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มีธรรมาภิบาล.. จะกลัวอะไร?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง “มาตรา 44” เร่งโครงกำรรถไฟไทย-จีน 
ท้ำทำยต่อมจริยธรรม “ทั่นผู้น�า” และพวกพ้อง 
ถ้ำมี “ธรรมาภิบาล” ก็ต้องไม่กลัวกำรตรวจสอบ? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ยุทธศาสตร์ชาติ” 
“ปิดตาย” ห้ำมนักกำรเมืองจำกกำรเลือกตั้งแก้ไข 
“เกษม เพ็ญภินันท์” แนะทำงสว่ำง 
“ปลดล็อกประเทศ” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำง 
“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธง “โครงการอีอีซีเจ๊งแน่” 

รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ แต่ก็   
ยงัมว่ีางให้ท่านผูน้�าใช้อ�านาจตธีง
ได้ว่าจะเดนิหน้าตามโรดแมพ็หรอื
จะขยับเวลาคืนอ�านาจออกไปอีก
เมือ่บทเฉพาะกาลเกีย่วกบัการท�า 
คลอดกฎหมายลกูไม่ได้เขยีนทาง 
ออกเอาไว้ว่าหากกฎหมายลูกถูก
สนช.คว�า่แล้วให้ท�าอย่างไรต่อ

หลมุดำ�โรดแม็พ
แปลกแต่จริง แม้ผู้มีอ�านาจทั้ง
หลายจะยืนยันเป็นร้อยเป็นพัน
ครัง้ว่าการเลอืกตัง้จะเป็นไปตาม
โรดแมพ็ทีป่ระกาศไว้ แต่ประชา 
ชนกย็งัไม่เชือ่อย่างสนทิใจ เพราะ
เคยมบีทเรยีนมาแล้วจากการคว�า่
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก แม้ว่า
รัฐธรรมนูญปัจจุบันจะตีกรอบ
เวลาจัดเลือกเอาไว้ชัดเจนหลัง โลกวันนี้มีประเด็น 2

ฉุก(ละหุก)คิด 3

กีฬา 6

เศรษฐกิจ 4

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 7

เด็กคนหนึ่ง?

อนันดาฯ
ยอดขาย9,000ล้าน

“เปเรซ”ไม่เครียด
เรื่อง“โรนัลโด้”

คอนกรีตบล็อก
ผลิตไฟฟ้า

เวเนซุเอลา
ลุกฮือฝ่าวิกฤต

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4612 (1137) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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จึงเป็นเรื่องปรกติที่คนจะคิดกันไปได้ว่า

การเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนไปอีก

หลมุดำ�โรดแม็พ
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กฎหมายลกูนัน้ตกไป ต้องไปเขยีน
มาใหม่
 หากเกดิกรณนีีจ้ะท�าให้เกิด
สุญญากาศเพราะรัฐธรรมนูญ   
ก�าหนดแต่หน้าที่การร่างกฎ-
หมายและกรอบเวลาที่ต้องท�า 
ให้เสรจ็เอาไว้เท่านัน้ แต่ไม่ได้
เขียนรองรับหากเกิดอุบัติเหตุ
ร่างกฎหมายลูกฉบับหนึ่งฉบับ
ใดไม่ผ่านการพจิารณาเหน็ชอบ
จาก สนช.ว่าหากเกดิกรณีเช่นน้ี
จะท�าอย่างไรต่อไป
 จะให้กรธ.ท�าการยกร่างกฎ-
หมายลกูใหม่หรอืไม่หรอืว่าต้องเป็น
หน้าที่ของฝ่ายอื่น กรอบเวลาที่
ก�าหนดเอาไว้ยังต้องยึดตามกรอบ
เดมิหรอืไม่ หรอืว่าต้องมกีารแก้ไข
ขยบัขยายกรอบเวลาออกไป
 ทั้งนี้ เนื่องจากบทเฉพาะกาล
ของรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วกบัการออก
กฎหมายลูก 10 ฉบับเขียนไว้แค่
เรื่องการลงมติว่าให้ใช้เสียง 2 ใน 
3 หากเสยีงไม่ถงึให้ร่างกฎหมายลกู
นัน้เป็นอนัตกไป แต่ไม่ได้เขยีนว่า
แล้วให้ท�าอย่างไรต่อ
 สุดท้ายเรื่องก็ต้องกลับไปที่ผู้มี
อ�านาจสูงสุดอย่างพล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา ให้เป็นผูช้ีข้าดว่าจะท�า
อย่างไรต่อ
 เมือ่ครัง้หนึง่การเลือ่นเลอืก
ตัง้ตามโรดแมพ็เคยถกูเล่ือนมา
แล้ว เมือ่แม้รฐัธรรมนญูจะก�า-
หนดเรื่องกรอบเวลาเลือกต้ัง
หลงัรฐัธรรมนญูประกาศใช้ แต่
ยงัมช่ีองว่างให้เกดิอุบัติเหตุได้
อยู ่ จงึไม่แปลกทีป่ระชาชนจะ
ไม่เชื่ออย่างสนิทใจว่าจะมีการ
เลอืกตัง้ตามทีป่ระกาศไว้ในช่วง
ปลายปี 2561

หลังเกิดข้อครหาก�าลังเล่นลิเกโรง
ใหญ่ ท�าทว่ีาเกดิความเหน็ต่างขดั
แย้งทางความคิดเก่ียวกับร่างกฎ-
หมายลกูประกอบรฐัธรรมนญู เพือ่
ปูทางไปสู่การคว�่ากฎหมายลูกอัน
จะมผีลสะเทอืนไปถงึกรอบเวลาจดั
เลอืกตัง้ทีต้่องเลือ่นออกไป ท�าให้มี
ค�าชีแ้จงออกมาจากฝ่ังผูเ้กีย่วข้อง
 รองนายกรฐัมนตร ีวษิณุ เครือ-
งาม บอกท�านองว่าอย่าไปคดิเยอะ 
อย่าไปพดูให้เกดิความตืน่ตระหนก
แบบลมๆแล้งๆ รฐับาลพดูมาหลาย
ครั้งแล้วว่ายึดตามโรดแม็พที่ก�า 
หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากไม่ยึด
ตามนีเ้ท่ากบัท�าผดิรฐัธรรมนญู
 แถมให้ค�าแนะน�าด้วยว่าหาก
เก่งจริงท�าไมไม่คิดจะบล็อกไม่ให้
กฎหมายลกูถกูคว�า่
 ค�ากล่าวของรองนายกฯสามา-
รถแยกได้ 2 ส่วน
 หน่ึงคอือย่าคดิเยอะ เพราะรฐั-
บาลยดึตามโรดแมพ็ กรณนีีป้ระชา 
ชนมีบทเรยีนมาแล้วจากกรณทีีร่่าง
รฐัธรรมนญูร่างแรกถกูคว�า่ ครัง้นีก้็
เป็นการหกัโรดแมพ็ท�าผดิรฐัธรรม 
นูญช่ัวคราว แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
เพราะสามารถใช้อ�านาจแก้ผิดให้
เป็นถูกได้
 เม่ือเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมา
แล้วจงึไม่มอีะไรรบัประกนัว่าจะไม่
เกดิขึน้อกี จึงเป็นเรือ่งปรกตทิีค่นจะ

คิดกันไปได้ว่าการเลือกตั้งอาจถูก
เลือ่นไปอกี
 สองคอืทีบ่อกว่าหากเก่งจรงิท�า
ไม่คิดบล็อกต้ังแต่ร่างกฎหมายลูก
ยงัไม่ถกูคว�า่ ค�าถามคอื ประชาชน
หรอืแม้แต่นกัการเมอืงมสีทิธมิเีสยีง
ในการพจิารณาร่างกฎหมายลกูหรอื
ไม่ เมือ่ไม่มสีทิธมิเีสยีงร่วมพจิารณา
จะบลอ็กได้ด้วยวธิใีด
 การออกมาพดูดกัคอว่าก�าลงัมี
การเล่นลิเกสร้างเรื่องเพื่อล้มกฎ 
หมายลูกเพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
เฝ้าจบัตาดจูงึเป็นการบลอ็กเพือ่ไม่
ให้ประวตัศิาสตร์ซ�า้รอยได้ทางหนึง่
 สิ่งที่ประชาชนต้องร่วมกันจับ  
ตาดคูอืในวนันี ้(30 ม.ิย.) จะมกีาร
ตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัระหว่าง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)      
กบัคณะกรรมการร่างรฐัธรรม
นญู (กรธ.) และคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) เพือ่พจิารณา

