่จริงหมอล�าอีสานแต่ก่อนนี้เขาจะ
เล่นและสอนเป็นศีลธรรม  เป็นค�ากลอนตัก
เตือนสั่งสอนอบรมกัน  เป็นลูกผู้หญิงควร    
รักนวลสงวนตวัยงัไง ไม่ใช่มาปล่อยเนือ้ปล่อย
ตัว  เดี๋ยวก็จะยุ่งกันใหญ่  นายกรัฐมนตรีก็
ห่วงใย 
  ส่วนน้องล�าไยก็ห่วงใยเรื่องจริยธรรมศีล
ธรรมเช่นกนั เข้าใจ จะปรบัปรงุตัวเอง ไม่แต่ง
สัน้เต้นเสยีวอกี  เต้นกเ็ต้นให้พอสมควร อย่า
ไปตามใจคนจ้างมากมายนัก  เขาจะยุให้เรา
เสียหาย  กลายเป็นขายเนื้อหนัง  กลายเป็น
หมอล�าโสเภณีทางจิตทางวิญญาณไป  แม้
ร่างกายยังไม่ได้เสียตัวให้ใคร ไม่ได้ไปนอน
กับใคร  แต่จิตวิญญาณนี่ หลวงพ่อพุทธ
ทาส ใช้ค�าว่า “โสเภณีทางวิญญาณ”  

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

 
In Brief : ย่อความ

ดังด้วยความดี

ทรรศนะ

ช่ือเสียงมันไม่ได้มาเพราะขายเนื้อ
หนงัหรอก มนัต้องลกูคอด ีเนือ้เพลง
ด ีลลีาท่าเต้นได้จงัหวะจะโคน  

เรือ่ง “ล�าไย ไหทองค�า” ดงัระเบดิจน
ควิจองแน่นถงึปีหน้า จะเป็นเพราะ “ทัน่
ผูน้�า”  ตติงิเรือ่งการแต่งกายและท่าเต้น
หรอืไม่กต็าม แต่ “ผูส้าวขาเลาะ” ทีค่น
เข้าไปดกูว่า 240 ล้านววิกท็�าให้ดงัระเบดิ
อยูแ่ล้ว 
 ยิง่ “ทัน่ผูน้�า” ให้ความใส่ใจหมอล�า
สาวที่ด้ินรนต่อสู้ชีวิตกว่าจะมาถึงวันนี้      
จงึต้องถอืว่าเป็น “บุญ” มากกว่า “กรรม” 
เพราะนกัร้องหลายคนทีแ่ต่งกายวาบหววิ
และเต้นสะแด่วยิง่กว่า “ทัน่ผูน้�า” ยงัไม่
พดูถงึ
 เรือ่งของ “ล�าไย” จงึต้องถอืเป็น 
“วาระแห่งชาต”ิ เพราะท�าให้ผูค้นพดู
กนัทัว่บ้านทัว่เมือง ขนาดการแสดง
ล่าสดุทีส่รุาษฎร์ธาน ีเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ยังเข้าไปขอความร่วมมอืไม่ให้ “ล�า 
ไย” แสดงหมิน่เหม่เกนิไป
 ท่ีส�าคญัคนท่ีไม่เคยรูจั้ก “ล�าไย ไห
ทองค�า” อย่างน้อยกร็ูถ้งึการดิน้รนต่อสู้
ชวีติของเดก็คนหนึง่ท่ียากจนเป็นอย่างไร 
คนไม่เคยดคูลปิหรอืฟังเพลง “ผูส้าวขา
เลาะ” กต้็องเปิดดูเปิดฟัง  
  แม้แต่ส�านกัข่าว “เอเอฟพ”ี ยงัเขยีน
บทความเรือ่งของ “ล�าไย” เผยแพร่ไปทัว่
โลกโดยระบวุ่า เป็น “ดนิแดนแห่งความ
ย้อนแย้งเรือ่งอคตทิางเพศ” กงัวลเรือ่ง
วฒันธรรมและศลีธรรมเสือ่มโทรม แต่อกี
ด้านหนึง่กเ็ป็นประเทศยอดนยิม  “การ
ท่องเทีย่วทางเพศ” มโีสเภณ ีฆ่าข่มขนื 
และการแสดงลามกอนาจารมากมาย
 ทีน่่าสนใจสงัคมออนไลน์ยงัชีว่้า
กรณีของ “ล�าไย” ท�าให้เห็นความ
เหล่ือมล�า้ทางชนชัน้ชดัเจน โดยน�า
ภาพการเต้น “บัลเล่ต์” ซึ่งถือเป็น
ศลิปะของ “ชนชัน้สงู”แต่งกายวาบ
หวิวไม่ได้แตกต่างชุดของ “ล�าไย” 
แม้ไม่ได้มท่ีาเต้นสะแด่วแบบ “ล�า-
ไย” กต็ามนัน้ ไม่รูว่้า “ทัน่ผูน้�า” จะ
ม ี“วสิยัทศัน์” อย่างไร? 

