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อาการ“เมอร์เรย์”
ไม่น่าห่วง
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สหรัฐปรับแผน
กดดันโสมแดง 
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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” 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

17th Anniversary

ตีโจทย์ผิด?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

พืน้ทีส่ือ่ เพราะยดึครองพืน้ทีท่ัง้
สือ่หลกัสือ่รอง ใช้สือ่สารกบัประ 
ชาชนได้ตลอดเวลา ปัญหาอยูท่ี่
ความน่าเชือ่ถือทีใ่ช้เงนิซือ้ไม่ได้ 
ใช้อ�านาจบงัคบัให้เชือ่ไม่ได้เวลา
ที่ผู้มีอ�านาจพูดไม่ใช่ประชาชน   
ไม่ฟัง แต่ฟังแล้วไม่เชือ่คอืโจทย์
ทีต้่องแก้

หลงัมเีสยีงบ่นเชงิตดัพ้อท�านอง
ว่าพดูก็แล้ว แต่งเพลงก็แล้ว แต่ง
กลอนกแ็ล้วยงัไม่ฟังต่อไปคงต้อง
ให้โฆษกรปูหล่อร้องลเิกเผือ่จะมี
คนหนัมาฟังบ้าง พลนักเ็กดิเพจ
ใหม่ข้ึนมาใช้ส�าหรบัน�าเสนอข่าว 
สารของท่านผู้น�าและช้ีแจงเรือ่ง
ทีเ่หน็ว่าเกิดความผิดพลาดคลาด
เคลือ่น ทัง้ทีปั่ญหานัน้ไม่ได้อยูท่ี่



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้
ใช้อ�านาจแต่งตั้งก็ไม่ได้

เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเอง

ผู้มีอ�ำนำจตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ขำด
พื้นที่สื่อใช้สื่อสำรกับประชำชน 
ประชำสมัพนัธ์ผลงำน หรอืท�ำ-
งำนเข้ำใจเรือ่งต่ำงๆ
 แต่ปัญหำอยูท่ี่กำรขำดควำม
น่ำเชือ่ถอื
 “ส่ือ” เป็นแค่ตวักลำงเหมอืน
ไปรษณีย์ส่งสำรไปถึงประชำชน 
ควำมน่ำเชื่อถือจึงไม่ใช่เรื่องของ
ส่ือ ประสิทธภิำพกำรเข้ำถงึประชำ 
ชนของสือ่ หรอืชนดิของของส่ือ
 แต่ปัญหำอยู่ที่ “สาร” และ 
“คนส่งสาร”
 เมือ่ปัญหำอยูท่ี ่“สาร” และ 
 “คนส่งสาร” หำกจะแก้ปัญหำ
กต้็องไปแก้ทีต้่นตอ
 ต้องดวู่ำ “สาร” ท่ีต้องกำรจะ

ตีโจทยผ์ดิ?
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ควำมน่ำเชือ่ถอืของ “คนส่งสาร” 
จะเกิดจำกอะไรได้บ้ำง
 ควำมเชื่อถือไม่ได้เกิดจำก
อ�ำนำจ แต่เกิดจำกควำมรูจ้รงิของ 
“คนส่งสาร” เวลำใครถำมอะไร
สำมำรถตอบได้ไม่มัว่ นอกจำกนี้ 
ควำมน่ำเชื่อถือยังเกิดจำก “คน
ส่งสาร” วำงตวัและมพีฤตกิรรม
ที่เหมำะสมกับสถำนที่ สถำน-
กำรณ์อย่ำงสม�ำ่เสมอ เป็นคนจริง
ใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมำ มจีติใจ
เป็นกลำงเป็นธรรมไม่ล�ำเอยีง ยอม 
รบัควำมจรงิ เปิดรบัและเคำรพฟัง
ควำมเหน็ของผูอ้ืน่ พดูจรงิท�ำจรงิ 
รกัษำค�ำพดู ฯลฯ
 ควำมน่ำเชือ่ถอืเป็นสิง่ทีใ่ช้เงนิ
ซือ้ไม่ได้ ใช้อ�ำนำจแต่งตัง้กไ็ม่ได้ 
แต่เป็นส่ิงท่ีต้องสร้ำงขึน้มำเอง
 ปัญหาของท่านผูน้�าและคณะ
ไม่ได้อยู่ท่ีพื้นท่ีส่ือ หากแต่อยู่
ที ่“สาร” และ“คนส่งสาร” ถ้า
แก้สองอย่างนีไ้ม่ได้ ก็ท�าให้ประ 
ชาชนเชื่อถือไม่ได้ ไม่ว่าจะเปิด
เพจสักก่ีเพจ จะยึดสถานวีทิยโุทร 
ทัศน์ทุกช่อง ก็ไม่ช่วยท�าให้ได้รบั
ชยัชนะในสงครามข่าวสาร
 ไม่เช่นน้ันคงไม่ต้องมาบ่นตดั 
พ้อว่าพูดก็แล้ว แต่งเพลงก็แล้ว 
แต่งกลอนก็แล้ว ถ้ายังไม่ฟังต่อไป
คงต้องให้โฆษกร้องลิเก
 เวลาทีผู่ม้อี�านาจพดูไม่ใช่
ประชาชนไม่ฟัง แต่ฟังแล้วไม่
ค่อยเชือ่คอืโจทย์ทีต้่องแก้ต้อง
เกาให้ถูกทีคั่น

หลังมีนักรบไซเบอร์คอยท�าสง 
ครามข่าวสารแต่ยงักูส้ถานการณ์
ไม่ได้ ล่าสุดมีการผุดเพจเปรี้ยง  
ขึน้มาท�าสงครามข่าวสารบนโลก
ออนไลน์ โดยเป้าหมายหลกัของ
เพจคือการน�าเสนอข่าวสารของ
ท่านผู้น�าและชี้แจงข่าวสารเกี่ยว
กบัท่านผูน้�าทีเ่หน็ว่าเกิดความผดิ
พลาดคลาดเคล่ือน
 ความจริงท่านผู้น�าและคณะ 
ทีม่อี�านาจอยูใ่นตอนนีไ้ม่ได้มี
ปัญหาเรือ่งพ้ืนท่ีสือ่ เพราะอ�า 
นาจทีม่ใีนมอืจะเรยีกใช้สือ่ทัง้
ของรฐัและเอกชนตอนไหนเมือ่
ไหร่กไ็ด้
 แม้ไม่ใช้อ�ำนำจขอควำมร่วม
มือท่ำนผู้น�ำและคณะก็ครองพื้น  
ทีส่ือ่ทกุสือ่อยูแ่ล้ว สำมำรถเข้ำถงึ
ประชำชนได้ทกุระดบั ทกุต�ำบล 
ทกุหมูบ้่ำน หำกเห็นว่ำมเีรือ่งเข้ำ 
ใจผิดกส็ำมำรถใช้สือ่หลกัสือ่รอง
แก้ข่ำวได้ทนัท ี กำรเปิดเพจเพือ่
ตอบโต้จงึอำจเป็นเรือ่งเกนิควำม
จ�ำเป็น
 ปัญหำของท่ำนผูน้�ำและคณะ