ร่างกฎหมายลกูเกีย่วกบั กกต.
 ต้องตดิตามการท�างานของคณะ
กรรมาธกิารร่วมชดุนีก้นัต่อไปว่าจะ
ท�าคลอดกฎหมายลกูเกีย่วกบักกต.
ออกมาอย่างไร
 นอกจากกฎหมายลูกเกี่ยวกับ
กกต.แล้ว กฎหมายลกูเกีย่วกบัพรรค 
การเมืองเป็นอีกฉบับที่ต้องมีการ  
ตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัระหว่าง 
สนช. กรธ. และกกต.เพราะมปัีญหา
เหน็แย้งกนัเรือ่งไพมารโีหวต
 ประเด็นคือเม่ือคณะกรรมาธิ 
การร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลูก
แล้วส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของ 
สนช.อีกคร้ังจะต้องใช้เสียง 2 ใน 
3 ในการลงมตเิหน็ชอบ หากเสยีง
สนบัสนนุไม่ถงึ 2 ใน 3 จะท�าให้ร่าง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4612 (1137) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4612 (1137) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนจน ไม่ใช่โปรยทานกลัวไปอยู่ที่พวกเล่น
การพนัน พวกขี้เหล้าขี้ยา อย่างนี้มันก็น่า
เสยีดาย เรือ่งอย่างนีว้จิารณญาณของคนมนั
ไม่เท่ากัน
  เอาว่าใครจะเอาเงนิโปรยทานเป็นล้านๆ 
ก็ขอให้ใคร่ครวญว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควร
ท�า โปรยทานเงนิเป็นปึกๆ อย่างนีม้นักระจาย
หายหมด เอาไปสร้างโรงพยาบาล สร้างโรง 
เรยีน ซือ้เครือ่งไม้เครือ่งมอืทางการแพทย์ มนั
น่าจะได้อะไรเป็นชิน้เป็นอนัมากกว่า แสดงถงึ
ความฉลาดในบญุว่างัน้เถอะ   
 การท�าบญุของชาวพทุธท่ีไม่ฉลาด พระก็
บรหิารเงนิบญุไม่ฉลาด ก็มโีอกาสจะเป็นเหยือ่
ของพวกทีจ้่องหาผลประโยชน์ เหน็ภาพคนไป
รอแย่งทานนบัร้อยนบัพนัคน บางคนทิง้งาน
ท้ิงการเพือ่ไปรอเป็นรายแรกๆ  อาตมาไม่ได้
บอกว่าชอบหรอืไม่ชอบ เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็
ด้วย แต่อยากจะให้ข้อคดิว่า ถ้าจะท�าบญุท�า
ทานต้องถือหลักพระพุทธเจ้าที่ว่า ต้องใคร่ 
ครวญต้องวิจัยให้รอบคอบ หากนาคทีจ่ะบวช
เป็นผูม้อบเงนิให้โรงพยาบาล โรงเรยีนในงาน
เลยกไ็ด้กจ็ะได้บญุมหาศาล ส่วนจะโปรยทาน
ก็โปรยไป แต่คงได้ประโยชน์น้อยกว่าให้โรง-
เรยีน โรงพยาบาล เราต้องการท�าบญุให้มนั
เป็นบญุใหญ่ก็ต้องใคร่ครวญ  
 มกีารแห่นาค บวชนาคกันอย่างครกึครืน้ 
สิน้เปลอืงเงนิทองกนัไม่ใช่น้อย แต่ไม่รู้ว่าจะ
บวชกี่วัน ได้สืบศาสนาเท่าไร เดี๋ยวก็สึกไป
สบืพนัธุซ์ะแล้ว กอ็ยากให้ช่วยกนัสบืศาสนา
ให้แขง็แรงมัน่คง อย่าแค่อึกทึกครกึโครม ท�า
แล้วให้เป็นอนสุรณ์ ไม่ใช่ท�าแล้วสกัพกักห็าย
ไป ไม่เหมอืนเอาไปสร้างไปช่วยโรงเรยีน โรง
พยาบาลท่ีเหน็เป็นชิน้เป็นอัน  
 อาตมาว่าอย่างนีม้นัน่าอนโุมทนากว่า
มากเลย ถ้าใครจะโปรยทาน 2-3 ล้านก็
ขอให้แบ่งมาช่วยท�าธนาคารน�้า สร้าง
แทง็ก์น�า้ บ่อบาดาล ฝายน�า้ ป้องกนัน�า้
ขาดแคลน น�า้จะได้เข้าไปอยูใ่นแทง็ก์ ใน
แก้มลิง ในหลุมขนมครก เป็นประโยชน์
ต่อบ้านเมอืงต่อชาวบ้าน 
  เจรญิพร

งานช้างหรืองานต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ งาน
บวชทีม่กีารจัดเล้ียงโต๊ะจีนกันใหญ่โต ถ้ามอง
ในแง่ดีก็ถือว่าบวชทีก็มีการท�าบุญกันใหญ่    
โต เรือ่งต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ก็เป็นอีกเรือ่ง
หนึง่ มนับงัเหลีย่มกันอยู่ มองในแง่โก้หรก็ู
ต้องท�าให้โอฬารตระการตา เช่นงานบวชของ
หลานเส่ียธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นบนรถ
เครนโปรยเงนิ ทองและจกัรยานยนต์มลูค่าถงึ 
2 ล้านบาท งานนีร้บักันเพลินเลย
  คนจนก็อย่าเอาอย่างคนรวย มนัเป็นเรือ่ง
ไม่เหมาะไม่ควรแก่สถานะ แม้แต่คนรวยก็ไม่
ควรลมืค�าสอนพระพทุธเจ้าทีว่่าต้องรูจ้กัใคร่ 
ครวญก่อนแล้วค่อยให้ค่อยท�า เอาเงนิไปบริ 
จาคโรงพยาบาล โรงเรยีนทีข่าดแคลนต่างๆ
กไ็ด้ อย่างโรงพยาบาลชลประทานท่ีหลวงพ่อ
ปัญญา สร้างไว้ก็มข่ีาวว่าขาดแคลนเครือ่งมอื
ทางการแพทย์ เอาเงินมาโปรยสักแสนสอง
แสนให้โรงพยาบาลก็จะเป็นประโยชน์กับ    
คนเจ็บป่วย ดีกว่าโปรยไปแล้ว ก็เอาไปให้  
พวกขีเ้หล้าขีย้า อย่างนีจ้ะเรยีกว่าท�าบญุหรอื
ท�าบาป 
 อาตมาอยากให้เป็นงานช้างที่ดี ให้โรง
พยาบาล ให้โรงเรียน การศึกษาจะได้ก้าว  
หน้าแข็งแกร่งแข็งแรงดุจช้างท่ีเป็นสัตว์-     
บกใหญ่ท่ีสดุ การท�าบญุท�าทานกค็วรคดิให้
รอบคอบ ถึงจะมีฐานดีก็ควรท�าบุญแล้วได้
ประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ คนแก่ คนเจ็บป่วย 

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

 
In Brief : ย่อความ

ใคร่ครวญในบุญ

ทรรศนะ

การท�าบุญของชาวพุทธที่ไม่ฉลาด 
พระก็บริหารเงินบุญไม่ฉลาด ก็มี
โอกาสจะเป็นเหยื่อของพวกท่ีจ้อง
หาผลประโยชน์

