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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ปรากฏการณ์ “น�้ำในหูไม่เท่ำกัน” 
กลายเป็นปริศนาธรรม “ปูหำยไปไหน” 
ยิ่งต่างคนต่างคิด ต่างปากต่างพูด 
ยิ่งเห็นความเอียง ความไม่เท่ากัน 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” เตือน “รัฐรำชกำร” 
ปรับตัวไม่ทันโลกจะกลายเป็น “กบต้มเปื่อย” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแส “ผีทักษิณ” 
“บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์” ชี้ปัญหาอ�านาจรัฐ 
“Pegasus” จับตาบ้านเมืองหลังการกวาดล้าง 
“ปิยบุตร แสงกนกกุล” มอง “ตุลำกำรภิวัฒน์”
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17th Anniversary

เริ่มฝันหวาน?

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเลือกต้ังครั้งหน้าที่ตอนนี้ดู
เหมอืนว่าเหลือม้าสองตัวเท่านัน้
ทีจ่ะแข่งขนักนัเข้าเส้นชยัอ�านาจ 
ส่วนจะเลอืกใครอยูท่ีส่ถานการณ์
ในวันโหวตเลือกนายกฯในสภา 
ส�าหรับพรรคเพื่อไทยจะตกอยู่
ในสภาพไม่ต่างจากผถีกูมดัตรา 
สงัอาจจะมฤีทธิเ์ดชหลอกหลอน
ได้บ้าง แต่ไม่มีโอกาสได้ผุดได้
เกดิทางการเมอืงแน่นอน

บ้านเมืองในช่วงนี ้แม้จะมหีลาย
ปัจจัยท่ีท�าให้เห็นสัญญาณส่อไป
ในทางวุ่นวายอยู่บ้าง แต่จะเป็น
ความวุ่นวายในระดับที่เคยเป็น
มา คอือาจมกีารส่งเสยีงดงัท�าให้
ผู้มีอ�านาจเกิดความร�าคาญบ้าง 
แต่เชือ่ว่าจะสามารถคมุสภาพได้
เหมอืนทีเ่ป็นมากว่าสามปี ท�าให้
มีบางกลุ่มมองข้ามชอ็ตไปพดูถึง
การวางตัวนายกรัฐมนตรีหลัง



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ปัญหาตอนน้ีมีข้อเดยีวคอืจะเลือกดนัใคร
ขึน้เป็นนายกฯระหว่าง นายอภสิทิธิ ์กบั พล.อ.ประยทุธ์

ซึง่ทัง้สองคนมีจุดเด่นจุดด้อยคนละแบบ

ทีผู่ม้อี�านาจในปัจจบุนั ซ่ึงเชือ่กันว่า
น่าจะมส่ีวนเกีย่วข้อง และต่างพดู
กนัว่าเป็นทางออกแบบวนิวินด้วย
กนัทัง้สองฝ่าย อดตีนายกฯไม่ต้อง
ตดิคกุ รฐับาลทหาร คสช.ไม่ต้อง
เผชิญหน้ากับมวลชนสนับสนุนที่
อาจสร้างปัญหาบานปลาย
 แต่เพ่ือลดความไม่วางใจของ
มวลชนสนับสนุนจึงน่าจะได้เห็น
รายการจับแพะบูชายัญ ที่ขณะนี้
เป้าถกูชีไ้ปทีฝ่ั่งต�ารวจ เมือ่เป้าถกูชี้
ไปทีต่�ารวจจะท�าให้เกิดน�า้หนกัความ
น่าเชือ่มากขึน้ทนัท ี เพราะมวลชน
อีกฝ่ายมีความเชื่ออยู่เป็นทุนเดิม
อยู่แล้วว่าต�ารวจส่วนใหญ่เป็นต�า-
รวจมะเขอืเทศ
 ความเป็นไปได้อีกกรณหีนึง่คอื
ไม่ต้องถึงขั้นจับต�ารวจมะเขือเทศ
ทีไ่หนมาบชูายัญ แค่ชีเ้ป้าเบนสาย 
ตามวลชนให้เลกิมองอย่างสงสยัใน
กลุ่มอ�านาจปัจจุบันแล้วปล่อยให้
เรือ่งค่อยๆเงียบไปเอง
 ความเคลือ่นไหวอกีกรณหีนึง่ที่

เริ่มฝันหวาน?

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

มากขึน้ โอกาสทีจ่ะได้ขึน้เป็นนายก
รฐัมนตรหีลงัการเลอืกตัง้จงึเปิดกว้าง
กว่าทีเ่คย ขณะที ่นายสเุทพ ค่อน
ข้างแน่ชัดว่าจะกลับสู่การเมืองอีก
ครัง้ โดยยกเหตผุลต้องการผลกัดนั
การปฏริปูให้ส�าเรจ็ แต่จะไม่ถงึกบั
กลนืน�า้ลายลงสมคัรส.ส. จะเปลีย่น
ไปเล่นบทผูก้�ากบัหลงัฉากแทน
 นายอภสิทิธิ ์เนือ้หอม นาย
สเุทพ ซึง่ขึน้ชือ่ว่าเป็นมอืประ 
สานงานสบิทศิ เมือ่รวมเข้ากบั
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จะ
แต่งตัง้กนัไว้รออยูใ่นสภาก่อน
เลอืกต้ัง 250 คน ปิดประตตูาย
ที่พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐ-
บาลหลงัการเลอืกตัง้
 ปัญหาตอนนี้มีข้อเดียวคือจะ
เลอืกดนัใครข้ึนเป็นนายกรฐัมนตรี
ระหว่างนายอภิสิทธิ์ กับ พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ซึง่ทัง้สอง
คนมจีดุเด่นจดุด้อยต่างกนั
 กลุ่มที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์
มองว่าหากดนัพล.อ.ประยทุธ์เป็น
นายกรฐัมนตรจีะเจอแรงเสยีดทาน
มากกว่าทั้งในและนอกสภา อาจ
ท�าให้การท�างานไม่ราบรืน่ ต่างจาก 
นายอภสิทิธิ ์ ทีเ่จนเวทมีากกว่า มี
ภาพเป็นนกัการเมอืงมลูีกล่อลกูชน 
รูเ้หลีย่มเท่าทนัฝ่ายตรงข้าม ทีส่�า-
คัญต่างชาติจะให้การยอมรับได้
สนทิใจมากกว่า
 ถ้าฟังจากกระแสนี ้นายอภสิทิธิ์ 
ก็เหลื่อมพล.อ.ประยุทธ์อยู่นิดๆ 
อย่างไรกต็าม ยงัไม่ใช่เวลาทีจ่ะตดั 
สินใจ รอดูกระแสจนถึงนาทีสุด 
ท้ายก่อนโหวตเลอืกนายกฯในสภา
กย็งัทนั
 ฟันธงได้อย่างเดียวในตอนนี้
คือหลงัเลอืกตัง้มแีค่ม้าสองตวัทีจ่ะ
แข่งกนัเข้าเส้นชยั

ประเทศไทยมาถึงจุดน้ีได้อย่างไร 
จุดท่ีกระทรวงกลาโหมได้รบัการจดั 
สรรงบประมาณประจ�าปีมากทีส่ดุ
เป็นล�าดบั 1 ได้รบังบประมาณมาก 
กว่ากระทรวงหมาดไทยท่ีมีหน้าที่
บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุประชาชน มาก 
กว่ากระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้า   
ทีส่ร้างคนรุ่นใหม่ทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถมาช่วยกนัพฒันาชาติ เหนือ
กว่ากระทรวงคมนามคมทีมี่หน้าที่
พฒันาระบบขนส่งของประเทศ สงู
กว่ากระทรวงสาธารณสุขทีต้่องดแูล
สขุภาพคนไทยทัง้ชาติ
 ไม่ใช่กระทรวงกลาโหมไม่ส�า-
คญั แต่ในยคุปัจจบุนัทีโ่ลกแข่งขนั
กนัทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยี การ
จัดสรรงบประมาณควรพิจารณา
จากความส�าคัญจ�าเป็นไล่เรียงล�า 
ดับกนัไป แต่อย่างว่าส�าคัญจ�าเป็น
ในมุมของผู้มีอ�านาจกับประชาชน
อาจแตกต่างกัน ส่วนอะไรเป็นปัจ-
จัยทีท่�าให้เกดิมมุมองแตกต่างกนั
คงไม่สามารถบอกได้
 เมือ่การจดัสรรงบประมาณ
เป็นเรือ่งของรัฐบาลกบัสภา ใน
ยุคท่ีรัฐบาลไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนสภามา
จากการแต่งต้ังของผูน้�ารฐับาล 
ประชาชนจงึได้แต่มองดู
 เรื่องของการจัดสรรงบประ-
มาณกว่็ากนัไป แต่เรือ่งทีอ่ยากพูด
ถงึมากกว่าเร่ืองการจดัสรรงบประ 
มาณคอืสถานการณ์บ้านเมอืงทีย่งั
มหีลายประเดน็ทีต้่องตดิตาม
 ประเดน็แรกหลงัการหายตวัไป
ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตี
นายกรฐัมนตร ีแม้จะคาดกนัว่าน่า
จะเกบ็ตวัเงยีบจนถงึวนัทีศ่าลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองนัดอ่านค�าพิพากษา
คดรีบัจ�าน�าข้าวอกีครัง้ในวนัที ่ 27 
กันยายน แต่ความน่าสนใจจะพุ่ง
ตรงไปทีก่ารสบืหาตวัคนพาหนี
 เป็นทีรู้่กนัว่าหลังการหายตวัไป
ของ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ทกุสายมองไป