สื่อกับประชำชนนั้นเป็นสำรที่มี
เนื้อหำสำระเข้ำใจง่ำยหรือไม่ 
“สาร” นัน้มคีวำมน่ำสนใจในตวั
เองหรอืไม่เสพแล้วไม่เข้ำใจไปเป็น
อย่ำงอ่ืนหรอืมช่ีองให้ฝ่ำยตรงข้ำม
น�ำไปบดิประเดน็ให้เป็นอย่ำงอ่ืน
ได้หรอืไม่
 แต่ “สาร” ก็ยังมีน�้ำหนัก
น้อยกว่ำ “คนส่งสาร”
 ท�ำไมเรือ่งเดยีวกันแต่คนพดู
คนละคนประชำชนจึงให้ควำมสน 
ใจต่ำงกันและให้ควำมเชือ่ถอืต่ำง
กนั ค�ำตอบคอืควำมน่ำเช่ือถอืของ 
“คนส่งสาร”
 พูดมำกคนเชื่อถือน้อย พูด
น้อยคนเชือ่ถอืมำก มใีห้เหน็เป็น
ตัวอย่ำงมำกมำยในสังคมไทย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทีเ่ป็นจดุแขง็จดุขำยของเรำ คนไทยจงึต้องร่วม
กนัสร้ำงสรรค์ภำพลกัษณ์ทีด่ ี ใครมำเทีย่วเมอืง
ไทยกต้็องกำรมคีวำมสขุ ไม่ใช่มำนัง่เป็นทกุข์ กนิ
ไม่ได้นอนไม่หลับ กำรท่องเที่ยวเรำซบเซำมำ
หลำยครัง้หลำยหนแล้ว เพรำะปิดสนำมบนิ มอ็บ
เตม็ถนนหนทำง  จนเขำเออืมระอำ เขด็ขยำด ก็
อย่ำซ�ำ้เตมิกนัอกีเลย  “ความววัยงัไม่ทนัหาย 
ความควายกเ็ข้ามาแทรก”
 อย่ำงลำวเขำกไ็ม่ท�ำกบันกัท่องเทีย่วแบบนี้ 
เพรำะเขำถือตำมภำษิตที่ว่ำ “ซื่อกินไม่หมด 
คดกินไม่นาน” แต่เรำท�ำภำพลักษณ์ดีๆของ
เมืองไทยจนเสียยับเยิน แม้แต่ศำสนำก็ยังมี   
พวกใจด�ำอ�ำมหติ เอำรดัเอำเปรยีบ รบัเงนิทอน
อย่ำงหน้ำด้ำนๆ จนส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำ 
(พศ.) ต้องเข้ำมำจดักำร พวกไม่เกรงกลัวบำป
กลวักรรม พระยงัตกเป็นเหยือ่เป็นเครือ่งมอืร่วม
โกงด้วย  
 ต้องคิดกันได้แล้วว่ำ บ้ำนเมืองท่ีไม่มีศีลมี
ธรรมกม็แีต่ตกต�ำ่ เมอืงใดไร้ธรรมอ�ำไพ เมอืง
นัน้บรรลยัแน่นอน ดงันัน้อย่ำให้เมอืงไทยต้อง
ไร้คณุธรรมถงึขัน้วอดวำย ตกต�ำ่จนกระท่ังอำชพี
ดีๆต้องป่นปี้เสียหำย เพรำะพวกที่ท�ำตัวเป็น
เปรต ท�ำให้ชือ่เสยีงบ้ำนเมอืงเสยีหำย ชวีติกต้็อง
ตกต�ำ่ไปด้วย  
 ก็หวังว่าผู้ที่มีอาชีพแท็กซี่จะไม่ท�ากับ
นกัท่องเทีย่วอย่างทีเ่ป็นข่าว นกัท่องเทีย่ว
จะได้มาเท่ียวเยอะ เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองก็
ต้องเอาใจใส่ดแูล ส่วนพวกทีต่วัเป็นเทวดา
หากินซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้บ้น
เมอืง กข็ออนโุมทนา
 	 เจรญิพร

ช่วงนีภ้ำพพจน์ของคนไทย เมอืงไทย โดยเฉพำะ
แท็กซี่ไทยค่อนข้ำงน่ำกลัวในควำมรู้สึกของนัก
ท่องเทีย่วต่ำงชำต ิอย่ำงกรณหีนุม่จนีถกูโกงเงนิ
แล้วยงัพูดจำข่มขูอ่กี ชำวต่ำงชำตมิำเทีย่วกอ็ยำก
หำควำมสขุกบัธรรมชำตขิองบ้ำนเมอืงเรำ ชอบ
นสิยัใจคอคนไทย แต่เมือ่ไม่ปลอดภยั เจอพวก
หำกนิไม่สจุรติ เมือ่เป็นข่ำวไปทัว่โลกกก็ระทบไป
ท่ัว แทก็ซ่ีกห็ำกนิล�ำบำกขึน้ จงึต้องรู้จกัรักษำ
ภำพลกัษณ์ทีด่เีอำไว้ อย่ำปล่อยให้คนไม่กีค่นมำ
ท�ำให้เสยีหำย  
  ถ้ำมจีติส�ำนกึในควำมซือ่สตัย์สจุรติ บรกิำร
เขำด้วยควำมจรงิใจ เขำประทบัใจกต้็องโจษขำน 
ถ้ำไม่ปลอดภยัเขำกบ็อกต่อว่ำต้องระวงั เป็นเมอืง
ทีค่่อนข้ำงอนัตรำยต่อชวีติและทรพัย์สนิ แล้วใคร
จะมำท่องเทีย่ว ทัง้ทีก่ำรท่องเทีย่วเป็นหวัใจของ
เศรษฐกจิ แล้วเรำท�ำลำยกำรท่องเทีย่วเพยีงไม่กี่
นำทไีม่กีช่ัว่โมงจนป่นป้ี
  ใครท�ำหน้ำทีเ่รือ่งนีจ้งึต้องกวดขนั จบักมุและ
น�ำมำลงโทษ เพือ่จะได้ส�ำนกึและไม่กลำยเป็นตวั 
อย่ำงให้คนอืน่ท�ำให้เสือ่มเสยีภำพลกัษณ์เมอืง
ไทยทีเ่ป็นเมอืงน่ำเทีย่ว น่ำอยู ่น่ำไว้วำงใจ เพรำะ
จดุขำยของเรำอยูท่ีค่วำมซือ่สตัย์สจุรติ เป็นสยำม
เมอืงยิม้ ถ้ำเขำไม่มำเทีย่ว เงนิกไ็ม่ม ีคนกย็ำกจน
และหันมำเป็นโจรผู้ร้ำย แต่ถ้ำเรำไม่จนศีลจน
ธรรม ร�ำ่รวยมัง่คัง่ในศลีธรรมหรอืคณุธรรม เรำ
ก็จะร�ำ่รวยในเศรษฐกจิอ่ืนๆตำมมำอีกมำกมำย
ก่ำยกอง
 ก็อยำกขอร้องใครมีอำชีพอะไรก็ท�ำอำชีพ
ด้วยควำมสจุรติใจ อย่ำเอำรดัเอำเปรยีบเขำ ถ้ำ
อยำกให้คนมำเทีย่วมำกๆ คนไทยกต้็องรักษำ
ภำพลกัษณ์ ขำยคุณธรรม ขำยธรรมชำตทิีง่ดงำม

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

 
In Brief : ย่อความ

ต้องจัดการพวกเปรต

ทรรศนะ

อย่าให้เมอืงไทยต้องไร้คุณธรรมถงึ
ขั้นวอดวาย ตกต�่าจนกระทั่งอาชีพ
ดีๆต้องป่นปี้เสียหาย เพราะพวกที่
ท�าตัวเป็นเปรต ท�าให้ชื่อเสียงบ้าน
เมืองเสียหาย  