วาระแห่งชาติ!
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คนืเงนิบตัรเดบติภายใน1วนั

 น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศลิป์ ผู้
บรหิารงานวจิยักลุม่งานวจัิยศนูย์วจิยั
กสกิรไทย เปิดเผยว่า ค่าเงนิบาทเช้า
วนัที ่15 มถินุายน เงนิบาทเปิดตลาด
ทีร่ะดบั 33.90 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั
และภาคเช้าเงนิบาทแขง็ค่าลงลกึแตะ
ระดบั 33.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
นับเป็นระดับที่แข็งค่ามากที่สุดใน
รอบ 23 เดอืนหรอืเกอืบ 2 ปี 
  ส่วนปัจจัยที่กดดันให้เงินบาท
และเงนิสกลุอืน่ๆแขง็ค่าเกดิจากดอล 
ลาร์สหรฐัอ่อนค่า หลงัจากตลาดรบัรู้

  นายปรดี ีดาวฉาย ประธานสมา 
คมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคม
ธนาคารไทยและธนาคารสมาชกิมุง่
มั่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาต ิ
(National  e-Payment)  ไปสู่การ
ปฏบัิติ โดยปีท่ีผ่านมาได้ด�าเนนิโครง 
การท่ี 1 ระบบรบัและโอนเงนิพร้อม
เพย์  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่ม
ความสะดวกในการรับเงินและโอน
เงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบร ิ
การโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดมิ
  นอกจากนีย้งัได้ด�าเนินโครงการ
ท่ี 2 ขยายการใช้บัตรอเิลก็ทรอนกิส์ 
ซึง่เป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือ
ให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็ก 

ทรอนิกส์  เช่น  บตัรเดบติ  ได้กว้าง
ขวางขึ้น  โดยมีต้นทุนการช�าระเงิน
ด้วยบตัรลดลง  ทัง้ลดภาระของร้าน
ค้าทีร่บับตัรและเพ่ิมการกระจายอปุ-
กรณ์รับช�าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
ให้แพร่หลายมากขึ้น  เพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและภาค
ธรุกจิ  เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจให้
ประชาชนใช้บัตรเดบิตในการช�าระ
ค่าสนิค้าและบรกิารมากขึน้  
  สมาคมธนาคารไทย  ธนาคาร
สมาชิก  ธนาคารของรัฐและสาขา
ธนาคารต่างประเทศ  จึงร่วมกันก�า 
หนดมาตรฐานระยะเวลาในการตรวจ
สอบรายการใช้บตัรเดบติและการคนื
เงนิให้ผูถ้อืบตัร กรณเีครือ่งรดูบตัรที่
ร้านค้า หรอืระบบเครอืข่ายของธนา 

ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด)  ประกาศขึน้ดอกเบีย้นโยบาย
ร้อยละ  0.25 มาอยูท่ีร้่อยละ  1.00-
1.25 โดยคาดกว่าเฟดจะข้ึนดอกเบีย้ 
3 คร้ังในปีน้ี 
  น.ส.กาญจนากล่าวว่า  อกีประ-
เด็นที่ท�าให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
มากคือการเมืองสหรัฐ  กรณีนาย     
โดนัลด์ ทรัปม์ อาจถกูสอบสวน  ส่ง
ผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า  และที่
ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า  
ได้จากเฟดข้ึนดอกเบีย้ แต่ถ้าอ่อนค่า

คารขดัข้อง โดยธนาคารจะคนืเงนิให้
ลูกค้าภายในวันที่ท�ารายการ  หรือ
อย่างช้าภายในวนัท�าการถดัไปแล้ว
แต่กรณ ีทัง้นีธ้นาคารจะประกาศบน
เว็บไซต์อย่างพร้อมเพรียงกนัในวนัที ่
16  มถินุายน  2560  เพ่ือให้เช่ือม่ัน
ว่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเดบติทีม่คีวาม
สะดวกและปลอดภยั 

จะมาจากเร่ืองทรัมป์เป็นหลักซึ่งท�า
ให้ดอล ลาร์อ่อนค่าแรงกว่าด้วย  
  อนึง่นบัตัง้แต่ต้นปีถงึ 15 มถินุา-
ยน  เงนิบาทแขง็ค่าแล้วร้อยละ  5.7 
แข็งเป็นอนัดับ 5 ของสกลุเอเชยีและ
เป็นอนัดับ 1 สกลุเงนิอาเซยีน

Opp Day : นายไรวินท์ เลขวร-
นันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ นายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย
งานบญัช ีและการเงนิ บรษิทั บรู 
พา เทคนคิอล เอ็นจิเนยีริง่ จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมน�าเสนอข้อมลูของ
บรษิทั ในงาน Opportunity Day 
ตัง้เป้ารายได้ปีนีเ้ตบิโตท่ีระดับ 20-
30% 

สมาคมธนาคารไทยประกาศ Industry SLA ตรวจสอบรายการ
ช�าระบตัรเดบติและการคนืเงนิแก่ผูถ้อืบตัรกรณเีครือ่งรดูบตัร
หรอืระบบเครอืข่ายธนาคารขดัข้อง คืนเงนิลูกค้าภายใน 1 วนั   

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,250.00 บาท

  ขาย 20,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,890.00  บาท

  ขาย   20,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,264.53 ขาย 1,264.98
ลอนดอน ซื้อ 1,264.53 ขาย 1,264.98

ภาวะหุ้น 15 มิถุนายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

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) 

34.09

38.655

44.925

4.45

0.32133

24.90825

-3.47   1,573.53  
   39,961.78
-6.91   2,238.08  
   26,074.90
-3.57   989.58  
   18,933.95
-1.85   568.59  
   2,131.69

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,672.59  -6.90

2,433.11  -0.44

2,546.75  +8.56

1,846.72  -5.00

2,461.57  +1.17 

2,944.44  -0.40

1,248.53  -4.98 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,241.32

13.12

5,893.33

14.75

-652.01

-

10,707.27

26.79

10,903.57

27.28

-196.30

-

19,757.43

49.44

19,017.36

47.59

740.07

- 

ปรดี ีดาวฉาย

บาทแขง็ค่ามากท่ีสดุรอบ23เดอืน
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ร่วมทุน : บุญ ชุน เกียรติ กก.ผจก.บมจ.ชีวาทัย แถลงข่าวร่วมลงทุน
กับ ขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บจก.ชีวา ฮาร์ทภาย
ใต้สโลแกน Chewa Heart “construct your life with our heart” 
ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภททาวน์โฮม เจาะกลุม่ลกูค้า
ระดับไฮเอนด์ โครงการแรกคือ Heart สุขุมวิท มูลค่าโครงการกว่า 160 
ล้านบาท ที่ ร้าน AS’IS Coffee คอนโดแมนถนนพระราม 4