ไม่ใช่เรือ่งแปลกส�าหรบั “ภาพลกัษณ์” 
ของประเทศภายใต้ “ระบอบพิส-
ดาร” จะตกต�า่หรอืตดิลบหลายด้าน
จากการจัดอันดับขององค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะด้านสิทธมินษุยชน
และสทิธิเสรีภาพ
 วกิฤตของบ้านเมอืงจงึไม่ใช่แค่เรือ่ง
การเมืองและเศรษฐกิจการ “ปลด
ลอ็ก” หรือออกจากวกิฤตจงึต้องกลบั
สูค่วามเป็น “ประชาธปิไตย” และมี
การเลือกต้ัง แม้ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ท�าให้ประ 
ชาคมโลกกลับมาคบค้าสมาคมตาม
ปรกติ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและ
สทิธิความเป็นคน 
 อย่างที่ “เนติวิทย์ โชติภัทร์-
ไพศาล” นกัศกึษาเพือ่ประชาธปิไตย 
ซึง่ “นิตยสารไทม์ส” ของสหรฐัยก 
ย่องเป็น “คนรุน่ใหม่” ทีม่จีดุยนืต่อ
ต้าน “อ�านาจเผดจ็การ” เหมอืน “โจ
ชัว หว่อง” นักเคลื่อนไหวเพ่ือประ 
ชาธิปไตยฮ่องกง   
 ก่อนหน้าน้ี “เนตวิทิย์” ได้รบัเชญิ
จากสถานทตูสหรัฐประจ�าประเทศไทย
ไปร่วมงานฉลอง “วนัชาต”ิ หรอืวนั
ประกาศอสิรภาพสหรฐั 4 กรกฎาคม 
แต่ “เนติวทิย์” ได้ปฏเิสธ โดยให้เหตุ 
ผลว่า เพราะมคีวามรูส้กึขดัแย้งของตวั
เองในท่าทขีอง “ผูน้�าสหรฐั” ทีม่ต่ีอ 
“ทัน่ผูน้�า” 
 “ข้าพเจ้าจะมีความสุขใจได้
อย่างไร เมื่อข้าพเจ้าเฉลิมฉลอง  
ในขณะที่เพื่อนนักเรียนนักศึกษา
และเพือ่นๆคนไทยด้วยกนัยงัไม่
ได้รับความเป็นธรรมและไม่สา-
มารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้
จรงิๆ”

เด็กคนหนึ่ง?
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อนันด�ฯกว�ดยอด9,000ล้�น

 นายชานนท์ เรืองกฤตยา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า ประสบความ
ส�าเร็จจัดงาน “ANANDA URBAN 
PULSE” ซึ่งเปิด 5 โครงการ
ท�าเลติดรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์คนเมอืงรุน่ใหม่ในขือ่ 
Ashton และ IDEO สามารถ
สร้างยอดขายได้มากกว่า 40% 
ภายในงาน และ ELIO ท่ีวาง
เป้าการขายที่ 20% ในการเปิด
ตวัเฟสแรก 3 เดอืนแรก ปรากฏ
ว่าท�ายอดขายได้ 20% ภายใน
งานนี ้สะท้อนก�าลงัซือ้คอนโดฯ
ติดรถไฟฟ้ายังดีต่อเนื่อง  
 นายชานนท์ กล่าวว่า ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ขณะนี้มีความ
เชื่อมั่นและก�าลังซื้อของผู้บริ-
โภคกลับคืนสู่ภาวะปรกติ โดย
เฉพาะโครงการทีต่อบโจทย์การ
ใช้ชีวิตในเมืองและใกล้แนวรถ 
ไฟฟ้า ซ่ึงอนนัดาฯ เข้าใจถงึการ
ใช้ชีวิตคนเมืองที่ต้องการท่ีอยู่
อาศยัทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้สนิค้า
ทุกแบรนด์ของอนันดาฯ ครอง

ใจลกูค้าด้วยด ีโดยโครงการใหม่
ทีโ่ดดเด่นและได้รบัความสนใจ
อย่างมากคือ โครงการ Ideo Q 
Victory ใกล้อนสุาวรย์ีชยัสมร-
ภูมิ โดยตลอด 4 วันของการจัด
งาน ลูกค้าให้ความสนใจจ�า-   
นวนมากและลงทะเบียนเข้าควิ
จองซือ้มากกว่า 4,000 คนจาก
จ�านวน 348 ยนูติ ท�าให้สามารถ 
ปดิการขายได้ภายในงานและมี
ยอดจองซื้อเต็มทุกห้อง100% 
ยอดขายรวม 1,080 ล้านบาท
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ี
ได้รับความสนใจคือ โครงการ 
Ideo Q Sukhumvit 36 มียอด
ขาย 42% โครงการ Ashton 
Asoke Rama 9 ยอดขาย 40% 
โครงการ Ideo New Rama 9 
ยอดขาย 41% และ โครงการ 
Elio Del Nest ยอดขาย 20% 
จากการเปิดตัวในเฟสแรก 
 ดงันัน้ เพือ่ตอกย�า้ความเป็น 
Urban Living Solutions และ
ผู้น�าในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและ
การน�าเอาเทคโนโลยมีาปรับใช้
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
เมือง ซึ่งงาน ANANDA UR- 

BAN PULSE ถือเป็นครั้งแรก
ของวงการอสงัหาฯ ทีม่กีารพฒั 
นาและน�าเอา Ananda Smart 
Booking ระบบจองซ้ือห้องชุด
แบบอัตโนมัติ
 นายชานนท์ กล่าวว่า จาก
กระแสตอบรับของการจัดงาน
ครั้งน้ี โดยเฉพาะโครงการไฮ-
ไลท์ในปีนี้คือ โครงการ  Ideo 
Q Victory และ โครงการ Ash-
ton Asoke Rama 9 ที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุด เพราะท�า 
เลทีด่แีละตอบโจทย์คนเมอืงทีม่ี
ปัญหาเรื่องรถติด ท�าให้ที่อยู่
อาศยัตดิรถไฟฟ้ามอีทิธผิลต่อผู้
บริโภคมาก ขณะที่ก�าลังซื้อก็
เริ่มกลับมา  

ร่วมฟังข้อมูล : บริษัทหลัก
ทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหา 
ชน) น�าทีมนักลงทุนเข้าร่วม   
รับฟังข้อมูลธุรกิจ บริษัท โท-    
รีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยมี นายจิเทน-    
เดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรม 
การผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ให้ 
การต้อนรับ 

อนนัดาฯ ปลืม้จดังาน “ANANDA URBAN PULSE” เปิด 5 
โครงการใหม่มยีอดขายกว่า 9,000 ล้านบาท และสามารถ
ปิดการขายโครงการ Ideo Q Victory ได้ภายในงาน ชีก้�าลงั
ซือ้ในเมอืงและแนวรถไฟฟ้ายังมต่ีอเนือ่ง

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,252.32 ขาย 1,252.74
ลอนดอน ซื้อ 1,248.80 ขาย 1,253.19

ภาวะหุ้น 29 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) 

34.21

39.33875

45.73875

4.4625

0.3147

24.882

 -4.51  1,578.12 
  51,287.84
-6.75  2,245.46  
  40,760.97
-2.23  995.10  
  34,482.98
-5.28  567.76  
  2,081.10

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,687.69  -1.38

2,418.14  -17.71

2,515.44  -12.79

1,853.67  -5.13

2,443.62  -16.89

2,964.62  -6.27

1,237.24  -5.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,299.67

12.28

4,710.36

9.18

1,589.31

-

18,652.99

36.37

15,694.23

30.60

2,958.76

-

20,668.18

40.30

21,621.49

42.16

-953.32

- ชานนท์ เรืองกฤตยา 
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รุกตลาด : นางสาวสราญรัตน์ ศรีจิรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ ประจ�า
ประเทศไทย บริษัท ทรู มันนี่ จ�ากัด แถลงข่าวการรุกตลาดครั้งใหญ่ 
แต่งตั้ง 6 ตัวแทนในการจัดหาพันธมิตรร้านค้าและธุรกิจบริการรับ
ช�าระเงินผ่านทรูมันนี่ และอาลีเพย์ วอลเล็ท 