ประเทศไทยยังกระหึ่มโลกอีกครั้งเมื่อ   
“กสทช.” ประกำศให้บรษิทัเอเจนซีโ่ฆษ-
ณำ รวมถึงบรษิทัอืน่ๆทีโ่ฆษณำผ่ำนผูใ้ห้
บริกำรแพร่ภำพและเสียงผ่ำนโครงข่ำย
อนิเทอร์เนต็ (OTT-Over The Top) ทีไ่ม่
ลงทะเบยีน เข้ำข่ำยเป็นผูส้นบัสนนุกำรก
ระท�ำควำมผดิกฎหมำยอำญำ ต้องรบัโทษ 
2 ใน 3 ตำมพ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำร
กระ จำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ พ.ศ.2551
 “Google” และ “Facebook” 2 
บริษัทก็ต้องลงทะเบียนภำยในวันที่ 22 
กรกฎำคม ไม่เช่นนัน้เอเจนซีท่ีโ่ฆษณำบน 
2 แพลตฟอร์มจะมคีวำมผดิตำมกฎหมำย 
“สมาพันธ์อินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย” 
(AIC) ทีม่ ีFacebook, Google, LinkedIn, 
Apple, Twitter, Yahoo, LINE และ Ra-
kuten เป็นสมำชกิ ออกแถลงกำรณ์ว่ำกฎ
ดงักล่ำวจะเป็นอปุสรรคกบักำรพฒันำนวตั 
กรรมและธรุกจิในไทย  ท�ำให้คนไทยและ
องค์กรต่ำงๆ ไม่สำมำรถใช้งำนแพลตฟอร์ม
ระดบัโลก และอำจขดัต่อข้อตกลงนำนำชำติ 
 ขณะทีเ่มือ่วนัที ่24 มถินุำยน “you-
tube” ได้บล็อกลิงก์ภำพยนตร์ “จอม
เผดจ็การผูย้ิง่ใหญ่” (The Great Dic-
tator) โดยหน้ำเวบ็ไซต์ระบวุ่ำ “เนือ้หา
นี้ไม่สามารถรับชมได้บนโดเมนของ
ประเทศนี้ เนื่องจากมีการร้องเรียน
ทางกฎหมายจากรฐับาล” (This con 
tent is not available on this country 
domain due to a legal complaint 
from the government.) 
 ต่อมำวนัที ่29 มถินุำยน “youtube” 
ได้ปลดล็อกให้เข้ำดูได้ตำมปรกติ จึงเชื่อ
ว่ำกำรบลอ็กดงักล่ำวเพ่ือปิดกัน้กำรท�ำกิจ 
กรรม “เครอืข่ายนกัวชิาการเพือ่สทิธิ
พลเมือง” ทีโ่พสต์เชิญชวนให้ประชำชน
ร่วมกันฉำยและแชร์ภำพยนตร์ “จอม
เผดจ็การผูย้ิง่ใหญ่” และ “สญัญาของ
ผู้มาก่อนกาล” ช่วงเวลำ 19.00 น. วนัที่ 
24 มถุินำยน เพือ่ร�ำลกึถงึวำระครบรอบ 
85 ปี กำรอภวิฒัน์สยำม
 “ประเทศไทย 4.0” ภายใต้ “ระ 
บอบพสิดาร” จึงดงักระห่ึมโลกจรงิๆ!

ไทยยุค4.0?
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บำท

 ขำย 20,100.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บำท

 ขำย   20,100.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,246.74  ขำย 1,247.16
ลอนดอน ซื้อ 1,243.68 ขำย 1,247.59

ภาวะหุ้น 30 มถุินายน 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) 

34.25

38.53125

46.03125

4.4663

0.31608

24.96325

-3.38  1,574.74  
  45,123.84
-4.00  2,241.46  
  32,579.44
-0.75  994.35  
  25,584.79
-2.05  565.71  
  2,193.82

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,687.19  -0.50

2,403.48  -14.66

2,498.26  -17.18

1,849.61  -4.06

2,428.46  -15.16

2,955.74  -8.88

1,233.29  -3.95

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ

คาดกนง.คงดอกเบีย้1.50%

อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล
ไทยปรบัลดลงเลก็น้อย ขณะทีค่่ำเงนิ
บำทปรบัแขง็ค่ำขึน้ ผลกระทบจำก
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ของเฟดต่อตลำดกำรเงินไทยท่ีมี    
ไม่มำก จงึไม่น่ำจะกดดนัให้ทำงกำร
ไทยต้องมกีำรปรบัอตัรำดอกเบีย้ นโย 
บำยให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัเฟด
ในระยะอนัใกล้
  แรงกดดนัเงนิเฟ้อทีอ่่อนตวัลงจงึ
ยงัสนบัสนนุให้ กนง.คงอตัรำดอก 
เบีย้นโยบำยในระดบัต�ำ่ หำกพจิำร 
ณำเงนิเฟ้อจะพบว่ำแรงกดดนัเงนิ-
เฟ้อปรบัลดลงค่อนข้ำงมำก อนัเป็น
ผลจำกรำคำสนิค้ำกลุ่มอำหำรท่ีปรับ
ลดลงจำกปัจจัยด้ำนธรรมชำติที่ส่ง
เสรมิให้ผลผลติภำคกำรเกษตรขยำย
ตวัได้ด ี รวมทัง้รำคำหมวดพลงังำน
ทีล่ดลงตำมรำคำน�ำ้มนัในตลำดโลก 
หำกมองไปข้ำงหน้ำควำมกังวลด้ำน
อปุทำนส่วนเกินยงัคงเป็นปัจจยักด 
ดนัรำคำน�ำ้มนัในช่วงครึง่หลงัของปี
ท�ำให้แรงกดดนัเงนิเฟ้อมไีม่มำก 
 ส�ำหรับปัจจัยที่ต้องติดตำมใน
ช่วง 3-6 เดอืนจำกนี ้ได้แก่ พฒันำ 
กำรกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่
อำจเผชิญควำมไม่แน่นอนท่ีมำกข้ึน
จำกปัจจยัภำยนอกประเทศ ทัง้กำร 
เมืองสหรัฐท่ีส่งผลให้รัฐบำลทรัมป์
สูญเสียสมำธใินกำรขบัเคลือ่นเศรษฐ 
กจิ ปัจจยักำรเมอืงระหว่ำงประเทศ
ท่ีมีควำมขัดแย้งมำกข้ึนท้ังในซีเรีย

และตะวันออกกลำง รวมทัง้แรงกด 
ดนัต่อกำรบริโภคและกำรลงทนุของ
ประเทศต่ำงๆ นอกจำกนี ้ตลำดกำร
เงินยังมองถึงควำมไม่แน่นอนในกำร
ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของเฟดที่มี
มำกขึน้ อำจส่งผลต่อควำมผนัผวน
ค่ำเงนิของสกลุเงนิในตลำดเกิดใหม่ 
รวมท้ังไทยให้ปรับแข็งค่ำขึน้ในช่วง
สัน้ 
 ขณะทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทย
ได้รำยงำนเศรษฐกิจไทยในเดือน
พฤษภำคมว่ำ ยังขยำยตัวต่อเนื่อง 
โดยกำรส่งออกขยำยตัวดีในหลำย
หมวดสินค้ำ เช่นเดียวกับภำคกำร
ท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี ส่งผลให้กำร
ผลติภำคอตุสำหกรรมปรบัดีข้ึน ด้ำน
กำรบรโิภคภำคเอกชนขยำยตัวจำก
หมวดบริกำรเป็นส�ำคัญ อย่ำงไรก็ 
ตำม กำรใช้จ่ำยส่วนภำครัฐชะลอ     
ลงต่อเนือ่งตำมรำยจ่ำยลงทนุ ขณะ
ทีก่ำรลงทนุภำคเอกชนยงัทรงตัวใน
ระดบัต�ำ่
  ด้ำนเสถยีรภำพเศรษฐกจิ อตัรำ
เงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องตำม
รำคำอำหำรสด ส�ำหรบัอตัรำกำรว่ำง
งำนที่ปรับฤดูกำลทรงตัวจำกเดือน
ก่อน ขณะท่ีดลุบญัชีเดนิสะพดัเกนิ
ดลุต่อเนือ่งตำมรำยรบัจำกภำคกำร
ส่งออก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การประชุมคณะกรรมการนโย 
บายการเงิน (กนง.) 5 กรกฎาคม จะคงอตัราดอกเบีย้นโย-
บายที่ระดับ 1.50% และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ
ต�่าต่อไป เพื่อเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง

ท�าบญุครบรอบ : นายเจรญิ และ 
คณุหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ีประ 
ธานและรองประธานกลุม่ทซีซี ีให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีท�าบุญ
ฉลองครบรอบ 71 ปีของการด�า-
เนนิธรุกจิ ของ อาคเนย์ กลุม่ธรุ-
กจิประกนัและการเงนิ โดยมคีณะ
ผู้บรหิารบรษิทั ร่วมถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ 

6,946.49

15.39

6,187.09

13.71

759.40

-

15,079.65

33.42

15,236.14

33.77

-156.49 

-

18,584.49  

41.19

18,614.92

41.25

-30.43

- 

 ศูนย์วจิยักสกิรไทยวเิครำะห์ภำพ
รวมกำรขยำยตวัเศรษฐกจิไทยว่ำยงั
คงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะภำค
กำรบรโิภคทีม่สีญัญำณฟ้ืนตวัในวง
กว้ำงมำกขึ้น ขณะที่กำรลงทุนเริ่ม
ทยอยปรบัตวัในทศิทำงดขีึน้ เหน็ได้
จำกมลูค่ำกำรน�ำเข้ำสนิค้ำทนุทีป่รบั
เพิ่มข้ึน รวมทั้งยอดกำรขอใบอนุ-
ญำตประกอบกจิกำร รง.4 ท่ีกลับมำ
ขยำยตัวอีกครั้ง ขณะที่กำรส่งออก
และกำรท่องเทีย่วยงัหนนุกำรเติบโต
ของเศรษฐกิจในปีนี้ ซ่ึงภำพของ
พฒันำกำรฟ้ืนตวัทีป่รบัดขีึน้ดงักล่ำว
เป็นปัจจัยให้ กนง.สำมำรถคงอตัรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยที่ 1.50% ต่อไป 
เพื่อประคองภำพกำรฟื้นตัวเศรษฐ 
กจิ นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรจ�ำกดัควำม
เสี่ยงจำกภำวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่
ในระดบัสงู รวมทัง้ช่วยบรรเทำไม่ให้
พฤติกรรมแสวงหำควำมเสี่ยงของ
นกัลงทนุปรบัเพิม่ขึน้
  ส่วนผลกำรปรบัขึน้อตัรำดอก-
เบ้ียนโยบำยของธนำคำรกลำงสหรัฐ 
(เฟด) ต่อเศรษฐกิจไทยมีไม่มำก 
แม้ว่ำเฟดจะมมีตปิรบัข้ึนอตัรำดอก-
เบีย้นโยบำยรอบที ่2 ของปี รวมทัง้
ประกำศแผนกำรทีจ่ะลดขนำดงบดลุ
ในระยะข้ำงหน้ำ แต่ผลกระทบต่อ
ตลำดกำรเงินไทยมอีย่ำงจ�ำกัด เนือ่ง 
จำกตลำดได้รับรู้ไปแล้วหลังจำกที่
เฟดมมีตปิรบัข้ึนอัตรำดอกเบีย้นโย 
บำยในวนัที ่ 14 มถินุำยนทีผ่่ำนมำ 
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กีฬา

อวีาน เลนเดลิ โค้ชของ แอนดี ้เมอร์เรย์ ยนืยนั
ไม่ได้รูส้กึกงัวลใจอะไรกบัอำกำรบำดเจบ็ของมือ 1 
ของโลก กบักำรลงป้องกนัแชมป์วิมเบลิดนั ทีจ่ะมี
ข้ึนช่วงสัปดำห์หน้ำ 
 เมอร์เรย์ ต้องถอนตวัถงึ 2 รำยกำรคอร์ตหญ้ำ 
ในกำรแข่งขนัแมตช์อุน่เครือ่งช่วงสปัดำห์ทีผ่่ำนมำ 
เนื่องจำกมีอำกำรบำดเจ็บที่สะโพกแต่ เลนเดิล 
บอกว่ำ นักหวดวัย 30 ปี กลบัมำลงสนำมฝึกซ้อม
แล้ว เม่ือวนัศกุร์ทีผ่่ำนมำ
 “สิง่ทีเ่รำคอยดกูค็อื สภำพอำกำศจะออกมำ
ในรปูแบบไหน” เลนเดลิ กล่ำวกบัสือ่มวลชนของ
องักฤษ “หำกว่ำ สภำพอำกำศด ีผมมัน่ใจว่ำ กำร
ฝึกซ้อมของเรำกจ็ะเป็นไปด้วยด”ี 
 เมื่อถูกถำมว่ำ เขำรู้สึกกังวลกับฟอร์มของ      
เมอร์เรย์ ท่ีจะมขีึน้ในวิมเบลิดนัหรอืไม่ อดตีมอื 1 
ของโลกชำวเชก็ กล่ำวว่ำ “ไม่ทัง้หมดหรอก ไม่
เหมือนกบัตอนแข่งทีป่ำรสี ตอนนีเ้ขำตลีกูได้แรง
มำก กำรฝึกซ้อมทกุอย่ำงเป็นไปด้วยด”ี 
 เมอร์เรย์ ตกรอบรองชนะเลศิ ในรำยกำร-    
เฟรนช์ โอเพ่น ด้วยน�ำ้มอืของ สแตน วำรินก้ำ ช่วง
ต้นเดือนที่ผ่ำนมำ แต่ที่น่ำตกใจก็คือ เกมที่เขำ

พ่ำยต่อ จอร์แดน ธอมป์สนั นกัหวดขำวออสเตร-
เลยี ในรำยกำรคอร์ตหญ้ำทีค่วีนส์ คลบั 
 “มนัไม่ได้น่ำประหลำดใจอะไร” เลนเดลิ กล่ำว 
“เกมแรกในคอร์ตหญ้ำ มักจะเกิดอะไรขึ้นได้   
เสมอ ธอมป์สัน ชนะมำทั้ง สแตน วำรินก้ำ,     
มลิอส รำโอนกิ และ แอนดี ้ทีผ่่ำนกำรเล่นรอบ   
คดัเลอืกมำสปัดำห์ก่อนหน้ำนี ้ มนัเหมอืนกบัว่ำ 
เขำมคีวำมคุน้เคย เหมอืนดหูนงัซ�ำ้ๆ ส�ำหรบันกั
เทนนสิ ทีม่โีอกำสได้เล่นหลำยๆแมตช์ เขำกจ็ะ   
มีควำมคุ้นเคยกับสนำมมำกกว่ำคนที่ไม่ค่อยได้
เล่น”   
 โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แชมป์ 7 สมัยในรำย     
กำรทีอ่อล องิแลนด์ คลบั กล่ำวว่ำ เขำมัน่ใจว่ำ    
เมอร์เรย์ จะประเดมิลงเล่นรอบแรกในศกึวมิเบลิ-
ดนั วันจนัทร์ทีจ่ะถงึนีแ้น่นอน 
 “ผมคำดหวังว่ำ เขำจะลงเล่น หำกว่ำไม่ ผม
คงต้องคดิถงึอะไรบำงอย่ำงแน่นอน” นกัหวดชำว
สวิส กล่ำวกบัสือ่มวลชนองักฤษ “ส�ำหรบัผมหำก 
ว่ำเขำสำมำรถผ่ำนกำรเล่นรอบแรกไปได้ แบบ
ไม่มอีำกำรบำดเจบ็เข้ำมำรบกวน เขำกค็วรทีจ่ะ
เล่นต่อไป”

โลกกีฬา อาการ‘เมอร์เรย์’ไม่น่าห่วง

‘บาร์ซ่า’ซด‘ชาเปโคเอนเซ’  