ชวนลุ้นโชค : สรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เชิญชวนผู้บริโภค
ร่วมฉลอง 15 ปี คาเฟ่อเมซอนกบัแคมเปญ “โชคสุดฟินกบับลิอเมซอน” 
ลุ้นรางวัลใหญ่ เมื่อซื้อสินค้าทุกสาขาครบ 50 บาท/ใบเสร็จ เขียนชื่อ-
นามสกุล ให้ถูกต้องและครบถ้วน ที่ด้านหลังใบเสร็จรับเงินและหย่อน
ลงในกล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขา 

VMPC ย�า้แบรนด์พรเีมยีมโซนพระราม 2 เปิดโครงการ
ทาวน์โฮมแนวคดิใหม่ 3 ชัน้ครึง่ Astera Bless มลูค่า 
2,100 ล้านบาท ชจูดุเด่น “Free Space Design” ปรบั
เปลีย่นพืน้ทีใ่ช้สอยได้ตามความต้องการ ตอบโจทย์การ
ใช้ชวีติทกุคนในครอบครวั 

VMPCผดุทาวน์โฮมหรพูระราม2 

  นายปริญญา เธยีรวร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วี.เอ็ม.พี. 
ซ.ี จ�ากดั (VMPC) เปิดเผยว่า พระ 
ราม 2 เป็นท�าเลทองท่ีมคีวามเจรญิ
อย่างมากและสามารถเดนิทางเข้า
สู่ใจกลางกรุงเทพฯ  รวมถึงเป็น
เขตเศรษฐกิจที่มีแหล่งงานขนาด
ใหญ่  การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและสาธารณปูโภคต่างๆ ซึง่
ตอบโจทย์การใช้ชวีติได้อย่างสม-
บรูณ์ จงึได้เปิดโครงการทาวน์โฮม
หรู Astera Bless พื้นที่โครงการ
ประมาณ 28 ไร่ จ�านวน 221 ยู-
นิต  มูลค่าโครงการ  2,100  ล้าน
บาท  ภายใต้แนวคิดทาวน์โฮม
แนวใหม่ทีไ่ม่เหมอืนใคร เน้นความ
หรูหราสไตล์โมเดิร์นและ  “Free 
Space Design” ทุกพืน้ทีภ่ายใน
บ้านยงัสามารถปรบัเปลีย่นได้ตาม
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย  การ
จัดวางผังแต่ละยูนิตค�านึงถึงทิศ-
ทางแสงและลม  พร้อมสวนสา-

ธารณะขนาดใหญ่  และสวนหย่อม
กระจายอยูภ่ายในโครงการถึง  13 
จุด 
  โครงการมแีบบบ้านให้เลอืก 2  
รปูแบบ คอื แบบ ALLURE ทาวน์
โฮม 3 ชัน้ครึง่ 93 ยนูติ หน้ากว้าง 
6.5 เมตร เริ่มต้นที่ 26.8 ตาราง
วา  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  322 
ตารางเมตร 4 ห้องนอน 5 ห้อง  
น�้า ห้อง Living Room ห้อง Fa-
mily Room และ Master Bed-
room แบบ High Ceiling ทีม่คีวาม
สูงของเพดาน  6  เมตร  ห้องครัว
ไทยและห้องพระ  พร้อมที่จอด-  
รถ 2 คัน ราคายูนิตละ 8.99 ล้าน
บาท 
  แบบ BLESS ทาวน์โฮม 3 ชัน้
ครึ่ง  หน้ากว้าง  5.5  เมตร  128 
ยูนิต เริ่มต้นที่ 22 ตารางวา พื้นที่
ใช้สอยทัง้หมดประมาณ 260 ตา-
รางเมตร Living Room แบบ Dou-
ble Volume 6 เมตร 3 ห้องนอน 

3  ห้องน�้า  ห้อง  Family  Room 
ห้องครัวไทย และห้องพระ พร้อม
ที่จอดรถหน้าบ้าน  2  คัน  ราคา
ยูนิตละ 7.29 ล้านบาท
  นายปริญญา กล่าวว่า โครง-
การ  Astera  Bless  ตอบโจทย ์
ครบทุกความสะดวกสบายบนท�า 
เลศักยภาพที่ดีที่สุดบนถนนพระ 
ราม 2 เชื่อมต่อทั้งทางด่วนเฉลิม
มหานคร ทางด่วนกาญจนาภเิษก-
บางปะอนิ และทางพเิศษสายพระ 
ราม 3-ดาวคะนอง–วงแหวนรอบ
นอก  กรุงเทพฯ  ตะวันตกซ่ึงอยู่
ระหว่างการด�าเนินการ   
  นายปริญญา กล่าวว่า ขณะนี้

บ้านตวัอย่างทัง้ 2 แบบและระบบ
สาธารณปูโภคภายในโครงการได้
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  พร้อมเปิด
ให้ผู้สนใจเข้าชมและเห็นถึงการ
คัดสรรตั้งแต่ท�าเลที่ตั้งและวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการก่อสร้างทีใ่ส่ใจ
ทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้ม
ค่ามากที่สุด
  ช่วงฉลองเปิดโครงการยังมอบ
ส่วนลดเงินสดพร้อมโปรโมชั่น-
มูลค่ากว่า 3 แสนบาท สนใจสอบ 
ถามข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิม
เติมโครงการ หรือ www.vmpc-
group.com
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เฟดเอก็ซ์’รบัเล่นไม่ดีท�าพ่าย 

‘ทูเชล’เตง็เข้าคมุทมี‘นกับญุ’ 