จบัทศิทางได้คอืหลงัจากทีศ่าลฎกีา
มคี�าสัง่ยนืตามศาลชัน้ต้น ศาลอทุ-
ธรณ์ไม่รบัฟ้องคดสีลายการชมุนมุ
คนเสือ้แดงทีม่ ีนายอภสิทิธิ ์เวช-
ชาชีวะ อดตีนายกรฐัมนตร ี และ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต
รองนายกรฐัมนตร ี เป็นผูถ้กูกล่าว
หา เพราะเห็นว่าไม่อยู่ในอ�านาจ
พิจารณา หากจะฟ้องต้องไปศาล
ฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�า-
แหน่งทางการเมอืง โดยต้องตัง้เรือ่ง
ทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) 
เป็นผูส้อบสวนและมมีตชิีม้ลูความ
ผดิจึงส่งฟ้องได้ แต่ป.ป.ช.ก็มมีตยิก
ค�าร้องไปก่อนหน้านีแ้ล้ว
 กรณนีีแ้ม้ฝ่ายเสือ้แดงจะไม่พอ 
ใจและประกาศล่ารายชื่อล้านชื่อ
เพือ่กดดนัป.ป.ช.ให้พจิารณาใหม่ 
แต่อกีฝ่ายกลบัมองว่าทัง้ นายอภ-ิ
สทิธิ ์และ นายสเุทพ พ้นมลทนิแล้ว 
เมื่อพ้นมลทินแล้วจะท�าให้ นาย
อภสิทิธิ ์ เนือ้หอมในทางการเมอืง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4658 (1183) วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใฝ่ต�า่ทีไ่ม่รูจ้กัยัง้คดิ คดิแต่สนกุ 
 โบราณจงึบอกว่า “รกัสนกุ ระวงัจะทกุข์
ถนดั” นีร่กัความก�าหนดั ปล่อยให้อารมณ์
ใฝ่ต�่ามาครอบง�าจนกระทั่งชีวิตต้องตก
ทกุข์ระก�าล�าบาก อยูย่าก อยูล่�าบาก ต้อง
เจ็บ ต้องป่วย งบประมาณการรักษาดู-    
แลคนเจบ็คนป่วยในประเทศไทยจงึไม่ใช่
น้อยเลย  
  แทนที่คนเราจะแสวงหาโชคหาลาภอัน    
ประเสรฐิตามาสภุาษติทีว่่า “อโรคยา ปรมา 
ลาภา-ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ” 
แล้ววนันีไ้ด้ลาภหรอืได้ทกุขลาภ สขุอยูพ่กัเดยีว
แต่ต้องห่อเหีย่วไปตลอดชวิีต ถ้ารกัษาไม่หาย 
โรคที่มาจากความสนุกทางเนื้อหนัง ความสุข
ทางเนือ้หนงัทีใ่ฝ่ต�า่ จงึท�าให้ชวีติต้องเผชญิชะ-
ตากรรมทีย่ากจะเยยีวยาแก้ไขได้ เพราะโรคนี้  
ยงัไม่มยีาจะมาบ�าบดัรกัษาได้อย่างถาวร ท�าได้
แค่ยับยั้งชั่วพักชั่ววูบ คนที่ติดเชื้อจึงเจ็บปวด
เดอืดร้อนไม่มทีีส่ิน้สดุ
  ดงันัน้กข็อให้พวกเราชาวพทุธชาวไทย 
อยูด้่วยหลกัธรรม อย่าอยูใ่นความก�าหนดั 
ประกอบกิจกรรมใฝ่ต�า่ก็จะพบกบัความล�า 
บาก เป็นทกุข์ ถ้าอยูใ่นธรรมกไ็ม่ไปอยูใ่น
กรรม กห็วงัว่าความรูส้กึทีดี่ๆจะกลับมา
เมือ่เกดิทกุข์ ท�าให้เกดิศรทัธาและปัญญา
ทีจ่ะดบัทกุข์ อาตมากเ็ชือ่ว่าปัญญาจะอยู่
เหนอืทกุข์ 
  เจรญิพร

เมอืงไทยไปๆมาๆดเูหมอืน “พายเรอืในอ่าง” 
ส�าหรบัสถานการณ์โรคเอดส์ทีก่ลบัมามจี�านวน
มากขึน้ เพราะปี 2560 เฉพาะในกรงุเทพฯ มผีู้
เป็นโรคนีถ้งึ 80,000 คน เพิม่ขึน้เฉลีย่วนัละ 6 
คน โดยในกลุม่ผูต้ดิเชือ้รายใหม่อยูใ่นกลุม่เดก็
และเยาวชนอาย ุ 14-24 ปีมากทีส่ดุ เป็นกลุม่
ชายรกัชายมากถงึ 68 เปอร์เซน็ต์ 
 ข่าวจากกรงุเทพมหานคร (กทม.) บอกว่าก�า 
ลงัเร่งลดจ�านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ โดยเป้าหมาย
ในปี 2563 ผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ในกรงุเทพฯ
จะต้องลดลงจาก 2,000 รายต่อปีเหลอืประมาณ 
900 รายต่อปีหรอื 2.4 รายต่อวนั ทัง้ตัง้เป้าว่า
ในปี 2573 ผูต้ดิเชือ้รายใหม่จะต้องลดลงเหลอื
ไม่เกนิ 500 รายต่อปี 
 ส่วนกลุม่ผูต้ดิเชือ้รายเก่าจะส่งเสรมิให้เข้าถงึ
ยาต้านไวรสัอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากเชือ้เอชไอวี
หากไม่ได้รบัยาต้านไวรสัภายใน 3-10 ปี จะส่ง
ผลต่อร่างกายเป็นโรคเอดส์ในทีส่ดุ แต่หากได้
รบัยาต้านไวรสัอย่างเหมาะสมทนัเวลา ผูต้ดิเชือ้
กจ็ะสามารถใช้ชวีติได้อย่างปรกติ 
 การระบาดของโรคเอดส์จนถึงปัจจุบันส่ือ   
ถงึความวปิรติทางจติใจ ซึง่ทางกทม.กพ็ยายาม
รณรงค์ให้ลดลงให้ได้ ส่วนจะได้หรอืไม่ กต้็องดู
ถงึอารมณ์ความต้องการความใฝ่ต�า่ทีม่นัครอบ 
ง�าจติใจของคนเราด้วย เพราะอารมณ์ใฝ่ต�า่ของ
มนษุย์นัน้มมีาช้านานแล้ว ช่วงนีม้าแผลงฤทธิก์็
ท�าให้ผูค้นอยูย่ากอยูล่�าบาก ไม่ผาสกุอย่างน-ิ  
รนัดร์ถาวร สขุแค่ชัว่ครูช่ัว่ยาม เพราะอารมณ์

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

 
In Brief : ย่อความ

พายเรือในอ่าง

ทรรศนะ

รกัความก�าหนดั ปล่อยให้อารมณ์ใฝ่
ต�่ามาครอบง�าจนกระทั่งชีวิตต้อง
ตกทุกข์ระก�าล�าบาก อยู่ยาก อยู่
ล�าบาก ต้องเจ็บ ต้องป่วย