‘ยงูทอง’ซือ้เอลแลนด์ โรด

ทมี “เจ้าบญุทุม่” บาร์เซโลน่า จะเปิดรงั
คมัป์น ู ต้อนรบักำรมำเยอืนของ ทมีชาเป
โคเอนเซ เป็นเกมนดักระชบัมติร ในวนัที ่7 
สงิหำคม เพือ่เป็นทีร่ะลกึต่อเหตกุำรณ์นกัเตะ
ทีมเสียชีวิตจำกเครื่องบินตกเมื่อวันที่ 29 
เดอืนพฤศจกิำยนปีทีแ่ล้ว โดยมนีกัเตะรอด
ชีวติเพยีง 3 คน เสยีชวีติ 71 คนจำกผูโ้ดย  
สำรทัง้ล�ำ 77 คน ทำงสโมสรบำร์เซโลน่ำ แจ้ง
ว่ำ เกมนีจ้ะช่วยให้ทมีชำเปโคเอนเซ เป็นทมี
ที่แข็งแกร่งเหมือนกับทีมที่ยังไม่ประสบภัย 
โดยผูช้นะในเกมนี ้ จะครองถ้วยรำงวลัฮวน 
แกมเปอร์ 

ไม่กีช่ั่วโมงหลงัจำกที ่ครสิเตยีโน โรนลัโด้ 
สวมปลอกแขนกปัตนัทมีให้ทมีชำต ิ “ฝอย-
ทอง” โปรตเุกส รอบรองชนะเลศิ ในศกึคอน
เฟเดเรชัน่ คพั ทีป่ระเทศรสัเซยี ครสิเตยีโน 
กป็ระกำศว่ำเขำได้ลกูแฝด โดยในโปรตเุกส
รำยงำนข่ำวว่ำ ลกูแฝดของ โรนลัโด้ นีเ้กดิ
ด้วยกำรอุม้บญุ ทีป่ระเทศสหรฐัเมรกิำ ก่อน
หน้ำนีแ้ล้ว และหลงัจำกทีท่มีพ่ำยลกูโทษที่
จดุโทษให้กบัทมีชลิ ี เขำกอ็อกมำยนืยนักำร
ให้ก�ำเนิดลูกแฝดครั้งนี้ โรนัลโด้ ได้โพสต์
ในเฟซบุก๊ว่ำ “ผมมคีวำมสขุมำก ในทีส่ดุผม
กไ็ด้อยูก่บัลกูๆผมเป็นครัง้แรก ก่อนหน้ำนี้ 
โรนลัโด้ มลีกูชำยคนหนึง่แล้ว ชือ่ ครสิเตยี
โน โรนลัโด้ จเูนยีร์ เกดิเมือ่มถินุำยน 2010 

ทมี “ยงูทอง” ลดีส์ ยไูนเตด็ ออกมำเปิด
เผยว่ำทำงทีมตัดสินใจซื้อสนำมเอลแลนด์ 
โรด ซึง่เป็นสนำมเหย้ำของพวกเขำกลบัมำ
อีกคร้ัง หลงัจำกทีท่มีขำยไปเมือ่ 13 ปีทีแ่ล้ว 
เนื่องจำกประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน 
สนำมเอลแลนด์ โรด ถกูใช้เป็นสนำมเหย้ำ
ให้กบัทมีลดีส์ ตัง้แต่ปี 1919 ก่อนทีท่มีจะ
ขำยไปในปี 2004 โดยมสีญัญำกนัไว้ว่ำ ทมี 
ลดีส์ สำมำรถซือ้กลบัได้ สนำมเอลแลนด์ 
โรด ถกูขำยให้กบับรษิทั เทยีค เทรดดิง้ คอร์ 
ปอเรชัน่ ในปี 2005 “วนันี ้เป็นวนัทีม่คีวำม
ส�ำคญัวนัหนึง่ในประวตัศิำสตร์ของพวกเรำ 
เป็นวนัทีภ่มูใิจส�ำหรบัผมและทมี รวมไปถงึ
แฟนบอลด้วย” แอนเดรยี รำดรซีซำนี ่ประ 
ธำนสโมสรกล่ำว   

ทมี “เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ เดนิ
หน้ำลยุเปิดกำรเจรจำกบั ทมี “ไก่เดอืยทอง” 
ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส เพือ่จะดงึตวั ไคล์ 
วอล์คเกอร์ กองหลงั ไปร่วมทมี ซึง่ได้มกีำรเจรจำ
เบือ้งต้นกนัแล้ว แต่ยงัไม่มกีำรพดูคยุในเรือ่งของ
ค่ำตวั จำกกำรที ่ เคยีรำน ทรปิเปอร์ ฟลูแบก็ 
ตกลงต่อสญัญำกบัทมีออกไปอกี 5 ปี จงึมแีนว
โน้มที ่วอล์คเกอร์ จะได้ย้ำยไปอยูก่บัทมีแมนเชส
เตอร์ ซติี ้
  วอล์คเกอร์ วยั 27 ปี ลงเล่นให้สเปอร์ส 183 

‘เรอืใบ’ลยุซวิแบก็‘ไก่เดอืยทอง’
เกม หลังย้ำยจำกทมีเชฟฟิลด์ ยไูนเตด็ เมือ่ปี 
2009 เมือ่ฤดกูำล 2016-17 เขำได้รับกำรคัด
เลอืกให้อยูใ่นทมีแห่งปีของพรเีมยีร์ลกีด้วย  
 เป๊ป กวำร์ดโิอล่ำ นำยใหญ่ของทมี “เรอืใบ
สฟ้ีำ” แมนเชสเตอร์ ซติี ้ปล่อยผูเ้ล่นฟลูแบก็ไป
แล้ว 3 คนหลงัจำกจบฤดกูำล แต่กย็งัไม่มใีคร
เข้ำมำแทนที ่ ทีต่กเป็นข่ำวก็คือควำมพยำยำม
ซือ้ตวั ดำนี ่อลัเวส จำกทมียเูวนตสุ แชมป์กลัโช 
เซเรยีอำ ทีอ่อกมำยนืยนัเมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่ำน
มำว่ำนกัเตะย้ำยทมีแน่นอน 

‘โด้’แฮปป้ีสดุๆ ได้ลกูแฝด 
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 ซึ่งหลังจำกท่ีเธอได้รับเชิญไป
บรรยำยท่ีมหำวทิยำลยัจิว่เจยีงซึง่ได้
รบัควำมสนใจอย่ำงมำก ท�ำให้มชีำว
เนต็วจิำรณ์ว่ำเธอเป็น “พวกอนรุกัษ์
นิยม” และ “พวกต่อต้ำนควำมเท่ำ
เทยีมกนัทำงเพศ” หลำยคนถึงขัน้ตัง้
ค�ำถำมว่ำเหตใุดมหำวทิยำลยัถงึเชญิ
ให้เธอไปเผยแพร่ควำมคดิแบบผดิๆ 
ก่อให้เกดิ “อนัตรำยสู่สังคม”
 ทำงฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ มหำวิท 
ยำลยัจิว่เจยีงได้แถลงว่ำ ข้อควำมที่
ถกูถ่ำยและน�ำมำเผยแพร่นัน้ถกูอ้ำง 
อิงนอกบริบทและผู้บรรยำยไม่ได้มี
กำรกล่ำวอะไรทีไ่ม่เหมำะสมหรือเสยี
หำยแต่อย่ำงใด
 ต่อมำในวันที่ 22 พฤษภำคม 
ทำงติง เซวียน ได้ออกมำให้สัม-