ฉลากเขียว : นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิค   
และผลิตภัณฑ์ และ ดวงแข เวชชศาสตร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท 
แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จ�ากัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) เข้ารับเกียรติบัตรการ
ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 ทีมนักวิจัยฟิสิกส์คณะวิทยา-
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) ประสบความส�าเรจ็ในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประ 
ดษิฐ์ “คอนกรตีบล็อกเทอร์โมอเิลก็
ทริกผลิตไฟฟ้าจากความร้อนโดย
การใช้วสัดตุัง้ต้นจากเปลอืกไข่ไก่” 
เป็นรายแรกของไทยและของโลก 
จากการพัฒนาคอนกรีตบล็อกทน
ความร้อนสงูมากกว่า 1,000 องศา
เซลเซยีส และประดษิฐ์อปุกรณ์ผลติ
ไฟฟ้าฝังในคอนกรตีบลอ็ก โดยสกดั
แคลเซยีมออกไซด์จากเปลอืกไข่ไก่
ซึ่งเป็นวัสดุส�าคัญส�าหรับการผลิต
อปุกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีเรยีกว่า “โมดลู
เทอร์โมอเิลก็ทรกิ” ทนความร้อนได้
สงูถงึ 900 องศาเซลเซยีส สามารถ
น�าไปก่อเป็นก�าแพงทนไฟแล้วผลติ
ไฟฟ้าในอตุสาหกรรมความร้อนได้ 
เช่น ก�าแพงทนไฟส�าหรบัเตาหลอม
โลหะ เตาชวีมวล หรอืเตาเผาขยะ
ขนาดใหญ่ เพื่อผันพลังงานความ
ร้อนทีป่ล่อยทิง้เปล่าประโยชน์เป็น
ไฟฟ้า พร้อมต่อยอดพัฒนาวัสดุ     

เทอร์โมอเิลก็ทรกิในช่วงความร้อน
แสงแดด เพื่อน�าไปประยุกต์เป็น
ผนงัคอนกรตีและหลงัคาผลติไฟฟ้า
ในสมาร์ทโฮมและถนนผลติไฟฟ้า  
  ผศ.ดร.เชรษฐา รตันพนัธ์ อา-
จารย์ประจ�าห้องวิจัยเทอร์โมอิเล็ก
ทริก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยา 
ศาสตร์ สจล. ผูว้จิยัและทีป่รกึษาใน
โครงการวจิยั “คอนกรตีบลอ็กเทอร์
โมอิเล็กทริกผลิตไฟฟ้าจากความ
ร้อนโดยใช้วสัดตุัง้ต้นจากเปลอืกไข่
ไก่” เปิดเผยว่า สจล.ได้ร่วมกบั นาย
ชยัวฒัน์ พรหมเพชร นกัศกึษาปรญิ 
ญาเอก และ นายจกัรกฤษ กอบพนัธ์ 
นักศึกษาปริญญาตรี พัฒนาคอน 
กรีตบล็อกทนความร้อนสูงมากว่า 
1,000 องศาเซลเซยีสทีส่ามารถผลติ
ไฟฟ้าได้ในตัวจากความต่างความ
ร้อนช่วง 400-900 องศาเซลเซยีส 
เป็นทีแ่รกของโลก ซึง่ได้ยืน่จดสทิธิ
บตัรขอรบัการคุม่ครองสทิธสิิง่ประ 
ดษิฐ์เรยีบร้อยแล้ว
  นายชยัวฒัน์ กล่าวว่า เทคนคิส�า 
คญัทีท่�าให้คอนกรตีบลอ็กทนความ
ร้อนได้สงูและสามารถผลติไฟฟ้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพคือ การหล่อ
คอนกรตีบลอ็กขึน้จาก “คอนกรตี
บลอ็กทนไฟ” เพือ่เป็นด้านรบัความ
ร้อนส�าหรบัส่งความร้อนไปยงัอปุ-
กรณ์ผลติไฟฟ้าทีฝั่งไว้ภายใน และ 
“คอนกรตีฉนวนความร้อน” เพือ่ท�า
หน้าทีล่ดการถ่ายเทความร้อนจาก
ชั้นคอนกรีตบล็อกทนไฟลงจึงสา-
มารถผลติไฟฟ้าได้เอง เมือ่มคีวาม
แตกต่างของอณุหภมิูเกิดข้ึนในบลอ็ก
โดยไม่ต้องระบายความร้อน และ
เมือ่น�าไปรวมกบัวสัดเุทอร์โมอเิลก็
ทริกที่เตรียมและสังเคราะห์ได้เอง
ในห้องปฏบิตักิาร ซึง่เป็นวสัดเุทอร์
โมอเิลก็ทรกิประเภทออกไซด์ทีม่วีธิี
การสงัเคราะห์แบบเฉพาะให้เหมาะ
สมกบัขนาดความแตกต่างของอณุห 
ภมูคิวามร้อนจากตวับลอ็ก ต่อเข้า
กบัวสัดกุารต่อขัว้ไฟฟ้าและสายน�า
กระแสไฟฟ้า ทีอ่อกแบบและเลอืก
วสัดทุีใ่ช้ในวธิกีารต่อขัว้โมดลูและขัว้
กระแสไฟฟ้า ให้สามารถทนความ

ร้อนได้สูงกว่าเกิน 1,000 องศา
เซลเซียส จึงสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้อย่างมเีสถยีรภาพ
  นายจกัรกฤษ กล่าวเสรมิว่า เนือ่ง 
จาก “วสัดเุทอร์โมอเิลก็ทรกิ” เป็น
วสัดสุ�าคญัในการผลติอปุกรณ์ผลติ
ไฟฟ้าทีเ่รยีกว่า “โมดลูเทอร์โมอ-ิ
เล็กทริก” ใช้สารตั้งต้นส่วนใหญ่  
เป็น “แคลเซยีมออกไซด์” ท่ีมคีวาม
บรสิทุธิ ์ 99% ขึน้ไป มรีาคาตัง้แต่
กโิลกรมัละ 1,500-2,000 บาท แต่
สารดังกล่าวก็มีในเปลือกไข่ไก่ จึง
ทดลองน�าเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งมา
ผ่านกระบวนการเตรียมและสัง-
เคราะห์ในห้องปฏบิตักิารให้ได้แคล 
เซียมออกไซด์ที่เป็นวัสดุตั้งต้นใน
การท�าอปุกรณ์ผลติไฟฟ้า ซึง่ช่วยลด
การน�าเข้าจากต่างประเทศแล้วยัง
เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกไข่ไก่เหลือ
ทิง้อกีด้วย ท�าให้ช่วยลดต้นทนุการ
ผลิตได้ถูกกว่าท้องตลาดอย่างมาก
อกีด้วย

สจล. เดนิหน้าพฒันานวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์เพิม่ความคุม้ค่าการ
ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ 
เตาชวีมวล และเตาเผาขยะขนาดใหญ่เป็นกระแสไฟฟ้า ต่อยอด
ประยกุต์ผนงัคอนกรตีและหลงัคาผลติไฟฟ้าในสมาร์ทโฮมและ
ถนนผลติไฟฟ้า

สดุยอดคอนกรีตบล็อกผลิตไฟฟ�้
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โบล์ต’แชมป์100ม.ออสตราว่า 

‘เวตเตล’อาจโดนลงโทษซ�า้อกี

‘แมค็เอนโร’เสยีใจวจิารณ์‘เซเรน่า’ 