“ยูชฟูิม ิทามาดะ” ศาสตราจารย์ประ 
จ�า ATAFAS ของมหาวทิยาลยัเกยีวโต 
ซึ่งศึกษาการเมืองไทยได้บรรยายใน
ช้ันเรยีนปรญิญาโททีจ่ฬุาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัยในหวัข้อ “ประชาธปิไตยกับ
การทุจริตภายใต้กระแสตุลาการ  
ภวิตัน์” (Democracy, Corruption 
and Judiciary in Thailand)
 โดยกล่าวถงึ “ตลุาการภวิตัน์” ว่า
เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ทัว่โลก โดยเฉพาะในยุโรป แต่ทีไ่ทย  
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าไม่ถูก
ต้อง คอื หลักการ “Constitutiona-
lism” ให้ความส�าคญักบัรฐัธรรมนญู
ในการปกครองประเทศ เพื่อควบคุม
และจ�ากดัอ�านาจรฐั
 “ตุลาการภิวัตน์” มาจากหลัก
การ “Constitutionalism” หรอื “รฐั 
ธรรม นญูนยิม” เป็นหลกัการทีด่ ีแต่
ในความเป็นจรงิกลบัมีปัญหาส�าคัญคือ 
แทนท่ีจะเป็น “Rule of Law” กลบั
กลายเป็น “Rule by Law” อย่างใน
ไทยทีเ่ขยีนกฎหมายตามอ�าเภอใจของ
ผู้มีอ�านาจแล้วก็ใช้กฎหมายน้ันกับ
ประชาชน
 ความเหน็ของ “ยชูฟิมิู ทามาดะ” 
จงึสอดรบักบัการเมอืงไทยช่วง 11 ปีที่
ผ่านมา ทีถู่กมองว่ามกีารดงึ “ตลุาการ
ภวิตัน์” ก�าจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 
อย่างการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งโมฆะ 
ยบุพรรคการเมอืง ยดึทรพัย์ ถอดถอน
สทิธิการเมอืง แม้แต่นโยบายโครงการ
รบัจ�าน�าข้าวทีแ่ถลงในสภา ฯลฯ
 ตลอด 11 ปีทีผ่่านมาจงึมคี�า-
ถามว่า “ตุลาการภวิตัน์” ส่งเสรมิ
หรอืท�าลายประชาธปิไตย?

ตุลาการภิวัตน์
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,600.00 บาท

 ขาย 20,700.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,223.00  บาท

 ขาย   20,700.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,318.05  ขาย 1,319.40
ลอนดอน ซื้อ 1,318.94 ขาย 1,319.17

ภาวะหุ้น 1 กันยายน 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) 

33.44

40.2

44.73

4.3513

0.31383

24.787

+2.26  1,618.42  
  44,762.35
+0.79  2,319.78  
  32,293.70
-0.44  1,033.85  
  21,633.80
+2.78  550.20  
  1,742.48

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,744.09  +1.48

2,412.13  +6.86

2,470.07  +4.26

1,892.60  +2.66

2,430.54  +6.41

2,906.57  +4.72

1,278.47  +0.73

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,179.71

11.57

5,783.69

12.92

-603.97

-

12,487.15

27.90

12,333.90

27.55

153.26

-

21,891.69

48.91

22,148.67

49.48

-256.98

-

TSMCรณรงค์’หวานพอดีชีวีมีสุข’

 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประ 
ธานคณะท�างานด้านประชาสัม-
พันธ์และสันทนาการ 3 สมาคม
โรงงานน�า้ตาลทราย (TSMC) เปิด
เผยว่า หลังจากมีการบังคับใช้กฎ 
หมายจัดเก็บภาษีค่าความหวาน
ของเครื่องดื่มตั้งแต่วันที่ 16 กัน-
ยายนนี ้หากเครือ่งดืม่ท่ีมค่ีาความ
หวานหรือน�้าตาลเกินกว่าที่กฎ-
หมายก�าหนด จะต้องเสยีภาษเีพิม่
ขึ้นจากปัจจุบันที่เสียภาษีสรรพ-
สามิต 20% จากมูลค่านั้น โครง- 
สร้างการจดัเกบ็ค่าความหวานใหม่
จะแบ่งเป็น 6 ระดบั ได้แก่ ค่าความ
หวาน 0-6 กรมัต่อ 100 มล.ไม่ต้อง
เสยีภาษ ีค่าความหวาน 6-8 กรมั
ต่อ 100 มล. เสียภาษี 10 สตางค์
ต่อลติร ค่าความหวาน 8-10 กรมั
ต่อ 100 มล. เสียภาษี 30 สตางค์
ต่อลิตร ค่าความหวาน 10-14 กรัม
ต่อ 100 มล.เสียภาษี 50 สตางค์
ต่อลิตร ค่าความหวาน 14-18 กรัม
ต่อ 100 มล. เสียภาษี 1 บาทต่อ
ลิตร และค่าความหวาน 18 กรัม
ต่อ 100 มล.ขึน้ไป เสยีภาษ ี1 บาท
ต่อลติร โดยให้เวลาภาคเอกชนใน
อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ปรบัตวัเป็น
ระยะเวลา 2 ปีก่อนจะเริ่มเก็บจริง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
 อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล

ทรายประเมินการจัดเก็บภาษีค่า
ความหวานว่า ไม่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณความต้องการใช้น�้าตาล
ทรายในภาคการผลิตของกลุ่มอุต 
สาหกรรมเครือ่งดืม่มากนกั  อย่าง 
ไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงงาน
น�า้ตาลทรายกม็คีวามกงัวลว่าการ
จัดเก็บภาษค่ีาความหวานในกลุม่
เครือ่งดืม่ครัง้น้ี อาจส่งผลต่อความ
เข้าใจในการบรโิภคทีค่ลาดเคลือ่น
ว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วน
ประกอบของน�้าตาลทรายจะเป็น
พิษต่อร่างกายและเป็นต้นเหตุให้
เกิดโรคต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบรโิภคน�า้ตาลทรายลดลง  ซึง่
อาจท�าให้การบรโิภคอาหารไม่สม 
ดุลกับความต้องการของร่างกาย  
เน่ืองจากในแต่ละวันร่างกายก็มี
ความต้องการสารอาหารเพือ่เปลีย่น
เป็นพลังงานที่ใช้ในด�าเนินกิจ-
กรรมในแต่ละวันเช่นกัน
 ดังนั้น ช่วงที่ให้ภาคเอกชน
ปรับตัว 2 ปีก่อนการจัดเก็บภาษี
จรงินัน้ ภาครฐัและเอกชนต้องเร่ง
สื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริ 
โภคน�า้ตาลทีเ่หมาะสมต่อร่างกาย
ของแต่ละคน  เพือ่เป็นข้อมลูให้แก่
ผู้บริโภคได้ตัดสินใจในการเลือก
บริโภคน�้าตาลที่เพียงพอต่อร่าง-
กาย ควบคูไ่ปกบัการรณรงค์ให้ออก

ก�าลงักาย  ซ่ึงจะได้ผลทีด่แีละสร้าง
ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพของผู้บริโภคได้ดีกว่า ซึ่ง
กลุ่มอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล
ทรายอยู่ระหว่างการจัดท�าโครง-
การ ‘หวานพอดี ชีวีมีสุข’ เพื่อ
รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริโภคน�้าตาลทรายที่สมดุล
และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
 นายสิริวุทธิ์ยังยืนยันว่า น�้า-
ตาลเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน
ซ่ึงมคีวามจ�าเป็นต่อร่างกาย  หาก
บริโภคอย่างสมดุลควบคู่กับการ
ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ  กลุม่
อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย
จึงแนะให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่ม
ความเข้มข้นในการสือ่สารให้ความ
รูด้้านการบรโิภคน�า้ตาลตัง้แต่ช่วง
นี้จนถึงการจัดเก็บภาษีตามค่า
ความหวานปี 2562  เพือ่ให้ข้อมูล
และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริ 
โภค  หากไม่เร่งด�าเนินการในช่วง
นี้ ในระยะยาวอาจส่งผลให้มาตร 
การเกบ็ภาษไีม่บรรลตุามวตัถปุระ-
สงค์ ไม่สามารถลดการบริโภคน�้า 
ตาลได้และปรมิาณการบรโิภคอาจ
เพิ่มขึ้น 

เปิดสาขา : วชิติ พยหุนาวชียั ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซมั-
มทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ�ากดั และ 
พล.ต.ต.อนนัต์ เจรญิชาศร ีนายก
เมอืงพทัยา เปิดศนูย์บรกิารซมัมทิ 
แคปปิตอล สาขาพทัยาใต้ รกุหนกั
นโยบาย BECOMING NUMBER 
1 ในการก้าวข้ึนเป็นผูน้�าในตลาด
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย 

อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายชีก้ารจดัเกบ็ภาษค่ีาความหวาน 
16 กนัยายน ไม่ส่งผลกระทบความต้องการใช้ในภาคอตุสาหกรรม
เครือ่งดืม่มากนกั แต่กงัวลผูบ้รโิภคจะเข้าใจผดิว่าบรโิภคน�า้ตาล
แล้วเป็นพษิกบัร่างกาย แนะภาครฐัควรเร่งให้ความรูก้ารบรโิภค
น�้าตาลที่พอดีต่อร่างกายควบคู่การออกก�าลังกายจะเป็นการแก้
ปัญหาทีย่ัง่ยนืกว่า     
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กีฬา

อารอน แรมซย์ี ตัง้ค�าถามไปถงึนโยบายการ
ซือ้ขายนกัเตะของทมี หลงัจากทีท่มีปล่อยตวัเตะ
ออกจากทมีหลายคนในวนัตลาดซือ้ขายนกัเตะ
ปิดลง 
 อเลก็ซ์ ออ็กซ์เลด แชมเบอร์เลน ตดัสนิใจ
ย้ายไปร่วมทมีลเิวอร์พลู ถอืเป็นข่าวใหญ่ทีส่ดุ
ของทมีอาร์เซนอล ก่อนทีต่ลาดจะปิดลง ในขณะ
เดยีวกบัทมีอาร์เซนอล สามารถรัง้ตวั อเลก็ซสิ 
ซานเชส ไว้กบัทมีต่อ หลงัจากบอกปัดข้อเสนอ
จากทมีแมนเชสเตอร์ ซติี ้ถงึ 2 ครัง้ แน่นอน 
แฟนบอลอาร์เซนอล เริม่ทีจ่ะตัง้ข้อสงสยัถงึการ
ไหลออกนกัเตะของทมี 
 ส�าหรบั แรมซย์ี ช่วงสดุสปัดาห์นี ้ตดิภาระ
กจิทมีชาตเิวลส์ในศกึฟตุบอลโลก รอบคดัเลอืก 
เป็นคนหนึง่ทีเ่ริม่สงสัยนโยบายการสร้างทมีของ 
อาร์แซน เวงเกอร์ เนือ่งจากช่วง 24 ชัว่โมงสดุ 
ท้าย ทมีต้องเสยี เคยีราน กิบ๊บ์ กบั ออ็กซ์เลด 

แชมเบอร์เลน ไป โดย แรมซีย์ ได้โพสต์ข้อความ
ลงในอนิสตาแกรมของตวัเองว่า 
 “นักเตะที่เป็นสายเลือดอังกฤษ ของเรา
ก�าลงัมุง่หน้าไปสูป่ระสบการณ์ใหม่” เขาโพสต์
พร้อมกับรูปของเขาที่ถ่ายคู่กับแชมเบอร์เลน 
“ไม่เพยีงแต่เราเสยีนกัเตะทีย่ิง่ใหญ่ไป เราเสยี
ดาวรุง่ทีย่ิง่ใหญ่ในห้องแต่งตวั มนัเป็นเรือ่งทีน่่า
เสยีใจทีต้่องเหน็พวกคณุเดนิจากไปเพือ่น” 
 “เราได้ผ่านความทรงจ�าที่ยิ่งใหญ่มาด้วย
กนัในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ผมหวงัว่าคณุจะพบ
กบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุในชวีติ กบัทมีใหม่ของคณุ #the 
OX #shaaambles” 
 แรมซย์ี เป็นหนึง่ในนกัเตะทีม่คีวามสามา-
รถมากกว่านกัเตะทีอ่ยูใ่นรุน่เดยีวกนั และนบั
ตัง้แต่เขาต่อสญัญากบัทมีไปเมือ่เดอืนธนัวาคม 
2012 เขากส็ามารถยดึต�าแหน่งตวัจรงิของทมี
ได้มาตลอด 

โลกกีฬา ‘แรมซยี’์เซง็ขายนกัเตะ

‘รอซซี’่ซ้อมกระดกูขาแตก
วาเลนตโิน รอซซี ่แชมป์โมโต กรงัด์ปรซ์ี 7 
สมยั กระดกูขาขาวแตก ในระหว่างฝึกซ้อมท่ี
อติาล ีต้องเข้ารบัการผ่าตดัโดยด่วน จากการ
เปิดเผยของทมีงานทมียามาฮ่า คาดว่า นกับดิ 
วยั 38 ปี จะพลาดลงสนามแข่งขนัทีม่ซิาโน่ 
ในวนัที ่10 กนัยายนทีจ่ะถงึน้ี เน่ืองจากยงัไม่
ทราบว่าจะต้องใช้เวลาพกัฟ้ืนนานแค่ไหน ส�า 
หรบัสถานการณ์ล่าสดุ รอซซี ่อยูใ่นอนัดบัท่ี 
4 ของตาราง มคีะแนนตามหลงั อนัเดรยี โด
วซิิโอโซ จ่าฝงูอยู ่26 คะแนน กบัการแข่งขัน
ทีเ่หลอือีก 6 สนามส�าหรบัฤดกูาลแข่งขนันี ้เมือ่
เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา รอซซี ่กเ็พิง่จะพกั
รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล เนือ่งจากมอีาการเจบ็
ทีท้่อง และหน้าอกจากอบุตัเิหตุเช่นเดยีวกนั 

‘ฮามิลตัน’ต่อสัญญาใหม่ 
ลูอสิ ฮามลิตนั เปิดเผยว่า เขาจะต่อสญัญา
ใหม่กบัทมีเมอร์ซเิดสออกไป ซึง่จะท�าให้เขา
อยูก่บัทีมไปจนถึงปี 2018 โดยก่อนหน้านี ้เซ
บาสเตยีน เวตเตล คูแ่ข่งคัว่แชมป์ของเขา เพิง่
จะต่อสัญญากับทีมเฟอรารี ่ไปอกี 3 ปี ท�าให้ 
เวตเตล อยูก่บัทมีไปจนถงึปี 2020
 “ผมไม่รูว่้าจะมใีครคาดหวงัว่าเขา (เวต
เตล) จะเซน็สญัญาเป็นเวลา 3 ปี แต่มนักไ็ม่
ได้เปลีย่นแปลงอะไรผมมาก” ฮามลิตนั กล่าว 
“ผมเองกม็แีผนทีจ่ะต่อสญัญากบัทางทมีไป
เหมือนกัน เมื่อเข้าสู่ช่วงที่สองของฤดูกาล 
หรอืไม่ก็ปลายปีนี ้แต่ผมไม่ได้รบีเร่งอะไร ผม
ยงัมีเวลากบัทมีอกี 1 ปี ยงัมเีวลาอกีมาก”

‘วูดส์’เริ่มออกแรงตีได้แล้ว
ไทเกอร์ วดูส์ มโีอกาสกลบัมาลงสนามแข่ง 
ขนัอกีครัง้ หลงัจากทีแ่พทย์ประจ�าตวัอนญุาต
ให้เขาสามารถลงเล่นเกมเบาๆได้บ้างแล้ว ส�า 
หรบั วดูส์ วยั 41 ปี ลงแข่งขนัรายการล่าสดุ 
ย้อนไปเม่ือเดอืนมกราคมทีผ่่านมา ในรายการ 
ดไูบ เดเสิร์ต คลาสสคิ แต่เขากต้็องถอนตวั
จากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่
หลงั ส่งให้เขาต้องเข้ารบัการ่าตดัทีห่ลงั เป็น
ครัง้ที ่4 ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา “หมอให้ผม
เริม่ออกรอบได้แล้ว” วดูส์ โพสต์ลงในทวติเตอร์ 
พร้อมกบัวดิโีอทีแ่สดงให้เหน็เขาก�าลงัตกีอล์ฟ
จากนอกกรีน วดูส์ สร้างผลงาน คว้าแชมป์ 14 
รายการ เป็นรองเพยีง แจค็ นคิลอส แต่ช่วง 
2 ปีหลังมานี ้ วดูส์ ต้องผจญกบัอาการบาด
เจบ็ทีห่ลงั ถงึขัน้ต้องเข้ารบัการผ่าตดัมาแล้ว 