หลงัจำกทีผู่เ้ชีย่วชำญทีม่ชีือ่เสยีงด้ำน
วัฒนธรรมและค่ำนิยมสตรีจีนแบบ
ขนบ ได้รบัเชญิไปบรรยำยในมหำ-
วิทยำลัย ก่อให้เกิดกระแสวิพำกษ์
วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำงในโลกอิน-  
เทอร์เนต็ทัง้ในหมูน่กัศกึษำและผูท่ี้
สนใจมำแสดงควำมคดิเหน็
 กำรบรรยำยจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 14 
พฤษภำคมที่มหำวิทยำลัยจิ่วเจียง 
มณฑลเจยีงซ ีโดยเน้นไปทีคุ่ณธรรม
ของสตร ีในหวัข้อ “เรำจะเป็นกลุสตรี
ในสงัคมปัจจบุนัอย่ำงไร”
 ประเดน็ทีก่่อให้เกิดกำรถกเถยีง
อย่ำงรุนแรงเริ่มขึ้นทันที หลังจำก     
ท่ีมีนักศึกษำปล่อยภำพที่ถ่ำยพำว
เวอร์พอยต์ขณะบรรยำยลงเผยแพร่
ในอนิเทอร์เนต็ โดยเฉพำะประโยค
ปัญหำ เช่น “สนิทรพัย์ของผูห้ญงิใน
วนัแต่งงำนทีด่ทีีส่ดุคอืพรหมจรรย์” 
และ “กำรที่ผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อย  
คอืควำมหยำบช้ำและเป็นตวัโชคร้ำย
ของสำม ีพ่อแม่และลกู” 
 ตงิ เซวยีน ผูบ้รรยำยวยั 63 ปี 
เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัฒนธรรมจีน
และปัญหำสตรี เธอเป็นสมำชกิของ
มูลนิธิกำรพัฒนำสตรีแห่งชำติจีน
และมักจะได้รับเชิญให้ไปบรรยำย
ตำมสถำบันกำรศกึษำ องค์กรของรฐั
และเอกชน เพือ่ถกประเดน็ปัญหำท่ี
เกีย่วกบัวฒันธรรมจนี
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ต่างประเทศ

ภำษณ์แบบเจำะลกึโดย BTimenow 
ซ่ึงเธอยืนยันว่ำเธอได้รับเชิญแบบ
ส่วนตวัโดยทำงมหำวทิยำลยัจิว่เจยีง
ให้ไปบรรยำยให้นักศึกษำฟังเกี่ยว
กบัปัญหำสตรี
 ตงิกล่ำวว่ำ ทำงมหำวิทยำลยัให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรบรรยำยของเธอ
ในวันนั้น ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประชำ 
สมัพนัธ์และรองอธิกำรบดกีไ็ด้มำพดู
กล่ำวเปิดงำน
 อย่ำงไรก็ตำม ติงกล่ำวขอโทษ
ส�ำหรับประเด็นท่ีก่อให้เกิดกำรถก
เถยีงอย่ำงรนุแรง เธอกล่ำวว่ำ บำงที
เธออำจจะบรรยำยแบบผดิวิธี ซ่ึงเธอ
ก็ยืนยันเช่นเดียวกับทำงมหำวิทยำ 
ลยัว่ำ ประโยคทีถ่กูน�ำมำเผยแพร่นัน้
ถกูเอำมำวจิำรณ์โดยไม่ได้ดบูรบิทที่
เธอกล่ำวประโยคนัน้
 อย่ำงเช่นเรือ่งหญงิทีนุ่ง่น้อยห่ม
น้อยนั้น เธออธิบำยว่ำคนที่เอำไป
วิจำรณ์น้ันไม่ได้มำน่ังฟังเธอบรรยำย
และอำจจะไม่เข้ำใจสถำนกำรณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ เธอเล่ำว่ำ วันนัน้มนีกัศกึษำแต่ง
ตวัโป๊มำหลำยคน เธอจงึยกประเดน็
ปัญหำน้ีขึ้นมำ ในเวลำน้ันคนส่วน
ใหญ่ก็น่ังฟัง มีส่วนน้อยมำกท่ีต่อ
ต้ำนและลกุออกไป
 เธอหวังว่ำนักศึกษำจะสำมำรถ
เข้ำใจถงึสิง่ทีเ่ธอพดูนัน้กเ็พือ่ตวัพวก
เขำเอง เธอรูว่้ำหญงิสำวตอนนีห้น้ำ 

คุณธรรมสตรี
ตำสวยรปูร่ำงดเีลยอยำกแต่งตวั แต่
พวกเขำกไ็ม่ควรแต่งตวัเหมอืนกบัไม่
ได้แต่งหรอืเปิดขำอ่อนเพือ่เผยให้เหน็
รอยแตก พวกเรำควรอดทนทีจ่ะสัง่
สอนเดก็ๆของพวกเรำมใิช่ หรอืผูห้ญงิ
สำมำรถแต่งตัวอย่ำงเหมำะสมเพื่อ
ป้องกนัตวัเอง อย่ำงน้อยกเ็พือ่อบอุน่
ร่ำงกำย ขณะเดยีวกนักช่็วยลดโอกำส
ทีจ่ะเกดิกำรล่วงละเมดิทำงเพศได้
 ในเรื่องของพรหมจรรย์ เธอ
แสดงให้เห็นแนวคิดของเธอว่ำ เรำ
ควรสอนให้หญิงสำวรู้จักเก็บรักษำ
ควำมบริสทุธ์ิของพวกเธอ ถำมหน่อย
ว่ำในควำมเป็นจริงใครอยำกแต่ง 
งำนกับผู้หญิงท่ีเคยท�ำแท้งมำก่อน
แต่งงำนหรือไปเป็นเมียน้อยของใคร
มำก่อน
 ในเรือ่งคณุธรรมของสตร ีตงิย�ำ้
ว่ำกลุสตรทีีด่คีวร “ดแูลพ่อแม่อย่ำง
กตญัญ ู เชือ่ฟังสำมแีละรกัลกูๆของ
พวกเธอ”
 ตงิกล่ำวทิง้ท้ำยว่ำ สิง่ทีเ่ธอบรร-
ยำยกเ็พือ่ให้นกัศกึษำรูจ้กัเคำรพตน 
เองและมคีวำมสขุ เธอเน้นว่ำ คนไม่
ต้องเชือ่ทุกอย่ำงท่ีเธอพดู เพรำะสิง่ที่
เธอบรรยำยนัน้สะท้อนแนวคดิและ
ประสบกำรณ์ของเธอเอง เพรำะย่ำ
และแม่ของเธอสอนเธอมำแบบนี ้มนั
เป็นสิง่ทีเ่ธอกระท�ำและเป็นส่ิงทีเ่ธอ
สอนลกูสำวของเธอ 

  

editor59lokwannee@gmail.com

นักปราชญ์หน้าขาว  

 อยู่มำวันหนึ่งองค์จักรพรรดิ
ต้องกำรจะขยำยอิทธิพลไปทำง
ตอนเหนือ แต่แม่ทัพเส่ินไม่เห็น
ด้วย จงึรบีมำเข้ำเฝ้ำขดัขวำง โดย
กล่ำวว่ำ เคยส่งแม่ทพัไปหลำยคน 
สดุท้ำยกพ่็ำยแพ้กลบัมำ
 แต่จกัรพรรดไิม่เชือ่และได้ น�ำ 
ขุนนำงคนสนิทมำช่วยเถียงแทน
พระองค์ แม่ทพัเส่ินจึงกล่ำวว่ำ “ฝ่ำ
บำท กำรปกครองบ้ำนเมอืงก็เหมอืน
กบักำรปกครองบ้ำน หำกพระองค์
อยำกจะรูเ้รือ่งกำรปลกูข้ำว กต้็อง
ไปถำมชำวนำที่ออกไปท�ำนำทุก
วนั อยำกจะรูเ้รือ่งทอผ้ำ กต้็องถำม

หญิงทอผ้ำที่ทอทุกวัน ตอนนี้
พระองค์ปรำรถนำจะไปตเีมอืง
อื่น แต่กลับไปถำมนักปรำชญ์
หน้ำขำวสองคนทีไ่ม่เคยสูร้บมำ
ก่อน ไฉนจะได้รบัชยัชนะ”
 อย่ำงไรกต็ำม จกัรพรรดก็ิ
ยังทรงยืนกรำนที่จะยกทัพไป
ทำงเหนอื แต่สดุท้ำยกต้็องพบ
กบัควำมพ่ำยแพ้
 นกัปราชญ์หน้าขาว หมาย
ถึง ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่มีประ-    
สบการณ์ รู้แต่เพียงแค่ข้อมูล   
ในหนงัสอื แต่กลบัไม่รูว้ธีิทีจ่ะ
ท�าจรงิ 
  