‘เมย์เวเธอร์’นัดตะบนัหน้า

“เฟดเอก็ซ์” โรเจอร์ เฟเดเรอร์ ยอมรบัตวั
เองเล่นไม่ด ีในสตุด๊การ์ท โอเพ่น ท�าให้พลาด
ท่าพ่าย ทอมมี ่ฮาส นกัหวดจากเยอรมน ีด้วย
สกอร์ 2-6, 7-6 (10-8), 6-4 ซึง่แชมป์แกรนด์ 
สแลม 18 สมยัพลาดโชว์ผลงานบนคอร์ตดนิ
ในฤดกูาลน้ี ทัง้ทีเ่ขาเริม่ต้นฤดกูาลนีไ้ด้ด ีเมือ่
คว้าแชมป์ออส เตรเลยีน โอเพ่น ตามมาด้วย
อนิเดยีน เวลส์ และไมอามี ่“ผมคดิว่าผมเล่น
บนคอร์ตหญ้าเสยีอกีวนันี ้เป็นเกมทีย่ากและ
ยาวนาน เกมน้ีดูเหมอืนจะตดัสนิกนัทีล่กูเสร์ิฟ
และลูกโต้กลบั”  เฟเดเรอร์ กล่าว “หากว่าคณุ
ไม่สามารถฉวยโอกาสอย่างทีผ่มท�าไม่ได้ มนั
กจ็ะท�าผลการแข่งขนัออกมาแบบนีแ้หละ มนั
เป็นความรูส้กึทีเ่จบ็ปวด ทีบ่างครัง้กเ็กดิขึน้ได้” 

โธมสั ทเูชล อดีตโค้ชทมี “เสอืเหลอืง” โบ
รสุเซยี ดอร์ทมนุด์ในบนุเดสลกีา กลายเป็น
เตง็หนึง่  ทีจ่ะเข้ามาคมุทมี  “นกับุญ”  เซา-
แธมป์ตนั หลงัจากทีเ่คลาด์ ปเูอล โดนไล่ออก 
เม่ือวันพุธที่ผ่านมา  โดยบ่อนรับแทงพนัน
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ตัง้ราคา ทเูชล ไว้
ที ่13/8 โดยม ีแฟรงก์ เดอ บัวร์ ตามมาอันดับ
สองทีร่าคา 9/2 รวมไปถงึ เมารซิิโอ เปลรกินิี่ 
อดตีผูจ้ดัการทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ 
ซติี ้อยูท่ี่ราคา 9/1 และอกีคนหนึง่กคื็อ จาป 
สตมั อดตีกองหลงัของทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ทีบ่่อนว่ามโีอกาสมาคุมใน
ถ่ินเซนต์ แมร์รี ่ด้วยราคา 12/1 

นกัชกไร้พ่าย ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ ตกลง
จะขึน้ชกกบั คอเนอร์ แมค็เกรเกอร์ สตาร์
ดงัจากสังเวยีนมาร์เทยีล อาร์ต  ในวนัที ่ 26 
สงิหาคม ทีล่าสเวกสั ทีจ่ะถงึนี ้โดย เมย์เวเธอร์ 
วยั  40  ปีประกาศแขวนนวม  เมือ่ปีที ่ 2015 
ด้วยสถติ ิชนะ 49 ไฟต์ ไม่พ่ายใครเลย ขณะ
ที ่แมค็เกรเกอร์ ชาวไอรชิ วัย 28 ปี เป็นแชมป์
ไลท์เวท  ของ UFC “ไม่มใีครปฏเิสธไฟท์นี้
ได้ ผมมโีอกาสคยุกบั คอเนอร์ แมค็เกรเกอร์ 
เม่ือเช้านี ้เขาบอกว่าเขาพร้อม 100 เปอร์เซน็ต์ 
และมัน่ใจว่า  เขาจะชนะไฟท์นี”้  ดานา  ไวท์ 
ประธานของ UFC กล่าว ขณะทีเ่มย์แวเธอร์ 
ทวตีข้อความในทวติเตอร์ส่วนตวัว่า  “อย่าง
เป็นทางการแล้ว” 

‘บัตแลนด์’ชิงมือ1สิงโต
แจค็ บตัแลนด์ ประกาศสงครามแย่งมอืหนึง่
ทีม “สิงโตค�าราม” อังกฤษ จาก โจ ฮาร์ท มา
ให้ได้ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลก  2018  ที่
รัสเซีย จะเริ่มขึ้น
  นายทวารของทีมสโต๊ก  ได้มีโอกาสลงท�า
หน้าที่ในต�าแหน่งผู้รักษาประตูร่วมกับ  ทอม 
ฮตีนั ในเกมอุน่เครือ่งทีท่มีชาตอิงักฤษพ่ายต่อ
ทีม “ตราไก่” ฝรั่งเศส 3-2 โดย บัตแลนด์ ได้
มโีอกาสลงเล่นในช่วงครึง่หลงั ถอืเป็นเกมแรก
ของเขาในชุดเสื้อทีมชาติ หลังจากที่ข้อเท้าเขา
แตกในเกมกับเยอรมนีเม่ือเดือนมีนาคมปีที่
แล้ว 
  ทางด้าน แกเรธ็ เซาธ์เกต ผูจั้ดการทมีชาต ิ
ก็ออกมาเน้นย�้าแล้วว่า ฮาร์ท ยังคงเป็นมือ 1 
ของทมีต่อไป แต่ว่าสถานะของเขากบัทางสโมสร
ต้นสังกัด ไม่สู้ดีนัก แน่นอน เขาไม่มีอนาคต
กับทีม “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แล้ว 
และก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า  ฤดูกาลหน้าเขา
จะเล่นให้กับทีมใด ถึงแม้ว่า บัตแลนด์ จะเสีย
ประตูชัยให้กับฝรั่งเศส ในกรุงปารีส แต่เขาก็
โชว์ซูเปอร์เซฟ ได้หลายจังหวะ 
  “มนัไม่เป็นความลับอะไร ผมต้องการเป็น
มือหน่ึง”  เขากล่าวกับผู้ส่ือข่าว  PA  Sport 
“แน่นอน  น่ันคือเป้าหมายของผมผมไม่เคย
ปิดบงัในเรือ่งนี ้และพดูมาเสมอว่าผมต้องการ
เป็นมอืหนึง่ นีค่อืเป้าหมายทีผ่มจะต้องเดนิไป
ข้างหน้า”     
  อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ท�าให้ผมต้องร้าง
สนามไปทัง้ฤดกูาล รวมทัง้รายการแชมป์ยโุรป