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ต้องลงเล่น 5 เซตเป็นครัง้
ทีส่องในรอบ 3 วนั ก่อนทีจ่ะเอาชนะ มคิไฮล์ 
ยซูห์นี ่จากรสัเซยี 6-1, 6-7 (3-7), 4-6, 6-4, 
6-2 ผ่านเข้ารอบสาม ศึกยูเอส โอเพ่น ทีน่วิยอร์ก 
เป็นผลส�าเร็จ จากชัยชนะในนัดนี้ เท่ากับว่า 
เฟเดอเรอร์ สามารถเอาชนะ ยูซห์นี ่ ได้ทัง้ 17 
เกมทีพ่บกนั นบัตัง้แต่พบกนัครัง้แรกเมือ่ปี 2000 
ในรอบทีส่าม เฟเดอเรอร์ จะเข้าไปพบกบั เฟลิ
เซยีโน โลเปซ มอืวางอนัดบัที ่31 จากสเปน “ผม
คดิว่าเพราะว่าเราเล่นเกมในระดบัสูง ผมรู้สึกดใีจ
ที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไป แน่นอน ผมรู้สึก
เหนือ่ยกว่าปรกต ิแต่ทกุอย่างโอเค” เฟเดอเรอร์  
กล่าว     
 ขณะที ่แคโรไลน์ วอซเนีย๊กกี ้ตัง้ข้อสงสยัถงึ

‘เฟเดอเรอร์’เหนือ่ยเล่น5เซต
ตารางแข่งขนัในเมน สเตเดีย้ม ของ มาเรยี ชา
ราโปว่า โดย วอซเนีย๊กกี ้ให้ความเหน็ว่า “เมือ่
คุณมองไปที่เซ็นเตอร์คอร์ต น่าตลกสิ้นดี ฉัน
เข้าใจว่าน่าจะมเีรือ่งของธรุกจิเข้ามาเกีย่วข้อง แต่
การที่ใครบางคนกลับมาจากโทษแบนแล้วได้
เล่นในเซ็นเตอร์คอร์ต มันเป็นตัวอย่างท่ีไม่
ดเีลย”   
 ส�าหรับผลการแข่งขนัทีน่่าสนใจ คาโรลน่ิา 
พลสิโคว่า มอื 1 ของโลก ผ่านเข้ารอบสามได้
ส�าเรจ็ เมือ่เอาชนะ นโิคล กิบ๊ส์ 2-6, 6-3, 6-4 
โดยจะเข้าไปพบกบัผูช้นะระหว่าง ซาง ชยุ มอื 27 
ของจนี กบั รซ่ิา โอซาก ิจากญีปุ่น่ “ฉนัมคีวาม
สุขทีผ่่านเข้ารอบต่อไป เซตทีส่องฉนัเริม่เล่นได้ดี 
โดยเฉพาะลกูเสร์ิฟ” พลสิโคว่า กล่าว 
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ทีก่ารงานของตนว่าสายน�า้แห่งหายนะ
 ปัจจุบนั พวกเราสามารถหาต�า-
นานหรือเรื่องราวของสิบหญิงผู้น�า
ภยัพบิตัมิาสูแ่ผ่นดนิจนีได้ตามอนิ-
เทอร์เน็ตทั่วไป และสตรีส่วนใหญ่
กไ็ด้รบัการจัดให้มคีวามงามสดุยอด
หนึง่ในสบิเช่นเดียวกนั ซ่ึงความงาม
ดงักล่าวกไ็ด้สร้างความลุม่หลงให้แก่
บรรดาจักรพรรดต่ิางๆ อนัน�ามาซึง่
หายนะในภายหลงั ชาวจนีจงึนยิม
พูดกันว่า ความงามน�ามาซึ่งความ
โชคร้าย
 หนึง่ในหญงิสาวผูน้�าหายนะมา
สู่แผ่นดินจีนที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดก็
คือ หยางอวีห่วน หรอื หยางกุย้เฟย 

จากค�าพดูทีเ่ป็นทีคุ่น้เคยของชาวจีน
ทีว่่า "สาวงามเปรยีบดัง่สายน�า้ทีก่่อ
ให้เกดิภยั" ซึง่บนัทกึขึน้คร้ังแรกจาก
หนังสือ "ชีวประวัติของจ้าวเฟย-
เยีย่น" เมือ่กว่าพนัปีมาแล้ว
 จ้าวเฟยเยีย่น เป็นสนมเอกผูเ้ลอ 
โฉมแห่งจกัรพรรดริาชวงศ์ฮัน่ พระ 
นางเป็นหญิงสาวท่ีเชี่ยวชาญทาง
ด้านการร่ายร�าและมีรูปร่างอรชร
อ้อนแอ้น ถงึกบัมผีูก้ล่าวถงึพระนาง
ว่า พระนางสามารถร่ายร�าได้บนฝ่า 
มือของบุรุษหรือแม้แต่จานข้าวได้
เลยทเีดยีว และด้วยความงามแปลก
ตานี้เอง ที่ท�าให้พระนางกลายมา
เป็นสนมคนโปรดขององค์จักรพรรดิ
 แต่ทว่าความสุขของพระนาง
กลบัมไิด้ยัง่ยนืเพราะเพยีงจักรพรรดิ
สวรรคต พระนางกต้็องถกูบังคับให้
ฆ่าตัวตายส�าหรับข้อหาที่ว่า พระ 
นางเป็นต้นเหตท่ีุท�าให้จกัรพรรดลิุม่
หลง จนลมืราชกจิงานเมอืงและท�า 
ให้แผ่นดนิล่มจม
 จากความเชือ่เกีย่วกบัธาตทุัง้ห้า
ของจนีกล่าวไว้ว่า ความรุง่เรอืงของ
ประเทศเปรยีบได้กบัไฟและอิสตรกี็
คอืน�า้ทีจ่ะมาดบัความลกุโชนรุง่เรอืง
ของประเทศ และตัง้แต่นัน้เป็นต้น
มา ชาวจีนจึงมีค�าเปรียบเกี่ยวกับผู้
หญงิทีท่�าให้ผูช้ายลุม่หลงจนลมืหน้า 
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ต่างประเทศ

สนมผู้เลอโฉมแห่งจกัรพรรดริาชวงศ์
ถัง เรื่องราวของเธอได้มีการน�ามา
เผยแพร่และท�าเป็นภาพยนตร์กัน
เป็นจ�านวนมาก
 พระสนมหยางกุย้เฟย ได้รบัการ
ยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิง
งามแห่งแผ่นดิน อันได้แก่ เตียว
เสีย้น หวางเจาจวนิ และไซซ ีแต่ด้วย
ความงามของพระนางนีเ่อง ทีก่่อให้
เกิดบทกวีท่ีว่า ค�า่คืนอนัแสนวิเศษ
นัน้สัน้นกั แต่จกัรพรรดก็ิไม่สามารถ
ออกว่าราชการในตอนเช้าทนั” เพราะ
ความลุ่มหลงของจักรพรรดิ ท�าให้
ญาติและพวกพ้องของหยางกุย้เฟย 
สามารถเข้ามามบีทบาทในราชส�า-
นกั ก่อให้เกดิความไม่พอใจบรรดา
ขนุนางอืน่ๆอย่างมาก สดุท้ายจงึเกดิ
ความขดัแย้งอย่างรุนแรงขึน้ในราช
ส�านกั จกัรพรรดถิกูบงัคบัให้มคี�าสัง่
ประหารพระสนมหยางกุ้ยเฟยด้วย
การให้ผูกคอตายและส่งผลให้แผ่น
ดนิถงัอนัแสนรุง่เรอืงต้องล่มสลาย
 ในสมยัโบราณชาวจนีเชือ่กนัว่า 
หญิงสาวที่น�าหายนะมาสู่บุรุษนั้น 
แท้จริงแล้วคอืปิศาจจิง้จอกท่ีปลอม
ตัวมา เพราะจิ้งจอกสามารถกลาย
ร่างเป็นคนได้และจะพยายามหลอก
ล่อให้ผู้ชายตกไปอยู่ที่อ�านาจใฝ่ต�่า 
ด้วยเหตนุี ้เมือ่ใดกต็ามทีผู่ห้ญงิเข้า
มามอีทิธพิลเหนอืการเมอืง เมือ่นัน้ 
ชาวจนีกจ็ะประณามหญงิผูน้ัน้ว่า เป็น