ฉบบัน้ีขอเสนอสภุำษติทีว่่ำ “ไป๋ 
เมีย่น ซ ูเซงิ” หรอื “นกัปราชญ์
หน้าขาว”
 ในสมยัรำชวงศ์ซ่งเหนอื มี
ชำยคนหนึ่งนำมว่ำ เสิ่นชิ่ง-   
จอื ตัง้แต่ยงัเดก็เป็นคนทีม่คีวำม
สำมำรถทำงด้ำนกำรสูร้บอย่ำง

มำก ดังนั้น เมื่อเติบใหญ่จึงสำ-   
มำรถเข้ำรับรำชกำรและได้ต�ำ-
แหน่งถึงแม่ทพั มหีน้ำทีด่แูลบร-ิ
เวณชำยแดน
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อำร์คำดิโอ เอสคิเวล ให้ชื่อภำพนี้ใน caglecartoons.com ว่ำ 
“Dangerous bomb” มองว่ำ ”ระเบดิ” ทีเ่สีย่งอนัตรำยต่อสงัคม 
คือนโยบำยประชำนิยมและคอร์รัปชัน

ต่างประเทศ

เบียร์ นักศึกษำสหรัฐที่ถูกเกำหลี 
เหนือจับกุม และเสียชีวิต หลังได้
รบักำรปล่อยตวัขณะป่วยหนกัอำ-
กำรโคม่ำ ซึ่งสหรัฐเชื่อว่ำ เกำหลี 
เหนอืเป็นต้นเหตทุ�ำให้วอร์มเบยีร์
เสียชีวิต
 ส�ำหรับมำตรกำรกดดันเกำ-
หลีเหนือแผน 2 ของสหรัฐ พลโท 
เฮอร์เบิร์ต เรย์มอนด์ แม็คมำส
เตอร์ ที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง
แห่งชำติของสหรัฐ ระบุว่ำ สหรัฐ
จะขอควำมร่วมมือจีนให้เพิ่มระ 
ดับกำรกดดันท้ังด้ำนกำรทูตและ
ทำงเศรษฐกิจ 
 อีกทางเลือกหนึ่ง คือการ
เสนอให้ผูน้�าสหรฐัใช้ก�าลังทหาร 
หากเห็นว่าการทดลองขีปนา 
วธุและอาวธุนวิเคลยีร์ของเกา 
หลีเหนือ เสี่ยงอันตรายต่อ
สหรัฐ 
 มำตรกำรของสหรฐัตำมทีร่ะ-
บุ มีพัฒนำกำรจำกแผนเดิมไม่
มำกนัก อย่ำงแผนเตรียมใช้ก�ำลัง
ทหำรก็เคยจัดไว้เป็นทำงเลือกมำ
แล้ว ท�ำให้นกัสงัเกตกำรณ์มองว่ำ 
เป็นเพียงแผนขู่
   ส่วนเงือ่นไขทีว่่ำ เกำหลเีหนอื
จะทดลองขปีนำวธุ หรอือำวธุนวิ-
เคลยีร์อกีหรอืไม่ หลำยฝ่ำยฟันธง
อย่ำงมั่นใจว่ำ โสมแดงทดลองอีก
แน่นอน 
  ส่วนอานภุาพของอาวธุ จะ
ก้าวหน้าถึงระดับท่ีสหรัฐเห็น
ว่า เสี่ยงอันตรายต่อประเทศ
หรอืไม่นัน้ เป็นประเดน็ทีค่�าตอบ
ยังอยู่ในอนาคต 
 

 
 

In Brief : ย่อความ

สหรฐั และเกาหลใีต้ ปรบั
มาตรการเพิม่การกดดนั
เกาหลเีหนอืให้ยตุพิฒันา
ขีปนาวุธและอาวุธนิว-
เคลยีร์ โดยมแีผนใช้ก�าลงั
ทหารเป็นทางเลือกส�า-
รอง เตรยีมไว้กรณฉุีกเฉิน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การเยือนสหรัฐครั้งแรก ของ
ประธำนำธบิดมีนู แจอนิ แห่งเกำ 
หลใีต้ มเีร่ืองเกำหลเีหนอืเป็นหนึง่
ในประเดน็ส�ำคญัท่ีได้รบัควำมสน 

 ผู้น�ำโสมขำวยืนยันว่ำ จะร่วม
มือกับสหรัฐอย่ำงเต็มก�ำลัง เพื่อ
ให้เกำหลเีหนอื ภำยใต้กำรน�ำของ
ประธำนำธบิดคีมิ จองอนึ ยอมยตุิ
โครงกำรพัฒนำขีปนำวุธและอำ-
วุธนิวเคลียร์  
 แนวทำงของเกำหลใีต้โดยสรปุ
ก็คือ “สหรัฐเอำไงก็เอำด้วย” แต่
ได้เสนอทำงเลอืกหนึง่ว่ำ อำจเสนอ
รำงวัลแลกกับกำรยุติพัฒนำขีป-
นำวุธและอำวุธนิวเคลียร์ให้เกำ-
หลีเหนือ ควบคู่ไปกับมำตรกำร
อื่น 
 ด้ำนสหรัฐ ใช้แผนแรกกดดัน
เกำหลีเหนือ เม่ือเดือนมีนำคมท่ี
ผ่ำนมำ โดยคว�่ำบำตรทำงเศรษฐ 
กิจบริษัทและผู้ประกอบกำรจีน ที่
ท�ำธุรกิจกับเกำหลีเหนือ รวมทั้ง
ขอควำมร่วมมือทำงกำรจีนให้กด 
ดันเกำหลีเหนือ ท้ังด้ำนกำรทูต
และทำงเศรษฐกิจ
 แต่ผู ้น�าสหรัฐยอมรับว่า 
แผนแรกใช้ไม่ได้ผล เนือ่งจาก
คมิ จองอนึยงัคงสัง่ทดลองขปี 
นาวุธ โดยไม่มีทีท่าหวั่นไหว
กับมาตรการคว�่าบาตร
 นอกจำกนั้น เกำหลีเหนือยัง
สร้ำงควำมไม่พอใจให้ทรัมป์เพ่ิม
ขึ้นอีกระดับ กรณีออตโต วอร์ม

ใจในวงกว้ำง 
 โดยลุ้นกันว่ำ สหรัฐและเกำ-
หลีใต้ จะมีแผนใหม่ออกมำหยุด
ยั้งโครงกำรพัฒนำขีปนำวุธและ
อำวุธนิวเคลียร์ของโสมแดงหรือ
ไม่ 
 ผู้น�าเกาหลีใต้พบหารือกับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ทีท่�าเนยีบขาว เมือ่วนัศกุร์ (30 
มิ.ย.) ที่ผ่านมา  

สหรัฐปรับแผนกดดันโสมแดง 

ข้อมูลภาพ : edition.cnn.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

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

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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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 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 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)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

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

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4613 (1138) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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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บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 
   
         วันที่ 3 เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2560  

เรื่อง ขอเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
เรียน ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น   
ครั้งที่ 1/2017 ในวันที่ 18 เดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2560 เวล� 09.00 น.  
ณ สำ�นกัง�นของบรษิทั เลขที ่700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1 รับรองงบก�รเงิน สำ�หรับปี 2016
 ว�ระที่ 2 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำ�หรับปี 2017
 ว�ระที่ 3 พจิ�รณ�แตง่ตัง้กรรมก�รบรษิทัฯใหมแ่ทนกรรมก�รบริษทัฯ 
  ที่หมดว�ระ
 ว�ระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)
 
 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และ 
สถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง

                  ขอแสดงคว�มนับถือ 
           

      
  ( Mr.Koichiro Ishii )