วิคเตอร์ ลนิเดลอฟ กองหลงัต่าตวั 35 ล้าน
ยโูร พร้อมออพชัน่พเิศษ อกี  10  ล้านยโูรของ
ทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ยอม 
รบัรูส้กึตืน่เต้นและรอวนัทีจ่ะได้ลงเล่นให้กบัทมี
ในถิน่โอลด์ แทรฟฟอร์ด กบัฤดกูาลใหม่ทีก่�าลัง
มาถึงขณะที ่โซเช มรูนิโญ่ นายใหญ่ของทมี ยนั
การมาของกองหลังผู้นีจ้ะท�าให้ทมีแขง็แกร่งมาก
ขึน้ 
  “วคิเตอร์ เป็นนกัเตะทีม่พีรสวรรค์มาก และ
มอีนาคตทีย่ิง่ใหญ่รอเขาทีแ่มนฯ ยไูนเตด็ เมือ่
ปีทีแ่ล้ว  ได้แสดงให้เหน็แล้วว่า  เราต้องการตวั
เลอืกมากขึน้  เพือ่ให้ทมีแขง็แกร่งในเชงิลกึขึน้ 
และ วคิเตอร์ กค็อืนกัเตะคนแรกของเราในซนั
เมอร์นี ้ผมรูด้ว่ีา กลุม่นกัเตะทมีของเราช่างวเิศษ

ด้วย ซึง่นัน่เป็นเป้าหมายของผม หลงัจากทีผ่ม
ได้มีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ ลีก เต็มฤดูกาล
เป็นครั้งแรก    
   “และตอนนีค้วามมุง่มัน่ผมกลบัมาอกีครัง้ 
ผมต้องการมีฤดูกาลที่ดีกับสโต๊กและฟุตบอล
โลกกบัทมีชาตอิงักฤษ นีค่อืสิง่ทีผ่มต้องการได้
เป็นตัวแทนให้กับทีมชาติในฟุตบอลโลก และ
ผมต้องการที่จะชนะ”  
   “จริงอยู ่  การตัดสินใจย่อมข้ึนอยู่กับผู ้
จัดการทีม แต่สิ่งที่ผมต้องท�าคือ ต้องมั่นใจว่า 
ผมจะมีชื่อในลิสต์ที่ผู้จัดการทีมต้องการเรียก
ใช้งาน” 

‘ลนิเดลอฟ’ตืน่เต้นสมาชกิใหม่ผี
มาก และพวกเขาจะต้อนรบัการมาเยอืนของเขา
อย่างแน่นอน” 
  ลนิเดลอฟ เป็นกองหลงัคนหนึง่ ทีท่มีแมนฯ 
ยไูนเตด็ แสดงความสนใจมานานแล้ว และการ
มาของเขาในครัง้นี้  จะท�าให้ทมีมตีวัเลอืกมาก
ขึน้  ในเกมเตรยีมตวัลงท�าศกึในรายการแชม-
เป้ียส์ ลกี ฤดกูาลหน้าด้วย 
  “ผมรูส้กึตืน่เต้นอย่างมากทีไ่ด้ร่วมทมีแมน
เชสเตอร์ ยไูนเตด็ ผมมช่ีวงเวลาทีด่กีบัทมีเบน
ฟิก้า ผมได้เรยีนรูอ้ะไรมากมายทีน่ัน่ แต่ตอนนี้
ผมก�าลงัมองไปข้างหน้าในพรเีมยีร์ลกี ทีโ่อลด์ 
แทรฟฟอร์ด และได้ร่วมงานกบั  โชเซ มรูนิโญ่ 
ผมพร้อมทีจ่ะท�าทกุอย่างเพือ่ทมี และคว้าแชมป์
รายการต่างๆทีร่ออยูต่รงหน้า”  
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พชืดดัแปลงพนัธกุรรม หรอืพชื
จีเอม็โอ (GMO : Genetically Mo-
dified Organism) บางครัง้กเ็รยีก
ง่ายๆว่า “พชืจเีอม็”  เป็นประเดน็
ถกเถียงกันถึงผลดีผลเสียของมัน

ไปผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ  (Biofuel) 
และเอทานอล (Ethanol) แต่ส่วน
ใหญ่ใช้ผลติน�า้ตาลส่งออก
 โดยบราซลิเป็นประเทศส่ง
ออกน�า้ตาลผลติจากอ้อยมากที่ 
สุดในโลก และเป็นคู่แข่งส�า-
คญัของไทย ซึง่ส่งออกมากเป็น
อันดับ 2 ของโลก  
  ยอดส่งออกน�า้ตาลปีทีแ่ล้วของ
บราซิลอยู่ที่  2.86  ล้านตัน  ส่วน
ยอดส่งออกไตรมาสแรกปีนี ้(มกรา 
คม-มีนาคม)  อยูท่ี ่ 591,121  ตนั 
ลดลงจากไตรมาสก่อน  10%  แต่
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกันของปี
ทีแ่ล้ว 14%
 ส�าหรบัอ้อยจเีอม็ บราซลิคาด
ว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ใน
การขยายพันธุ์ปลูกเชิงพาณิชย์
ได้ระดบัแรก และกระจายพนัธุ์
ปลกูเชงิพาณชิย์ได้เตม็รปูแบบ
ในเวลา 10 ปี โดยจะมสีดัส่วน
พืน้ทีป่ลกูอ้อยชนดินี ้ 15% ของ
พืน้ทีป่ลกูอ้อยทัง้หมด 
 ระหว่างช่วงปลูกอ้อยจีเอ็มรุ่น
แรก บราซลิมแีผนพฒันาพนัธุจ์เีอ็ม 
รุน่ใหม่ควบคูไ่ปด้วย เป้าหมายให้
ได้พันธุ์ทนต่อแมลงศัตรูพืชชนิด
อืน่ รวมทัง้ทนต่อสารเคมกี�าจดัวชั 
พชื เพือ่เพิม่ผลผลติ และลดความ
สญูเสยีให้แก่เกษตรกร
 ด้านตลาดรองรบัน�า้ตาลผลติ
จากอ้อยจเีอม็นัน้ บราซลิระบวุ่า
มค่ีอนข้างกว้าง โดยลกูค้าในปัจ-
จบัุนประมาณ 150 ประเทศ ยนิดี
รบัน�า้ตาลอ้อยจเีอม็ถงึ 60%

 
 

In Brief : ย่อความ

บราซิลคู่แข่งส�าคัญไทย 
การส่งออกน�้าตาลผลิต
จากอ้อย ก้าวเป็นประเทศ
แรกของโลก ทีอ่นมุตัใิห้
ปลกูอ้อยจเีอม็เชงิพาณิชย์
คาดอกี 2 ปี จะผลติน�า้ตาล
จากอ้อยจีเอ็มส่งออกได้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

มานานในหลายประเทศ รวมทัง้ไทย  
กระทัง่ถึงปัจจบุนั ยงัไม่มข้ีอสรปุที่
ใช้เป็นมาตรฐานอ้างองิได้   
  ในส่วนของอ้อยจเีอม็ ประเทศ
บราซลิ ซึง่ปลกูอ้อยมากทีส่ดุในโลก 
และเป็นคู่แข่งส�าคัญของไทยด้าน
การส่งออกน�้าตาลผลิตจากอ้อย 
ถกเถียงถึงผลดีผลเสียของมันมา
นานเช่นกนั 
  แต่ในทีส่ดุกไ็ด้ข้อสรปุ รฐับาล

บราซิลนำาร่องผลิต‘อ้อยจีเอ็ม’

 ข้อมูลภาพ : Younews.in

เหน็ดเีหน็ชอบกบัพชืสายพนัธุใ์หม่
ชนดินี ้ ประกาศอนมัุตใิห้ผลติเชิง
พาณชิย์ได้
 ท�าให้บราซลิ ได้เป็นประเทศ
แรกของโลก ท่ีไฟเขยีวให้ปลกู
อ้อยจีเอ็มเชิงพาณิชย์
 อ้อยจีเอ็มสายพันธุ์นี้  พัฒนา
โดยศูนย์วิจัยอ้อยแห่งบราซิล  ใช้  
ชือ่ในภาษาท้องถิน่ว่า Centro de 
Tecnologia  Canavieira  (CTC) 
เป็นศนูย์เทคโนโลยอ้ีอยใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก ตัง้อยูท่ีรั่ฐเซาเปาโลของบรา 
ซลิ 
 อ้อยจเีอม็สายพนัธุใ์หม่มคีณุ 
สมบตัเิด่น คอืทนต่อด้วงเจาะล�า 
ต้นและยอด (Diatraea saccha-
ralis) ซึง่เป็นศตัรสู�าคญัชนดิหนึง่
ของอ้อย เท่าทีผ่่านมา ผูป้ลกูอ้อย
ของบราซลิเสยีหายจากด้วงประ-
เภทนี ้ประมาณปีละ 1,520 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (51,700 ล้านบาท)
 เกษตรกรบราซลิคาดหวังว่า อ้อย
จีเอ็มจะช่วยลดความเสียหายดัง
กล่าว ส่งผลดต่ีอยอดการผลติ
  บราซิลมีพื้นที่ปลูกอ้อยประ-
มาณ  60  ล้านไร่  ปีล่าสดุผลติได้ 
595 ล้านตนั โดยอ้อยส่วนหนึง่น�า



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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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

BOZENED-P1-060617=4*6_01

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

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

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

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.
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ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

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

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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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)

   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

MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

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.
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ไพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรม 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเปิด
งาน “มหกรรมพาลกูเทีย่วดะ ครัง้
ที่  1  ตอนพาลูกตะลุยเที่ยวเก็บ
เกีย่วประสบการณ์” ทีร่อยลัพารา
กอนฮอลล์  ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยาม
พารากอน J 14.30 น. สลิล-
รัตน์ พงษ์พานิช รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท  ซี
พ-ีเมจ ิจ�ากดั เปิดตวัแคมเปญ ยิง่
รู้จัก แล้วคุณจะรักจุลินทรีย์กับโย

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ J  12.00 
น. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง-
นายกรฐัมนตร ีจะเป็นประธานใน
พธิลีงนามในสญัญา “โครงการรถ 
ไฟฟ้าสายสชีมพ ูช่วงแคราย-มนีบรุี 
และ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-
ส�าโรง” ทีห้่องวภิาวดบีอลรมู โรง-
แรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรลั พลา
ซา ลาดพร้าว J 13.30 น. ปพน 
วงศ์ประเสรฐิสขุ ผูก่้อตัง้เพจพา
ลูกเที่ยวดะ และ ฐาปนีย์ เกียรติ-

J 09.00 น. ดร.ณฐัพล นมิมาน-
พชัรนิทร์ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผล
ความส�าเรจ็โครงการพฒันาศกัย-
ภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล  ที่ศูนย์การ