ยูเซยีน โบล์ต วิง่เข้าเส้นชยั 100 เมตร ใน
รายการออสตราว่า โกลเด้น สไปค์ เมือ่วนั
พธุทีผ่่านมา แม้ว่าจะเริม่ต้นได้ไม่เรว็เท่าไหร่ 
ด้วยเวลา 10.06 วนิาท ีก่อนการชงิแชมป์เวลิด์ 
แชมเปี้ยนชิพส์ ที่กรุงลอนดอน จะเริ่มขึ้น
ซมัเมอร์นี ้ โดย โบลต์ มแีผนทีจ่ะเลกิเล่นหลงั
จากชงิแชมป์โลก เดือนสงิหาคมนี ้“ผมไม่มี
ความสุขเท่าไหร่ กบัเวลาทีผ่มท�าได้ แต่ผมก็
ยังคงท�าหน้าทีข่องผมต่อไป” เขากล่าว “ผม
จะต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้นอีก แต่ผมยังรู้สึก
สบายดี” โบล์ต กล่าว ในระหว่างการแข่งขนั
ทีมี่ผูช้มเข้าไปเตม็สนาม เป็นปีที ่ 9 และปี
สดุท้ายของเขาทีเ่มอืงอตุสาหกรรมทางตะวนั
ออกของสาธารณรฐัเชก็ 

เซบาสเตยีน เวตเตล นกัขบัจากทมีเฟอร์
รารี ่ อาจจะโดนลงโทษเพิม่เตมิ จากกรณทีี่
เขามีเรือ่งกบัทาง ลอูสิ ฮามลิตนั นกัขบัจาก
ทีมเมอร์ซิเดส ในระหว่างการแข่งขันอา-         
เซอร์ไบจนั กรงัด์ปรซ์ี ช่วงสปัดาห์ทีผ่่านมา 
โดยทาง FIA แจ้งว่าจะมกีารพดูคุยกบัถึงเรือ่ง
ราวทีเ่กดิขึน้อกีครัง้ ในวนัที ่3 กรกฎาคมนี้ 
และอาจจะมีการลงโทษเพิ่มขึ้นอีก หากมี
ความจ�าเป็น อย่างไรกต็าม ทาง FIA จะประ 
กาศเรือ่งดงักล่าวอย่างเป็นทางการ ก่อนการ
แข่งขันออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ที่จะมีขึ้นระ 
หว่างวนัท่ี 7-9 กรกฎาคมนี้  

จอห์น แมค็เอนโร กล่าวว่า เขารูส้กึเสยีใจ
ทีพ่ดูว่า เซเรน่า วลิเลีย่มส์ น่าจะอยูอ่นัดบั
ที ่700 ของโลก หากว่าเธอลงแข่งในประเภท
ผูช้าย พร้อมกบับอกว่ารูส้กึประหลาดใจทีค่�า
คอมเมนต์ของเขาเป็นเรือ่งเป็นราวขึน้มา ซึง่
ทางด้าน เซเรน่า เองกอ็อกมาสวน แมค็เอน
โร ว่าควรเคารพเธอด้วย 
 “มันอาจจะดีกว่านี้ หากผมไม่พูดแบบ
นัน้ ผมไม่ได้คดิว่าจะมเีรือ่งราวแบบนีข้ึน้มา 
ผมเสยีใจกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้” แมค็เอนโร กล่าว
กบัผูส้ือ่ข่าวของ ESPN “ผมเพยีงแต่รูส้กึว่า 
มันมีความแตกต่างกันระหว่างระดับของผู้
หญิง กับ ผู้ชาย ผมยอมรับว่าเธอเป็นนัก
เทนนสิหญงิท่ียิง่ใหญ่คนหนึง่” 

‘เปเรซ’ไม่เครียดเรื่อง‘โรนัลโด้’

ฟลอเรนตโิน่ เปเรซ ประธานทมี “ราชนัชดุ
ขาว” เรอลั มาดรดิ แชมป์ยโุรปปีล่าสดุ ออกมา
ยืนยันว่า เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรกับอนาคตของ       
ครสิเตยีโน โรนลัโด้ กบัทมีในถิน่เบอร์นาบวิ 
 ตามทีข่่าวออกมาว่า โรนลัโด้ นกัฟตุบอลราง 
วลับลัลงดอร์ และนกัฟตุบอลยอดเยีย่มประจ�าปี
ของทางฟีฟ่า ถกูทมี “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ สนใจดงึกลบัไปร่วมทมีอกีครัง้หนึง่ ขณะ
ทีต่วันกัเตะเอง กร็ูส้กึไม่เป็นธรรมต่อกรณทีีเ่ขา
ตกเป็นข่าวในเรือ่งของการหลกีเลีย่งภาษ ีท�าให้
หลายคนมองว่า มโีอกาสทีก่องกลางทมีชาตโิปร 
ตเุกส อาจจะย้ายออกจากสเปน 
 กองกลางวยั 32 ปีต่อสญัญากบัทมีไปเพยีง 
1 ปีกบัทมีเรอลั มาดรดิ เมือ่เดอืนพฤศจกิายนปี
ทีแ่ล้ว ท�าให้เขาจะอยูก่บัทมีไปจนถงึปี 2021 และ

ทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ถกูปฏเิสธข้อเสนอ
ทีจ่ะคว้าตวั อเลซานเดอร์ ลาคาเซตเต กองหน้า
วยั 26 ปี จากทมี ลยีงในลกี เองิ แต่อย่างไร
กต็าม เป็นทีค่าดการณ์ว่า การเจรจายงัด�าเนนิ
ต่อไป นอกจากนี ้ ความพยายามของทมีอาร์-    
เซนอล ทีจ่ะขอซือ้ตวั โธมสั เลมาร์ กองกลางวยั 
21 ปี จากทมีโมนาโก ก็มอีนัต้องวืดไปด้วย ขณะ
ที ่ อาร์เซนอล เองก็ยงัยืน่ข้อเสนอสญัญาใหม่   
ให้กับ อเลกซิส ซานเชส กองหน้าวัย 28 ปี      
ของทมีเช่นกนั ทัง้ทีส่ญัญาของ ซานเชส กบัทมี
เหลอืเพียงปีเดยีว กม็คีวามเป็นไปได้ว่า เขาอาจ

ถึงแม้ว่า เรื่องภาษีท�าให้ โรนัลโด้ อาจจะไม่มี
ความสขุในสเปนเวลานี ้ อย่างไรกต็าม ส�าหรบั 
เปเรซ แล้ว ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของ 
โรนลัโด้ ว่า “เขายงัมสีญัญาอยูก่บัทมีเรอลั มาด 
รดิ เมือ่เขาจบการแข่งขนัรายการคอนเฟเดเรชัน่ 
คพั กบัทมีชาตโิปรตเุกส เราจะพดูคยุกนัเรือ่งนี้ 
เขาเป็นคนทีม่คีวามซือ่สตัย์ และท�าตามกฎเกณฑ์
และหน้าทีข่องเขา” เปเรซ กล่าวให้สมัภาษณ์กบั
เอล พรเีมยีร์ พาโล 
 “ผมมโีอกาสพดูคยุกบั ฮอร์เก้ เมนเดส (นาย
หน้าของโรนัลโด้) และไม่มีเร่ืองที่จะต้องกังวล
อะไรในเรือ่งต่างๆ กบักรณขีอง ครสิเตยีโน คณุ
ต้องรอ เขายงัโกรธ และรูส้กึเจบ็ปวดกบัเรือ่งทีเ่กดิ
ขึน้”  
 เม่ือให้วิจารณ์ข่าวเร่ืองภาษีของ โรนัลโด้ 
เปเรซ กล่าวว่า “เราไม่เคยก้าวก่ายหน้าทีก่นั ทมี
มาดรดิ ไม่มหีน้าทีใ่นเรือ่งนีข้องนกัเตะ แต่พวก
เราไม่เคยปกปิดเรือ่งใดๆ ครสิเตยีโน เองกไ็ม่ต้อง
ออกมาปฏเิสธเรือ่งนี ้เขาเลอืกทีจ่ะไม่พดู” 
 เปเรซ ยังคงยอมรับว่า ซีเนอดีน ซีดาน 
หวัหน้าโค้ชของทมี สนใจทีจ่ะดงึตวั คเีลยีน เอม็ 
บปัเป้ กองหน้าทมีโมนาโก มาสูร้งัเบอร์นาบวิ แต่
กย็งัตัง้ข้อสงสยัว่า กองหน้าวยั 18 ปี อาจจะต้อง
รอนดิหน่อยเพือ่ทีจ่ะร่วมทมี มาดรดิ 
 “เขาเป็นนกัเตะฝีเท้าด ี มนัท�าให้ผมย้อนไป
เมือ่ปีทีแ่ล้ว เมือ่มข่ีาวว่าพวกเราควรจะเซน็สญัญา
ซือ้ตวั ป๊อกบา” เปเรซ กล่าว “ซมัเมอร์นีย้งัอกียาว 
ซดีาน เองกม็คีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัเขามาหลาย
ปีแล้ว แต่การทีน่กัเตะอาย ุ18 ปี จะมาเล่นในทมี
มาดรดินัน้ เขาต้องอดทนหน่อย โค้ชเขามอีะไร
ในใจของเขาอยูแ่ล้ว มนัจะไม่มค่ีาอะไรเลย หา
กว่าเรเอานกัเตะมานัง่ทีม้่านัง่ส�ารองอย่างเดียว” 
   