ความงามที่เป็นภัย
ปิศาจจิง้จอก เช่นเดยีวกบักรณขีอง
จกัรพรรดนิบีเูชก็เทยีน
 ปัจจบุนั แม้ชาวจนีจะกล่าวเป็น
เสยีงเดยีวกนัว่า ผูช้ายกบัผูห้ญงินัน้
เท่าเทียมและเสมอภาคกนั แต่ความ
จรงิแล้วเรายงัสามารถพบกับความ
เชือ่เร่ือง สายน�า้แห่งหายนะ ได้ใน
สงัคมสมยัใหม่ ซึง่ผูห้ญงิมากมายได้
รับการกล่าวโทษว่า เป็นผูอ้ยูเ่บือ้ง
หลังการโกงกินและการคอร์รัปชัน
ของผูช้ายอยูเ่ช่นเดมิ
 อย่างเช่น กรณขีองอดตีรองประ 
ธานคณะกรรมาธกิารถาวรแห่งสภา
ประชาชนแห่งชาต ิเฉนิ เคอเจีย๋  ที่
ได้รบัโทษตดัสนิประหารชวีติเม่ือปี 
ค.ศ.2000 โทษฐานคอร์รปัชนั และ
ในรายงานความผดิ ปรากฏชือ่ของ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ หลี่ ผิง ซึ่งเฉิน
ให้การรับสารภาพว่า ที่ท�าผิดทั้ง-
หมดนัน้ เกดิจากความต้องการทีจ่ะ
เอาใจหลี ่ผงิ เท่านัน้เอง
 ในปีค.ศ. 2003 ทีม่ณฑลเสฉวน 
ได้มกีฎออกมาว่า ห้ามมใิห้ผู้บรหิาร
มณฑลมเีลขานกุารเป็นผูห้ญงิ 
 เมือ่ความงามของผู้หญงิถกูมอง
เป็นหายนะแล้ว ผู้หญงิจงึกลายมา
เป็นสญัลกัษณ์ของสิง่ชัว่ร้าย และน่า
กลวัในสงัคมชาวจนี แต่ทีน่่าแปลก
นั้นก็คือ ชาวจีนให้ความเคารพ และ
กตญัญตู่อมารดาผู้ให้ก�าเนดิ รวมไป
ถึงการยกย่องให้แผ่นดินเกิดเป็น
แผ่นดนิมาตุภมู ิ เหตุใดผูห้ญงิกลบั
ถูกมองว่าเป็นสิ่งช่ัวร้าย และบาป
ด้วยเล่า?

  

editor59lokwannee@gmail.com

เสียงเดียวคนกลัว  
เตรยีมตวัเข้าเฝ้ากษตัรย์ิเวย
 วันหนึ่ง เขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
กษตัรย์ิเวย และได้กล่าวกบัพระองค์
ว่า “ฝ่าบาท ข้าพระองค์ขอทายปัญหา
กบัฝ่าบาทข้อหนึง่ มนีกตวัหนึง่ อาศยั
อยูก่ลางพระราชวงัใหญ่ได้สามปี แต่
ว่า นกตวันีก้ลบัไม่บนิ ไม่ส่งเสยีงร้อง 
วนัๆเอาแต่กนิหนอนเป็นอาหาร อยาก
ทราบว่า นกตวันีค้อืนกอะไร”
 กษัตริย์เวย แต่เดิมเป็นผู้มีสติ
ปัญญาเฉลยีวฉลาดอยูแ่ล้ว พอได้ฟัง
ค�ากล่าวของฉุนหยูคุน จึงคิดได้ว่า 
นกตวันัน้กคื็อพระองค์เอง พระองค์

จงึตรสัแก่ฉนุหยคุนุว่า “นกตวันี้ 
เจ้าไม่รูห้รอกว่า แม้มนัจะไม่ขยบั
ปีก แต่มันกส็ามารถบนิไปบนฟ้า
ได้ แม้มนัจะไม่ร้อง แต่หากร้อง
เพยีงคร้ัง กจ็ะท�าให้คนตกใจได้ 
เจ้าค่อยๆดไูปกแ็ล้วกนั”
 ตัง้แต่นัน้มา กษตัริย์เวยกเ็ลกิ
หลงสุรานารี หันมาบริหารราช 
กจิ ท�าให้บ้านเมอืงเข้มแขง็ ประ-
ชาชนมคีวามสขุ ไม่มแีคว้นใดกล้า
มารกุราน
 เสยีงเดยีวคนกลวั ใช้เปรยีบ
เทียบกับคนที่มีสติปัญญาแต่ไม่
ได้แสดงออกมา แต่เมือ่ได้แสดง 
ออกแล้ว กจ็ะท�าให้คนตกตะลงึได้   

สภุาษติทีว่่า “อี ้หมงิ จงิ เหรนิ” 
หรอื “เสยีงเดยีวคนกลัว”
 สมัยจ้านกว๋อ แคว้นฉีมีขุน 
นางคนนงึนามว่า ฉนุหยคุูน เขา
เป็นผูท้ีม่คีารมเป็นเลศิ สามารถ
พดูเรือ่งต่างๆให้คนสนใจได้ และ
มกัคอยตกัเตอืนกษตัรย์ิ หากแต่
ค�าพูดของเขาไม่เคยท�าให้กษัตริย ์
โกรธ แต่กลบัฟังดรูืน่หนู่าฟัง
 ต่อมาในสมยัของกษตัรย์ิเวย 

ทัง้ๆทีก่่อนขึน้ครองราชย์นัน้เป็นผูม้ี
สติปัญญาเป็นเลิศ แต่พอขึ้นครอง
ราชย์แล้วกลบัท�าตวัเหลวไหล หลง
สุรานาร ีไม่สนใจบ้านเมือง ยกเรือ่ง
การเมืองทุกอย่างให้แก่เสนาบดที�า 
 ด้วยเหตุน้ี ท�าให้บ้านเมอืงอ่อน 
แอ ขุนนางไม่สนใจท�างาน แคว้นที่
เคยอยูใ่ต้อาณตัเิริม่กระด้างกระเดือ่ง 
ประชาชนอดอยากยากแค้น แม้ว่า
ครั้งนั้นจะมีคนรักชาติจ�านวนมาก 
แต่ล้วนเกรงกลวักษัตรย์ิไม่มใีครกล้า
ทูลตักเตือน ร้อนถึงฉุนหยูคุน เขา    
จงึได้วางแผนข้ึนมาอย่างหนึง่ แล้ว
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนีใ้น nytsyn.com โดยมองว่าจนีเข้าสู่ช่วง
เกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากการลงทนุในทวปีแอฟรกิา ขณะสหรฐั
ได้แต่ยืนมองด้วยความตกใจ 

ต่างประเทศ

การร้าย 
  ส่วนท�าเนียบชาติที่มีรายได้
จากนกัท่องเทีย่วมากทีส่ดุ 10 อนั 
ดับแรกของโลก มีประเทศติดอัน 
ดบัแตกต่างจากอนัดบั “ทอ็ปเทน็” 
ด้านของยอดผูม้าเยอืน โดยสหรฐั
ผงาดอนัดบั 1 มรีายได้รวม 205,900 
ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ 0.3%
 ตามด้วย (2) สเปน 60,300 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึน้ 6.9% 
(3) ไทย 49,900 ล้านเหรยีญ
สหรฐั เพิม่ขึน้ 11.0% (4) จนี 
44,400 ล้านเหรยีญสหรฐั ลด
ลง 1.2% (5) ฝรัง่เศส 42,500 
ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลง 5.3%
 (6) อติาล ี40,200 ล้านเหรยีญ
สหรฐั เพิม่ขึน้ 2.0% (7) สหราชอา 
ณาจกัร 39,600 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ลดลง 12.9% (8) เยอรมน ี37,400 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.4% 
(9) ฮ่องกง 32,900 ล้านเหรยีญ
สหรฐั ลดลง 9.1% และ (10) ออส-
เตรเลยี 32,400 ล้านเหรยีญสหรฐั 
เพิม่ขึน้ 12.3%
 ส�าหรับอัตราเพิ่มข้ึนมาก
สดุของรายได้ ไทยรัง้อนัดบั 2 
รองจากออสเตรเลยี
 ความส�าคัญของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว นอกจากเป็นแหล่ง
รายได้หนึง่ของประเทศ ช่วยเพิม่
อตัราขยายตวัของจดีพีแีล้ว 
 ยังเป็นธุรกิจจ้างงานที่ส�า-
คญั ท�าให้มกีารแข่งขนัชงิส่วน
แบ่งการตลาดกนัค่อนข้างสงู

 

 
 