เกิร์ตเมจิ  บัลแกเรีย  ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ J 18.00 น. ชัย-
โรจน์ ศรเีดชะรนิทร์กลุ กรรม-
การผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ  Interna-
tional  Fashion  Brand  Retail 
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด และ 
คนีาม จงุ ผูบ้รหิาร ALAND ประ-
เทศเกาหล ีจดังานเปิดร้าน ALAND 
ไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์ส-
เปซจากเกาหลีเปิดตัวครั้งแรกใน
เมืองไทย ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์

สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีต่อ
กันมาอย่างยาวนานระหว่างประ-
เทศไทยและอติาล ีศนูย์การค้าเซน็ 
ทรลัเวลิด์ น�าโดย พชิยั จริาธวิฒัน์ 
กรรมการบรหิาร และ สพุตัรา จริาธ-ิ
วัฒน์ รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ส�า 
นกันโยบายองค์กรสมัพนัธ์และภาพ
ลกัษณ์ บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั
ร่วมกบั  นายฟรานเชสโก  ซาเวรโิอ 
นซิโิอ  เอกอคัรราชทตูอติาลปีระจ�า
ประเทศไทย จดังาน Italian Week 
2017@CentralWorld  ขึน้อย่างยิง่
ใหญ่สมเกยีรติ 
  โดยไฮไลท์ของงานเปิดตัวด้วย
โชว์พลงัเสยีงโอเปร่าจาก “วงฟิเวร่า” 
ที่น�าบทประพนัธเ์พลงสุดคลาสสกิ 
อย่าง O Sole Mio, Libiamo และ 
Funiculifunicula  มาขบักล่อมแบบ
เวลิด์คลาส บรรยากาศของงานตก-
แต่งท่ัวบรเิวณเสมอืนได้เดนิเล่นอยู่
ในอติาล ีมบีูธ๊จดัแสดงยนตรกรรม
ชัน้สงูให้ชมและสมัผสัอย่างใกล้ชดิ 

ITALIAN WEEK 2017

เทศอิตาลีมาร่วมโชว์ตลอดระยะ
เวลาจดังาน เราเชือ่ว่า ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์  เป็นที่สุดของศูนย์ 
การค้าในเมอืงไทย เป็นเดสตเินชัน่ 
ของเหล่านักช็อปนับหมื่นๆที่เข้า
ร่วมสมัผสัไลฟ์สไตล์แห่งอิตาลจีาก
งานนี้

สังคม

ทัง้รถยนต์เฟอร์รารี ่แคลฟิอร์เนยี ท,ี 
488 สไปเดอร์, รถพรเีมยีมสกูต๊เตอร์
เวสป้า  ตลอดจนสินค้า  “เมดอิน
อติาล”ี ทัง้แบรนด์แฟชัน่ดไีซน์, อา-
หาร,  ไอศกรมี  และเครือ่งดืม่มาก 
มายให้เลอืกช้อปป้ิงในงาน เรยีกได้
ว่าแค่เดินเล่นในงานก็สามารถดื่ม 
ด�า่รสชาตแิห่งความสนุทรย์ีครบทกุ
มิติแห่งเมืองอิตาลีได้ครบครันใน   
วนัเดยีว โดยในงานได้รบัเกยีรตจิาก
คณะผูจ้ดังาน,  ผูน้�าเข้าสนิค้าอติาลี
แบรนด์ดังและหนุ่มสาวเซเลบริตี้ 
มากมาย 
 สพุตัรา จริาธวิฒัน์ รองกรรม 
การผู้จัดการใหญ่  ส�านักนโยบาย
องค์กรสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ บรษิทั 
กลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั กล่าวว่า ศนูย์-
การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ได้สนับสนุน
พื้นที่ในการจัดงานน้ีต่อเนื่องเป็น  
ปีทีส่องแล้ว  เราให้ความส�าคญักบั
การจัดงานที่น�าเสนอศิลปะ  และ
วฒันธรรมจากทัว่โลกมาโดยตลอด 

เพื่อเสริมภาพลักษณ์ในการเป็น
ช้อปปิ้งเดสติเนชั่นและมอบประ-
สบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้กับผู ้
มาใช้บรกิารรวมทัง้จดุประกายสร้าง 
แรงบันดาลใจและน�าเสนอแง่มุม
ใหม่ๆให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัส   
กบันวตักรรมผสานศลิปวฒันธรรม
อิตาเลียนที่ผนวกกับผลิตภัณฑ์ดี-
ไซน์เรยีบหรแูละเทคโนโลยเีพือ่การ
ใช้ชวีติ
 นายฟรานเชสโก ซาเวริโอ    
นซิโิอ เอกอคัรราชทตูอติาลปีระจ�า
ประเทศไทย กล่าวว่า “งาน Italian 
Week  2017@CentralWorld  นบั
เป็นหนึ่งในก้าวส�าคัญอันยิ่งใหญ่
ของงาน  Italian Festival 2017 ที่
สถานทูตได้จัดขึ้นต่อเนื่องตลอด   
ทัง้ปีนี ้ภายในได้น�าเสนอนวตักรรม
และสดุยอดซเูปอร์คาร์และบิก๊ไบค์
สัญชาติอิตาเลียน  แบรนด์แฟชั่น
ดไีซน์ อาหารและเครือ่งดืม่ และน�า
การแสดงทางวฒันธรรมจากประ-
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พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเปิดอุทยานการเรยีนรูแ้ม่ฮ่อง 
สอน ซ่ึงเป็นเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้แห่งที่ 22 เปิดให้บริการในรูป
แบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี ราเมศ พรหมเย็น ผู้
อ�านวยการส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ 