‘ลยีง’บอกปัดข้อเสนอ‘ปืนใหญ่’
จะถูกขายออกจากทีมหากว่าได้ราคาท่ีสมน�้า   
สมเนือ้ 
 อย่างไรก็ตาม การทีจ่ะปล่อยตวักองหน้าดาว
ยิงทีมชาติชิลีออกจากทีม อาจจะต้องมีหลาย
ปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้อง เป้าหมายของทมีส�าหรบั
ฤดกูาลใหม่น่าสนใจหรอืไม่ส�าหรบัตวัของซาน
เชส ขณะเดยีวกัน ทางทมีอาร์เซนอล เองกไ็ม่
อยากที่จะขายให้คู่แข่งในพรีเมีร์ลีกสักเท่าไหร่ 
จึงมคีวามเป็นไปได้ว่า ทมีจากลอนดอนเหนอื 
ยังคงหวังว่ากองหน้าดาวซัลโวของทีมเมื่อฤดู-
กาลทีแ่ล้ว จะยงัต้องการต่อสญัญาใหม่กบัทมี 
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reform agenda” สะท้อนงานหนักของผู้น�าฝร่ังเศส 2 อย่าง 
ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ภาวะวกิฤตในเวเนซเุอลา ถอืเป็น
ประวัติศาสตร์ส�าคัญกรณีหนึ่งของ
โลก ซึง่มแีง่มมุหลากหลายทีส่ามารถ
ใช้เป็นบทเรยีน เพือ่ไม่ให้พลาดท่า 
น�าพาประเทศซ�า้รอยสงัคมท่ีเต็มไป
ด้วยความรนุแรง และสิน้หวงั

เศรษฐกจิผดิพลาด
 โมยาโอคมัโปสมองว่า แผนประ 
ชานยิมและราคาน�า้มนัตกต�า่ เป็น
สาเหตสุ่วนหนึง่ 
 แต่ตัวแปรส�าคัญที่สุด คือ
การบริหารจัดการระบบเศรษฐ 
กิจ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมหนี้
ภาครฐั (หนีส้าธารณะ) ทีเ่ริม่มี
ปัญหาตัง้แต่ราคาน�า้มนัยงัพุง่สงู 
เวเนซุเอลายังมีรายได้จากการ
ขายน�า้มนั
 ปัญหาทัง้หมด กลายเป็นชนวน
ท�าให้เกดิความขดัแย้งทางการเมอืง
รนุแรง และน�าไปสูก่ารชุมนมุขับไล่
ผู้น�าประเทศยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือน
เมษายน 
 สถานการณ์การชุมนุมเพิ่ม
ระดับความตึงเครียด และรุน 
แรงขึน้ตามล�าดับ มผีูช้มุนมุเสีย
ชวีติแล้วอย่างน้อย 75 ราย   
 ความขดัแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่าย และ
การแย่งชงิอ�านาจ ทีด่�าเนนิไปอย่าง
ดเุดอืดแบบ “เลอืดเข้าตา” ไม่มทีท่ีา
ว่าทัง้ 2 ฝ่ายจะลดราวาศอก 
 ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศ ที่
เผชญิภาวะวิกฤตอยู่แล้ว ยิง่ทรดุหนกั 
ขณะประชาชนก็ย่ิงเครียดกับความ
อตัคดัขดัสนทีร่มุเร้า 
 นกัสงัเกตการณ์มองในมมุเดียว 
กนัว่า ทางออกทีจ่ะน�าไปสูจ่ดุเริม่ต้น 
“สร้างบ้านแปลงเมอืง” ฟ้ืนฟเูศรษฐ 
กจิของประเทศ และช่วยเหลอืประชา 
ชนให้พ้นจากความอดอยากแร้น-
แค้น 
 มทีางเดียวคอื ต้องยตุคิวาม
ขดัแย้ง 

 
 

In Brief : ย่อความ

ชาวเวเนซเุอลาท่ีทนทกุข์
ทรมานกบัความอดอยาก
ขัดสนมานาน หลังประ-
เทศเผชิญวิกฤตเศรษฐ
กจิ ได้รวมพลงักนัขบัไล่
ผู้น�าประเทศยืดเยื้อและ
รุนแรง มีผู้เสียชีวิตจ�า-
นวนมาก   

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 เวเนซเุอลาเป็นประเทศเคยรวย
จากการส่งออกน�า้มนั และเคยเป็น
ประเทศผลติน�า้มนัอนัดบั 5 ของโลก 
ท�าให้มีฐานะมั่งคั่งอันดับต้นๆใน
ทวปีอเมรกิาใต้
 แต่ปัจจบุนั เวเนซเุอลาเผชญิ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจรุน-
แรง ทั้งภาวะเงินเฟ้อสูง ราคา
สนิค้าแพง อาหาร สนิค้าอปุโภค
บรโิภค และเวชภณัฑ์ ขาดแคลน
อย่างหนกั

เวเนซุเอล�ลุกฮือฝ่�วิกฤต

 ในขณะเดยีวกนั ปัญหาอาชญา 
กรรม “ลกัว่ิงชงิปล้น” เกดิขึน้อย่าง
ชุกชุม ชีวิตและทรัพย์สินตกอยู่ใน
ภาวะเสีย่งภยั 
 นกัวเิคราะห์ส่วนหนึง่มองว่า 
ปัญหาดังกล่าว เกิดจากการบริ 
หารประเทศด้วยอดุมการณ์แบบ
สังคมนิยมของประธานาธิบดีอู
โก ชาเวซ 
 น่ันคือแผนลดช่องว่างความ
เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ ด้วยการใช้
นโยบาย “ประชานยิม” ช่วยเหลอื
คนจน เช่น น�ารายได้จากการขาย
น�า้มนัมาแทรกแซงราคาสนิค้าให้ถกู
ลง ขายน�า้มนัให้ประชาชนในราคา 
ต�่า และสร้างบ้านให้คนจนกว่า 1 
ล้านครอบครวั
 หลงัชาเวซเสยีชวีติ และประธา 
นาธิบดนิีโคลสั มาดโูร ท่ีขึน้เป็นผูน้�า
แทนตัง้แต่ปี 2013 เป็นต้นมา ได้
สานต่อนโยบายดังกล่าว ก่อนยก 
เลกิไปในปี 2014 หลงัราคาน�า้มนั
ตกต�า่ ท�าให้รายได้เข้าประเทศทรุด
ตามไปด้วย 
 ด้านนายดเิอโก โมยาโอคมัโปส 
นักวิเคราะห์อาวุโส แห่งสถาบนันา 
นาชาต ิIHS Markit มองว่า หายนะ
ของเวเนซเุอลา เกดิจากการบรหิาร

ข้อมลูภาพ : venezuelanalysis.com
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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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ขายที่ดิน-P1-260617=4*6_01

ขายด่วน

09-1745-6788

สนใจติดต่อ

20,000

ที่ดินถมแล้ว
เทปูนล้อมรั้วเรียบร้อย

ติดถนนในซอย (หัว-ท้าย)

เนื้อที่ 130 ตร.ว.
ขาย

ตร.ว.ละ 20,000 บาท

โทร. 08-4084-3366,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4612 (1137) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

TUMMA-P1-270617-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

มีประสบการณดาน
การขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

รับสมัครดวน
พนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพพนักงานขายสิ่งพิมพ

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

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

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)
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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

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

SWKAN-p1-280617-01

สนใจติดตอไดที่
หางหุนสวนจำกัด เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

เลขที่ 49/49 ซอยรามคำแหง 90 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250

หางหุนสวนจำกัด
เอส ดับบลิว เค แอร เซอรวิส

รับสมัครงานดวน!