In Brief : ย่อความ

องค์การสหประชาชาติ 
เปิดเผยรายงานการท่อง
เที่ยวโลกประจ�าปีล่าสุด 
ฝรั่งเศสครองแชมป์ยอด
นักท่องเที่ยว ขณะไทย
เด่นทัง้ส่วนของจ�านวนนกั
ท่องเทีย่วและรายได้ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

องค์การสหประชาชาติ เปิดเผย
รายงานการจดัอนัดบัประเทศด้าน
การท่องเที่ยวทั่วโลกประจ�าปีล่า  
สุด (2016) ปรากฏว่า ฝรั่งเศสยัง
คงรกัษาต�าแหน่งแชมป์ไว้ได้อย่าง

2017 Edition” เผยแพร่เดอืนสงิ-
หาคม ทีผ่่านมา 
   ประเทศทีไ่ด้รบัความนยิม 
มีนักท่องเที่ยวเยือนมากที่สุด 
10 อนัดบัแรกของโลก ประกอบ
ด้วย (1) ฝรัง่เศส มยีอดนกัท่อง
เทีย่วเยอืน 82.6 ล้านคน ลด
ลงจากปีก่อน 2.2% (2) สหรฐั 
75.61 ล้านคน ลดลง 2.4% (3) 
สเปน 75.56 ล้านคน เพิม่ขึน้ 
10.3% (4) จนี 59.3 ล้านคน 
เพิม่ขึน้ 4.2% (5) อติาล ี52.4 
ล้านคน เพิม่ขึน้ 3.2%
 (6) สหราชอาณาจักร 35.8 
ล้านคน เพิม่ขึน้ 4.0% (7) เยอรมนี 
35.6 ล้านคน เพิม่ขึน้ 1.7% (8) 
เมก็ซโิก 35.0 ล้านคน เพิม่ขึน้ 8.9% 
(9) ไทย 32.6 ล้านคน เพิม่ขึน้ 8.9% 
และ (10) ตรุก ี25.3 ล้านคน ลดลง 
30%
 สถติส่ิวนหนึง่ทีน่่าสนใจใน
อนัดบั “ทอ็ปเทน็” ดงักล่าว คอื
อตัราเพิม่และลดลงของนกัท่อง
เทีย่ว โดยสเปนมสีถติเิพ่ิมขึน้
มากทีส่ดุ ขณะไทยและเมก็ซ-ิ
โกครองอนัดบั 2 ร่วมกนั ส่วน
ตุรกีลดลงมากสุด สาเหตุจาก
ปัญหาการก่อเหตุของกลุ่มก่อ 

เหนียวแน่น ขณะไทยติดอันดับ 
“ท็อปเท็น” ท้ังทางด้านจ�านวนนกั 
ท่องเที่ยว และรายได้จากแขกผู้มา
เยือน 
 รายงานดังกล่าว ประมวลข้อ 
มูลโดยองค์การการท่องเท่ียวโลก
แห่งสหประชาชาต ิ (United Na-
tions World Tourism Organiza-
tion : UNWTO) น�าเสนอในหวัข้อ 
“UNWTO Tourism Highlights, 

10ชาติแหล่งเท่ียวยอดฮิต

ข้อมูลภาพ : meetup.com
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รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

ULEKT-OM-220817-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

ิ ั ็ ิ้ ำ ั

**ทุกตำแหนงงา
น**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

• เพศชาย อายุ 22-35 ป
• วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

isuzu-P1-290817=4*6_01

	 บริษัท	อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ	จำ�กัด	ขอแจ้งร�ยชื่อที่ปรึกษ�ก�รข�ย	ที่พ้นสภ�พก�รเป็น

พนักง�นของบริษัทฯ	 แล้ว	 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	 ชื่อ	 น�งส�ว	 ปภ�	 พงษ์สวัสดิ์	 ได้พ้นสภ�พ 

ก�รเป็นพนักง�น	 ตั้งแต่วันที่	 28	 สิงห�คม	 2560	 ในข้อห�ทุจริตเป็นคว�มผิดฐ�นยักยอก 

ทรัพย์น�ยจ้�ง	

 

	 ห�กปร�กฏว่�บุคคลที่มีร�ยชื่อดังกล่�วข้�งต้น	กระทำ�ก�รใดๆ	ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย 

ภ�ยหลังนับตั้งแต่วันที่พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น	ท�งบริษัทฯ	จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

	 จึงประก�ศม�ให้ทร�บโดยทั่วกัน

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
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LERTY-OM-210817-01

LERT YANG CO., LTD.
ผูสนใจติดตอสมัครไดที่  บริษัท เลิศยาง จำกัด

E-mail : admin@lertyang.co.th
โทร. 0-2332-9612-6 แฟกซ 0-2332-9617

บริษัทนำเขาและสงออกยางรถยนต
ตัวแทนจำหนายยาง ยี่หอ Achilles

เลขที่ 213 ซอยสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เลิศยาง จำกัด

ตองการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
ในตำแหนงตอไปนี้

4 อัตรา

ดวน!ดวน!ดวน!

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย
• เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป
• มีหรือไมมีประสบการณดานการขายยางรถยนต
• สามารถไปทำงานตางจังหวัดได
• มีรถยนตเปนของตนเอง
• มีบุคคลค้ำประกัน

F3001_Hospitality_619

รายละเอียดของงาน :
เป็นตัวแทนขายทางโทรศัพท์ของบัตรสมาชิก “ฮิลตันพรีเมียมคลับ” 

สามารถใช้บริการได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมฮิลตันในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
 • รายได้แบบไม่จ�ากัด

 • รางวัลแก่ผู้ที่ท�าผลงานโดดเด่นด้วยเงินโบนัสประจ�าวัน 

     ประจ�าสัปดาห์และประจ�าปี

 • ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสที่จะเติบโตภายในบริษัทฯ

 • มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

 • สามารถเลือกเวลาท�างานได้ทั้งแบบประจ�าและพาร์ตไทม์

 • การเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟใต้ดิน

คุณสมบัติที่ต้องการ :
 • สัญชาติไทย

 • หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลีได้

     จะมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการพิจารณางาน

 • มีทักษะในการพูดคุยและการสื่อสารที่ดี

 • มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการไปให้ถึงเพื่อความส�าเร็จ

 • มีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์มาก่อน 

     แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ

 • นักศึกษา, แม่บ้าน, ผู้เกษียณอายุ สามารถร่วมงานกับเราได้

เราต้องการพูดคุยกับคุณ! โทรหาเราได้ที่เบอร์ HOTLINE 
เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที :

Hospitality Marketing Concept (Thailand) Co., Ltd.  เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 708-711 ชั้น 7 ลาดพร้าวซอย 3 ถ.ลาดพร้าว 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร : 02-159 8833 แฟกซ์ : 02-024 6624 E-mail : csmgr-thailand@clubhotel.com

HOTLINE  :  02-159 8833

เราก�าลังเปิดรับสมัคร “ตัวแทนขายทางโทรศัพท์”

สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 09-6970-3723 

(เวล� 08.30-17.00 น.)

KTC-P1-090817=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. ทน�ยคว�ม   2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี (มีใบอนุญาตทนายความ)

2. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

3. พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไปด้านบัญชี

4. พนักง�นธุรก�ร 2 อัตร�

 • เพศหญิง วุฒิม.6 ขึ้นไป

5. พนักง�นขับรถ (ชาย) 4 อัตร�

6. แม่บ้�น 2 อัตร�
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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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ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การศกึษาวเิคราะห์โครงการน�าร่อง
การส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี ที่
อาคารจามจรุ ี10 จฬุาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั J 10.00 น. ธรีพฒัน์ 
จริพิพัฒน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
เชยีงใหม่รมิดอย จ�ากดั (มหาชน) 
น�าเสนอรายละเอยีดหลกัทรพัย์แก่
นกัลงทนุ ทีห้่อง 704 ชัน้ 7 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
J 13.00 น. รศ.ดร.เฉลยีว วทิรู-
ปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ 
หาร บรษิทั อสีเทร์ินโพลเีมอร์ กรุป๊ 

ทีอ่าคารรฐัประศาสนภกัด ีศนูย์ราช 
การเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษาฯ 
J 08.30 น. กอบชยั บญุอรณะ 
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปิดงานเสวนาเร่ือง 
การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบ
ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการ
น�า้ของประเทศ ทีโ่รงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค J 08.30 น. ประพนธ์ วงษ์-
ท่าเรือ อธิบดีกรมพัมนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิด
งานสมัมนาสรปุผลการศกึษาโครง-