                  กรรมก�รผู้จัดก�ร

รอมบิก-p1-300617=4*7

สังคม

ได้ฤกษ์เปิดร้ำนอย่ำงเป็นทำงกำร Sea Sour Sab 
(ซ ีซำว แซ่บ) ร้ำนอำหำร Sea Food and Thai 
Esan ในคอนเซป็ต์ “ทะเลกซ็ีด๊...อสีำนกแ็ซ่บ” 
ณ บรเิวณบ้ำนสขุมุวทิ 23 ต้อนรบันกัชมิทีห่ลง 
ใหลอำหำรไทยอสีำนรสจดัจ้ำนและอำหำรทะเล
สดๆ ทีม่ำพร้อมน�ำ้จิม้สดุแซ่บ โดยมเีหล่ำคนดงั
หลำกวงกำรและศิลปินนักแสดงชื่อดัง มำร่วม
แสดงควำมยนิดใีนในบรรยำกำศสดุแซ่บ โทนสี
เขยีว-ส้ม ซึง่เป็นสปีระจ�ำร้ำน 
 กรณัฑรตัน์ วทิยารมภ์ เล่ำถงึทีม่ำทีไ่ปของ
ร้ำน Sea Sour Sab (ซ ีซำว แซ่บ) ทีช่มิลำงเปิด
ให้บรกิำรมำตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ์ 2560 ว่ำ แรง

คนดงัรว่มยนิดSีea Sour Sab(ซ ีซาว แซบ่) 

บนัดำลใจมำจำกชวีติในวยัเดก็ของเธอและพีน้่อง
รวม 10 คน ทีค่ณุพ่อ ซึง่เป็นเภสชักร และ คณุ
แม่ ทีเ่ป็นแม่บ้ำน จะท�ำอำหำรทีท่ัง้อร่อย สะอำด 
และมคีณุค่ำทำงโภชนำกำร ท�ำให้เธอน�ำท้ัง 3 สิง่
นีม้ำรวมอยูใ่นร้ำนอำหำรแห่งนี ้ โดยม ี เชฟสม 
ชำย พนัธ์สงัข์ เชฟฝีมอืระดบัเทพทีผ่่ำนงำนครวั
ในโรงแรมระดบั 5 ดำวทัง้ในและต่ำงประเทศ มำ
ท�ำหน้ำทีท่ตูควำมแซ่บ ส่งต่อควำมอร่อยแบบมี
สขุภำพด ี กว่ำ 100 เมนตูำมไลฟ์สไตล์ของคน
เมอืง ในบรรยำกำศบ้ำนไทยดัง้เดมิ เหมอืนนัง่
ทำนอยูท่ีบ้่ำนตวัเอง
 นอกจำกนี ้ทำงร้ำนยงัได้ร่วมสนบัสนนุแคม 
เปญพิเศษของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
Thailand Shopping & Dining Paradise กนิ 
ช้อป เทีย่ว สนัน่เมอืง เพือ่สนบัสนนุอำหำรไทย
ไปสูท่ัว่โลก โดยมอบสทิธพิเิศษโปรโมชัน่เริม่ต้น
ลด 10% และส�ำหรบัวนัจนัทร์ ลด 50% เฉพำะ
เมนทูีร่่วมรำยกำร 
 จำกนัน้ประธำนในงำน นำยสธุน อำณำกลุ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก ส�ำนกักำรจรำจร และขน-    
ส่งกรงุเทพมหำนคร, นำยชลนัต์ หวัง่หล ีกรรม 
กำรผูจ้ดักำร บรษิทั สยำม วูด้เด้นโพรดกัส์ และ 
พล.ต.ท.ด�ำรงค์ศกัดิ ์ นลิคหูำ อดตีผูบ้ญัชำกำร 
กองบญัชำกำรต�ำรวจนครบำล ร่วมตดัรบิบิน้เปิด
ร้ำนอย่ำงเป็นทำงกำร หลงัจำกนัน้ พธิกีรสำว     
ดเีจดำด้ำวรนิดำ ดำรงผล อำสำพำไปสมัผสักบั
บรรยำ กำศสไตล์ Sea Sour Sab (ซ ีซำว แซ่บ) 
พร้อมกบัแขกพเิศษและเหล่ำเซเลบรติีภ้ำยในงำน 
อำท ิSea Sour Sab with Super Star กับนกัแสดง
หนุม่ สน ยกุต์ ส่งไพศำล, Sea Sour Sab Dance 
Show โชว์พเิศษทีแ่ซ่บซีด๊ ทะลอุงศำ, Sea Sour 
Sab Food and Drink อำหำรทะเลกซ็ีด๊ อสีำน
กแ็ซ่บ และ Sea Sour Sab Special Gift for 
You พร้อมของขวญัพเิศษให้ได้ลุน้กนัตลอดงำน
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สังคม

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เย่ียมชมบู๊ธนิทรรศการขององค์การ
บรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) 
ในงานวันสถาปนาส�านักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 โดยมี พันเอก 
ดร.นาฬิกอตภิคั แสงสนทิ ผูอ้�านวยการ อพท. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรบั 

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ปวิณ ช�า-          
นปิระศาสน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดเชยีงใหม่ เปิดงาน “ล้านนาเอก็ซ์โป 2017” 
ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพยีง” เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระราชด�าริ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

กฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพธิปิีดโครงการฝึก
อบรมหลกัสตูรเทคนคิการเป็นพธิกีรมอือาชพี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และมอบใบเกยีรตบิตัรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยม ีจันทมิา จริยเมโธ ผูอ้�านวย
การกองกลาง คณะวทิยากร และผูเ้ข้าร่วมการอบรม เข้าร่วมในพธิี 

อมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ รอง ผอ.ส�านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ และ 
พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ดอยค�า
ผลติภณัฑ์อาหาร จดัโครงการ “รวมพลงัถวายความภกัด”ี ร่วมประดษิฐ์ดอกไม้
จนัทร์ “ดอกดารารัตน์” ทีร้่านดอยค�า สาขาราชเทวี (ส�านกังานใหญ่)

มร.เฮสเตอร์ ชวิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แมค-
ไทย จ�ากดั, ณชัพร ผูบ้รหิาร บรษิทั ออเร้นจ์มาม่าจ�ากดั และ ถกลเกยีรต ิวรีวรรณ 
ประธานกรรมการฝ่ายบรหิาร สถานโีทรทศัน์ช่องวนั 31 ร่วมแถลงข่าวเปิดตวั
รายการคยุเช้าโชว์ ทีศ่นูย์สนบัสนนุร้านแมคโดนลัด์ บรษิทั แมคไทย จ�ากดั 

ลดัดา มงคลชยัวิวัฒน์ กรรมการผู้จดัการ บจก.เอเชยี โฮเรก้า จดังาน Soft 
Launch ชวนกลุม่ผูป้ระกอบการชมและช้อป ศนูย์ค้าส่ง “HORECA Square” 
เพือ่SME และ Startup กลุม่ธรุกจิโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี ่และ
บริการจดัเลีย้ง รองรับการเตบิโตของกลุม่ธรุกจิโฮเรก้า 

ณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัเคพเีอน็ ร่วมแสดงความ
ยนิดกีบั พนารตัน์ คชาพร ภายหลงัการลงนามสญัญาแฟรนไชส์ เปิดสถาบนั
ดนตรเีคพเีอน็ ลพบรุ ีแบบครบวงจร และ สถาบนักวดวชิาเคพเีอน็ สมาร์ท 
สระบรุ ีทีห้่องประชมุใหญ่ อาคารเคพเีอน็ ทาวเวอร์ 

กวิน กติตบิญุญา กรรมการผู้จดัการ บจก.กวิน อนิเตอร์เทรด แถลงข่าวความ
พร้อมการจดั 3 งานแสดงนานาชาตงิาน TFBO 2017 ปีที ่13, งาน TRAFS 
2017 ปีที ่11 และ งาน ASEAN Retail ปีที ่2 โดยม ีจารุวรรณ สวุรรณศาสน์ 
และ ลลดิา จวิะนนัทประวัต ิร่วมงาน 