06-1565-2659 คุณโจ
08-9663-6536 คุณเหมี่ยวโทรศัพท

ผูชวยชางแอร หลายอัตรา
• เพศชาย อายุ 18-35 ป  

• วุฒิป.6

• ไมจำเปนตองมีประสบการณ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

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

BLUE-OM-220617-01

BLUE SUCCESS CO.,LTD.BLUE SUCCESS CO.,LTD.
ºÃÔÉÑ· ºÅÙ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´
ประกอบธุรกิจดานผลิตหลังคาเมทัลชีท มานานกวา 20 ป มีความประสงค

จะรับสมัครบุคลากรดังนี้

สนใจสมัครงานติดตอไดที่ บริษัท บลู ซัคเซส จำกัด
เลขที่ 36/4 หมูที่18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 08-6337-6191, 08-4120-4000, 0-2914-9998
โทรสาร. 0-2914-9985

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ (ประจำมีนบุรี, สุขุมวิท 50) 10 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • มีเงินเดือนประจำและคาคอมมิชชั่น
 • มียานพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ»ÃÐ¨ÓÃŒÒ¹ 5 ÍÑµÃÒ
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
4. ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
5. â¿Ã�áÁ¹ 2 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวช.-ปวส.
6. ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ¼ÅÔµËÅÑ§¤ÒàÁ·ÑÅªÕ·    1 ÍÑµÃÒ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
7. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 4 ÍÑµÃÒ
  •ไมจำกัดวุฒิ

ÃÑºÊÁÑ¤Ã§Ò¹´‹Ç¹

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง
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หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย

ซ.รพ
.สินแพ

ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
7/56

ถ.รามอินทรา ซ.รามอินทรา 54

ไปหลักสี่

ถ.
นว

มิน
ทร

 ก
ม.

8

ซ.นวมินทร 96

ไปมีนบุร�

หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

นวัตกรรมจากธรรมชาต ิแผ่นซบัสวิ 
AcneQ ที่โรงแรมดุสิตธานี J 
10.30 น. สจุติรา จงชาณสทิโธ 
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 
ไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เปิดงาน สสีนัอาหารและผลไม้ภาค
ตะวันออก Fruits Fin Food ทีต่ลาด 
อ.ต.ก. J 11.00 น. พลต�ารวจเอก
อดลุย์ แสงสงิแก้ว รัฐมนตรีว่า-
การกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ปี พ.ศ. 2560” ท่ีโรงแรมพลาซ่า 
แอทธนิ ีJ 09.30 น. ดร.วณิะ-
โรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดกีรมส่ง
เสรมิสหกรณ์ เป็นประธานในพธิี
เปิดงานเทศกาลบรโิภคผลไม้คณุ-
ภาพ ปี 2560 ห้างแม็คโคร สาขา
ลาดพร้าว J 10.00  น. ศาสตรา-
จารย์ เภสัชกร ดร.ภาวชิ ทอง-
โรจน์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไบ
โอบอร์น จ�ากดั แถลงข่าว เปิดตวั 

J 09.00 น. พลเอกณัฐติพล 
กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่า 
การกระทรวงพลังงาน เปิดการประ 
ชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลัง-
งานระหว่างประเทศ ครัง้ที ่6 ประจ�า 

ความมั่นคงของมุษย์ พร้อมด้วย 
ดร.ธัชพล กาญจนกลู ผูว่้าการการ
เคหะแห่งชาต ิ แถลงข่าวมหกรรม
บ้านเคหะประชารฐั ครัง้ที ่2 ทีก่รม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ J 
18.00 น. มร.จอห์น เชน ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลอเรยี โฮเทล็ 
กรุ๊ป เปิดตัว GLORIA HOTEL 
GROUP ท่ีห้อง The Great Room 
โรงแรมดบัเบิล้ย ูกรุงเทพฯ 

กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมการค้า
ภายใน เปิดตลาดเฉพาะสินค้า 
(Magnet Market) จังหวัดอุดร-
ธานี โดยจัดงาน “King Fruits 
paradise of Thailand : Durian 
Festival @ Udon Thani” พร้อม
ดึงผลไม้คุณภาพดี สินค้าเกษตร
อินทรีย์ และอาหารทะเลสดและ
แปรรูป มาจ�าหน่ายให้ประชาชน
ชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
เลอืกซือ้ และร่วมมหกรรมบฟุเฟ่ต์
ทุเรียน 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพา-
ณชิย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณชิย์ 
โดยกรมการค้าภายใน ได้ด�าเนิน
การตามนโยบายรฐับาลในการขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง
จากเศรษฐกจิภายในประเทศเศรษฐ 
กิจชุมชน หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ด้วยการเพิม่ก�าลงัซือ้ภายในประ-

Durian Festival@Udon Thani

สินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิต
ในท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่ม การตลาด และการจ�าหน่าย
สินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ค้าในแต่ละ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จึงขอ
เชญิชวนทกุท่านมาเทีย่วงาน “King 
Fruits paradise of Thailand : 
Durian Festival @ Udon Tha-
ni” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้
ไทยให้เป็นทีรู่จั้กของนกัท่องเทีย่ว
ในวงกว้าง และสร้างรายได้เข้าประ 
เทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

เทศ เชื่อมโยงผลผลิตให้ถึงตลาด 
เกษตรกร ผูผ้ลติ ผู้ค้า มทีีจ่�าหน่าย
ผลผลิตและสนิค้า โดยตลาดเฉพาะ 
สนิค้า นบัเป็นช่องทางหนึง่ในการ 
กระจายสนิค้าทีม่ลีกัษณะโดดเด่น 
มีความต้องการซื้อสูง และเป็น
กลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงภาค
การท่องเท่ียว โดยจะตั้งเป้าผลัก
ดันให้เกิดตลาดเฉพาะสินค้า ใน
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดเชียง 
ใหม่ ภูเก็ต สงขลา กรุงเทพมหา-
นคร สุราษฎร์ธานี และนครศรี-
ธรรมราช ภายในปี 2560
 การเปิดตวัตลาดเฉพาะสนิค้า 
นับเป็นแห่งที่ 4 จากที่ได้เปิดตัว
ไปแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต 
และกรงุเทพมหานคร โดยเลอืกจงั 
หวัดอุดรธานี เน่ืองจากเป็นศูนย์ 
กลางการคมนาคมของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจมี
ประชาชนจาก สปป.ลาว เข้ามาจับ

จ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุด เสาร์-
อาทิตย์ เป็นจ�านวนมาก โดยงาน 
“King Fruits paradise of Thai-
land : Durian Festival @ Udon 
Thani” จัดขึ้นระหว่างวันน้ี-15 
กันยายน 2560 ซึ่งภายในงานมี
กจิกรรมการจ�าหน่ายผลไม้สดจาก
สวน ผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตร
อินทรีย์ อาหารทะเลสดและแปร 
รูป รวมทั้งสินค้าธงฟ้าประชารัฐ 
ไฮไลท์ของงานท่ีจะสร้างความ
สนใจให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
เท่ียวภายในงาน คือ “มหกรรม
บุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยน�า
ทุเรียนมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น ใน
ราคาท่านละ 399 บาท ในเวลา 
1.30 ชั่วโมง
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณชิย์ กล่าวเพิม่เตมิว่า กระทรวง
พาณิชย์เชื่อม่ันว่าตลาดเฉพาะ
สินค้า จะเป็นช่องทางการระบาย
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สังคม