J 08.30 น. วสั ตงิสมติร ประ 
ธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาต ิ เป็นประธานในงานเปิดศนูย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส�านัก 
งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ ห้องสมดุเฉพาะด้านสทิธิ
มนษุยชนแห่งแรกของประเทศไทย 

จ�ากดั (มหาชน) แถลงผลประกอบ
การไตรมาส 1 ปี 2560/61 ทีห้่อง
ประชมุ 603 ชัน้ 6 อาคาร B ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 
17.30 น. อภริด ีตนัตราภรณ์ รฐั 
มนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เป็น
ประธานในงานฉลองครบรอบ 15 ปี 
โครงการ Talent Thai & Designers’ 
Room พร้อมงานมอบรางวัลแก่    
15 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยที่มีความ
โดดเด่น ทีโ่รงแรมสยาม เคมปิน-
สกี ้กรงุเทพฯ

บรษิทั สยาม ไวเนอรี ่จ�ากัด (Siam 
Winery) ผูผ้ลติ ไวน์มอนซนู แวลลย์ี 
(Monsoon Valley Wines) คุณ-
ภาพสงูของประเทศไทย รสชาตเิป็น
เอกลกัษณ์จนได้รบัรางวลัระดบัโลก 
ร่วมกบัโรงแรมสยามเคมปินสก ีจดั
ไวน์ดนิเนอร์ สดุเอก็ซ์คลซูฟี “มอน
ซนู แวลลย์ี ไวน์ ดนิเนอร์” (MON-
SOON VALLEY Wine Dinner) ดืม่ 
ด�า่กบัไวน์ชัน้ดพีร้อมสนทนากบัไวน์ 
เมกเกอร์และผูเ้ชีย่วชาญด้านไวน์ระ 
หว่างอาหารค�า่รสเลศิ ณ ห้องอาหาร 
สระบวั โรงแรมสยามเคมปินสกี
 ไวน์มอนซูน แวลลีย์ (Mon-
soon Valley Wines)ไวน์สัญชาติ
ไทยทีเ่ริม่ต้นโครงการเมือ่ปี 2544  
ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะ
สร้างวฒันธรรมไวน์อนัเข้มแขง็ขึน้
ในไทยท�าการผลิตไวน์ด้วยองุ่น
จากไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วิน-

ไวน์ดินเนอร ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เราจึงอยากทีจ่ะมอบประสบการณ์
สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแขกคนส�า-
คญั ในดนิเนอร์ม้ือพเิศษ มอนซนู 
แวลลีย์ ไวน์ ดินเนอร์ (MON-
SOON VALLEY Wine Dinner)
โดยน�าไวน์รางวัลระดับโลกมาจับ
คู่อย่างลงตัวกับอาหารไทยที่รัง-
สรรค์ภายใต้การดูแลของเชฟระ  
ดบัมชิลนิสตาร์ของห้องอาหารสระ
บวั ซึง่เชือ่ว่าทกุท่านจะสมัผัสถงึรส 
ชาติความอร่อยและความพิเศษ
อย่างแน่นอน” 

ยาร์ดทีห่วัหนิ ซึง่สภาพภมูปิระเทศ
และภูมิอากาศ สามารถปลูกองุ่น
สายพนัธุต่์างๆ จากทัว่โลกได้ด ีจงึ
มีวัตถุดิบหลากหลายในการผลิต
ไวน์ ให้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ 
ด้วยวัตถุดิบท่ีดีผสานกับประสบ-
การณ์อนัลกึซึง้ในการปรงุไวน์ของ 
แคธริน พัฟฟ์ (Kathrin Puff) 
Wine making, Viticulture, Inno-
vation and strategic projects 
Director แห่งสยามไวเนอรี ่ท�าให้
ไวน์มอนซูน แวลลีย์ ได้รับรางวัล
มาแล้วถึง 237 รางวัล จาก 9 เวที
แข่งขนัไวน์ระดบัโลก ภายในช่วงปี 
2551-2560 เท่านั้นนับเป็นไวน์
ไทยทีไ่ด้รบัรางวลัมากทีส่ดุ ซึง่ล่า 
สดุในปี 2560 นี ้ไวน์มอนซูน แวล
ลีย์ (Monsoon Valley Wines) 
กไ็ด้รบัรางวลั 6 รางวลั จาก Decan-
ter World Wine Awards 2017 

ท่ีจัดขึ้นท่ีสหราชอาณาจักร ซ่ึงมี
ไวน์เข้าร่วมแข่งขนัมากกว่า 17,000 
ชนิด อีกด้วย
 แคธริน พัฟฟ์ ได้เปิดเผยว่า 
“เรามีความภาคภูมิใจมากที่ ไวน์
มอนซูน แวลลีย์ ซึ่งเราตั้งใจผลิต 
อย่างพิถีพิถันได้รับการยอมรับ
จากท้ังในประเทศและในเวทีระ 
ดบัสากลอย่างต่อเนือ่งมายาวนาน 
กว่า 10 ปี ถือเป็นความส�าเร็จที่ 
ยิ่งใหญ่และแสดงให้เห็นถึงศักย 
ภาพในการผลติไวน์ของเมืองไทย
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สังคม

มร.ชเิงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 
จ�ากดั ถ่ายภาพร่วม และ มร.คาร์เมโลเอซเปเลต้า ซอีโีอ ของ ดอร์น่า สปอร์ต 
ในงานแถลงข่าว และลงนามสญัญาการเป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขนัรถ
จกัรยานยนต์ทางเรยีบชงิแชมป์โลก โมโตจพี ีไทยแลนด์ 2561-2563 

ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เปิดตวั 7 ชมุชนต้นแบบ
การท่องเทีย่วชุมชนส�าหรับเดก็และเยาวชน เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์โพเรอร์ เพือ่      
ส่งเสรมิให้โรงเรยีนและครอบครวัคนรุน่ใหม่พาเดก็ๆ ไปเปิดโลกการเรยีนรู้  
นอกห้องเรยีนในพืน้ทีช่มุชน และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนท้องถิน่ของไทย  

ประจักษ์-ละออ ต้ังคารวคณุ ประธานกรรมการ บมจ.ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
และประธานมลูนธิคิณุแม่ลีก้มิเกยีว ตัง้คารวคณุ มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีน
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่ได้รับความเดือดร้อน จ�านวน 1,000 ทุน รวมท้ังสิ้น 
1,000,000 บาท ทีห่อประชมุโรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา จ.สกลนคร 

ชวินดา หาญรัตนกลู กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรงุ
ไทยจ�ากดั (มหาชน) ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ แก่ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและ
ผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่น�าไปถวายในพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

วชิติ ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธรุกจิการท่องเทีย่ว ประชมุสมาชกิ
ประจ�าเดอืนสงิหาคม สมยัที ่37 ครัง้ที ่5 โดยม ีพรทพิย์ หริญัเกต ุอปุนายก, 
ดร.อดิษฐ์ ชยัรตันานนท์ เลขาธกิาร, มิง่ขวญั เมธเมาล ีอปุนายก, เอกสทิธิ์ 
โชตกิเสถยีร เหรญัญกิ ร่วมงาน ทีโ่รงแรมอมาร ีวอเตอร์เกท กรงุเทพฯ 

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (maiA) ร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) จดัสมัมนาเรือ่ง “การสร้างคณุค่ากจิการอย่าง
ยัง่ยนืกบัCG Code 2560” ทีส่โมสรราชพฤกษ์

ชฤทธพิร เม้งเกรด็ ผูจ้ดัการโครงการสามพรานโมเดล และ อาทติย์ ประสบ-
สม ผูอ้�านวยการโรงงานน�า้ตาลมติรผลภเูวยีง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที ่บรษิทั 
น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด และเกษตรกรเครือข่ายต�าบลมิตรผลร่วมพัฒนา 
จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสนิธุ ์ลงพืน้ทีศ่กึษาดงูาน ทีส่ขุใจออร์แกนกิฟาร์ม 

โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 3 อนิเตอร์ จดักจิกรรม “Mother Class รอบรู ้ คู่
ครรภ์ ปี 2560 “ครัง้ที ่ 3 เพือ่เตรยีมความพร้อมในการคลอดบตุร การ
ปฏบิติัตัวท่ีถกูต้องระหว่างต้ังครรภ์ เรียนรู้และพัฒนาการของทารก ในงาน
พบกบั การบรรยายโดยแพทย์เฉพาะทาง และมกีจิกรรม workshop 