ดาโต๊ะ นาซิเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจ�าประเทศไทย 
เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาโครงการบ้านพิงพักภายใต้การด�าเนิน
งานของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะเป็นที่พักพิงและ
ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่ยากไร้ โดยไม่หวังผลก�าไร 

สามารถ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด 
มอบเงินจากกิจกรรม “LACTASOY CHARITY 2017 อิ่มบุญนานนาน
ที่น่าน” จ�านวน 1,142,337 บาท ให้กับ วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กก�าพร้าที่ทางวัดได้อุปการะไว้
 

นพ.ก�าพล พลัสสินทร์ ผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ น�าทีมแพทย์
และพยาบาลจิตอาสา ออก Medical Camp ที่ประเทศภูฏาน ในงาน 1st 
BHUTAN-THAILAND FESTIVAL 2017 ซึ่งมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมา-
ประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ร่วมงาน

วิภาวี วัชรากร กรรมการผู้จัดการ บจก.วัชมนฟู้ด จัดงาน “มหกรรมผลไม้เกรด
พรีเมี่ยมราคาสุดช็อค!” น�าผลไม้นอกเกรดพรีเมียมส่งตรงจากต่างแดนหลาก
หลายแบรนด์มาจ�าหน่ายในราคาสุดช็อก และแถลงข่าวเปิดตัว Apple Jazz 
Rebranding “โฉมใหม่...อร่อยกว่าเดิม” โดยมี อาเล็ก-ธีรเดช มาร่วมในงาน 

คมศานต์ จิวากานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลักษ์ โฮเทล ซัพพลาย 
จ�ากดั เข้ารบัรางวัล “AEC QUALITY AWARDS 2017” และรางวลั “Asean 
Award 2017” ในฐานะผูผ้ลติสินค้าคณุภาพด ีมมีาตรฐาน กระบวนการผลติ
ที่ทันสมัย มียอดขายและอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มงคล ธนธูรรม ผูจ้ดัการประจ�าประเทศไทย บรษิทั รวีอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ 
จ�ากัด พร้อมด้วย วิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อ�านวยการภูมิภาคภาคเหนือ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า
ประจ�าประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น UTU (ยูทู) 

ฉัฐสุรีย์ จารุเจตน์ ผู้จัดการอาวุโสผลิตภัณฑ์นีเวียซันบริษัท ไบเออร์-        
สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วย บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล 
ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ประธานในพิธี ร่วมเปิดงาน NIVEA Sun 
SUPER PROTECTION SUPER FUN ON THE GO 
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สังคม

อาจารย์พรพสิทุธิ ์มงคลวนชิ อธกิารบด ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม ลงนาม
ความร่วมมอืกบั สมาคมพฒันาสงัคม และสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิาร
ศาสตร์ ในการผลติรถกอล์ฟไฟฟ้าสองแหล่งพลงังาน เพือ่ให้เป็นนวัตกรรม
พลงังานทดแทน และใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

วชิติ พยหุนาวชียั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซมัมทิ แคปปิตอล    
ลสีซิง่ จ�ากดั ท�าพธิส่ีงมอบอาคารอ�านวยการทีไ่ด้สนบัสนนุงบประมาณใน
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมด้วยอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ หนงัสอืเรยีน
และอปุกรณ์การเรยีนให้โรงเรยีนวดัสวนทองรวมมติร 

วชิยั แสงหิรญัวฒันา ผู้จดัการทัว่ไป บรษิทั โกลบเทค จ�ากดั ผู ้จดัสมัมนา 
“SME START Smart with NOSTRAMap สร้างธรุกจิหลกัล้านสูร้่อย
ล้านด้วยแผนทีเ่พือ่ธุรกจิ” น�า NOSTRAMap มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัการ
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่เพิม่ศกัยภาพธรุกจิ 

กนกพร งามวิไลด ีผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั ไดเร็คเอเชยี (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั มอบรางวลั “ประแจทองครองใจมหาชน MY FAVORITE 
WORKSHOP” ประจ�าปี 2560 ครัง้ที ่1 พร้อมถ้วยรางวลัเกยีรตยิศและ
เงนิรางวลั ให้แก่ ศนูย์โตโยต้า กรงุไทย สาขารามอนิทรา  

กลุวด ีจนิตวร ผูอ้�านวยการบรหิาร บรษัิท อมิแพค็ เอก็ซบิิชัน่ แมเนจเม้นท์ 
จ�ากดั ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลสตัว์ สตัวแพทย์ 4 มหาวทิยาลยั, เพนซลิเวเนยี, 
สมาร์ท ฮาร์ท และ มโีอ จดัท�าโครงการ “ท�าหมันน้องหมาขาจร” เพือ่ท�าหมนั
ถาวรลดอตัราการเกดิของสุนัขจรจดับรเิวณอมิแพค็ เมืองทองธานี 

อรุษ นวราช ผูบ้ริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ในฐานะผูก่้อตัง้สามพรานโมเดล 
ให้การต้อนรบั คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงเกษตร จาก 8 ประเทศ ใน
ทวีปแอฟริกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่จากส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร-
ศาสตร์ ก�าแพงแสน ในโอกาสศกึษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล 

กติติเชษฐ์ สถติย์นพชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดบรษิทั ทปิโก้ ฟดูส์ 
จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลั Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 
แบรนด์ยอดนยิมอนัดบั 1 ท่ีครองใจผูบ้รโิภคในกลุม่ผลติภณัฑ์ Fruit Juice 
(100%) และ Fruit Juice (Non 100%) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 

นสุรา (อสัสกลุ) บญัญัตปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยสมทุรประกนั
ชวีติ พร้อมผูบ้รหิาร และทมี OCEAN LIFE ไทยสมทุรจติอาสา ร่วมประดษิฐ์
ดอกไม้จนัทน์ ส่งต่อให้วดัในเขตกรงุเทพฯเพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 