พล.ต.อ.พชิติ ควรเตชะคปุย์, สมชาย แสวงการ และ พล.อ.อ.อาคม กาญจน-
หริญั น�าเพือ่น สนช.ถวายพทุธปฏมิากร แด่ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ 
(อัมพร อมัพโร) สมเดจ็พระสงัฆราช เนือ่งจากเป็นวนัคล้ายวนัประสูต ิ และ 
ทรงเจรญิพระพรรษายกุาลครบ 90 ปี ขององค์พระประมขุของสงฆ์ไทย

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดงาน 
ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และเยีย่มชมบูธ๊เดลต้า ประเทศ 
ไทย โดยม ีเคอร์ทสิ คู ผู้อ�านวยการอาวุโส และ นายกติตศิกัดิ ์เงนิงอกงาม   
ผู้อ�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิภาคพืน้เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ให้การต้อนรบั 

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา เป็นประธานในพธิมีอบรางวลั 
“โครงการประกวดการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระ
ราชด�าริ” โดยมี สรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลยีมขัน้ปลายพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ปตท.ให้การต้อนรบั 

ศาสตราภชิาน นพ.พนิจิ กลุละวณชิย์ ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย เป็น
ประธานในงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง พญ.สุรีย์พร (บตุรี สุรศกัดิ-์อมัพร 
ศรตีัง้รตันกลุ) กบั นพ.สุขประเสรฐิ (บตุร รชันพีร จฑุากอเกยีรต)ิ โดยมี
ครอบครัวญาตสินทิและแขกผู้มเีกยีรต ิร่วมแสดงความยนิดกีนัอย่างอบอุน่

ธนสทิธิ ์เธยีรกาญจนวงศ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) และ กนัตภณ ผาณติรตัน์ ผูอ้�านวยการอาวโุสกลุม่งานการ
ตลาดสาขาและบรหิารงานลกูค้า ฝ่ายการตลาด บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมกนัโปรโมทกจิกรรม “บิก๊ คาเมร่า บิก๊โปรเดย์ ครัง้ที ่11”
 

อสิรา รุจเิกยีรตกิ�าจร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) มอบรางวัลใหญ่ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซี-คลาส     
ซดีาน C350e Avatgarde PLUG in HYBRID ให้กบั สุปรีดี สปุรยิศลิป์        
ผู้โชคดจีากจงัหวัดน่าน ในงานมอบรางวัลของแคมเปญใช้ร้อยชงิล้าน ซีซ่ัน 7 

รศ.ดร.จฑุามาศ แก้วพจิติร คณะทรพัยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑติ พฒันบรหิาร 
ศาสตร์ น�าเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิาร และพัฒนาทรพัยากร
มนษุย์ไปสูอ่งค์การยคุใหม่ รุน่ที ่32 ดงูานโครงการสามพรานโมเดล โดยม ีอรษุ 
นวราช ผูบ้รหิารสามพราน รเิวอร์ไซด์และผูก่้อต้ังสามพรานโมเดล ให้การต้อนรบั
 

เธยีรวรรณ ีแจ้งอยู ่รองกรรมการผู้จดัการสายงานสนบัสนนุธรุกจิ พร้อมด้วย 
คุณไพฑูรย์ หอมจนัทร์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารงานกลาง บมจ.
เธยีรสุรัตน์ ถ่ายภาพร่วมกบัพนกังานและครอบครัว เนือ่งในพธิมีอบทนุการ
ศกึษาแก่บตุรของพนกังาน ประจ�าปีการศกึษา 2560  



ฉบับดิจิตอลรายวัน 15ปีที่ 18 ฉบับที่ 4612 (1137) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สังคม

มร.ดกัลาส เกลน ผูจ้ดัการทัว่ไป พร้อมด้วย ม.ล.จนัทนภิา เกษมศร ีผูอ้�านวย
การฝ่ายการส่ือสารการตลาด โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 
“ดอกไม้จนัทน์ ท�าจากใจ ถวายพ่อหลวง” เพ่ือทลูเกล้าถวายในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สธุดิา เสยีมหาญ ผูอ้�านวยการสือ่สารองค์กร บรษิทั โอสถสภา จ�ากัด มอบผลิต 
ภณัฑ์โอสถสภา 560,000 บาท ให้แก่มลูนธิโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า โดยมี 
พลตรพีรีะพล ปกป้อง เลขาธกิารมลูนธิฯิ และผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยา-
ศาสตร์การแพทย์ทหาร เป็นผูร้บัมอบ เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

รณดิา รตนชยัโชค ผูจ้ดัการทัว่ไปศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี จดั
กจิกรรมเพือ่คนรกัสขุภาพ “World Beach Yoga 2017@Central Festival 
Pattaya Beach” โดยม ีสลุดัดา ศรตุลิาวณัย์ ผูอ้�านวยการการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย ส�านกังานพทัยา ร่วมงาน
 

กอบเกยีรต ิ กสวิิวฒัน์ อธบิดีกรมราชทณัฑ์ ร่วมกบั ประพจน ์ โชคพชิติชยั         
รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร บมจ.เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร เปิด “โครงการฝึก
วิชาชีพการท�าธุรกิจขนาดเล็กการจ�าหน่ายเนื้อสุกร : นายสะอาดขายหมู” 
น�าร่องใน 4 เรอืนจ�า เขตกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล 

ดษิยา สรไกรกติกิลู ดไีซเนอร์และผูก่้อตัง้แบรนด์ ‘ดษิยา’ จดังานเปิดตวัคอล
เลกชัน่ฟอลล์/วนิเทอร์ 2017 พร้อมจดักจิกรรมเวร์ิกชอ็ปจดัดอกไม้ ‘อเิคบานะ’ 
แบบญีปุ่น่ดัง้เดมิ โดยม ีนษิฐา จริยัง่ยนื, จงกล พลาฤทธิ ์(ซ้ายสุด) มกิะ โอตา 
และ มาย ุคาโตะ ร่วมงาน ทีโ่รงแรมโฮชโินยา กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

นภารตัน์ ลลติประไพพนัธุ ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั เอน็บดี ีเฮลท์แคร์ จ�ากดั 
ร่วมสนบัสนนุมอบเงนิสมทบทนุบรจิาคโครงการ “โอเค แชร์รติี ้2017 : เบทเทอร์ 
ทเูกเธอร์” ให้กบั อ.ธรีสทิธิ ์อมรแสนสขุ รองประธานกรรมการมลูนธิสิายใยแผ่น
ดนิเพือ่น�ารายได้มอบให้กบัวสิาหกจิชมุชนบ้านใหม่พฒันา จงัหวดัเชยีงราย 

ประณัย พรประภา Deputy Managing Director of Siam@Siam 
Group เปิดตัว แคมเปญ “ปทุมวัน จันทร์สุดพิเศษ” บุฟเฟ่ต์สตรีท ฟู้ดมื้อ    
กลางวันอิ่มไม่อั้นแห่งแรกในเขตปทุมวัน โดยมี พ.ต.ท.ชินทัต มีศุข ผู้ช่วย
เลขานกุารผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ร่วมงาน

เขมทตัต์ พลเดช กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.อสมท, พเิศษ จยีาศักดิ,์ 
ธนะชัย วงศ์ทองศรี, นันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล แถลงข่าวเปิดตัวคลื่นวิทยุ 
“MELLOW 97.5” โดยมี 2 ผูบ้ริหารคล่ืน วิสุทธิ ์ คมวัชพงศ์ และ ราเชน          
พานชิย์ด ีพร้อมดเีจ Mellow 2 Generation ร่วมงาน” ที ่SHOW DC 


