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ตั้งทูตพิเศษ
ท�ำงำนเกำหลีเหนือ

เศรษฐกิจ 4

วิกฤตตุรกีไม่กระทบ
ตลำดเกิดใหม่-ไทย 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“SELIC”รบัรำงวลั
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม

การเมอืงทีค่ลมุเครือมาตลอด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาน่าจะมี

ความชดัเจนมากขึน้ในช่วงเดอืน

กันยายนน้ี ท่ีส�าคญัช่วงระยะ

เวลา 90 วนั ระหว่างรอ พ.ร.ป. 

เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

อย่างเป็นทางการจะมีความ

เคลือ่นไหวพร้อมกนัในหลาย

ด้าน โดยเฉพาะการชิงเก้าอี้ 

ส.ส. และการแย่งต๋ัวนัง่เก้าอี้ 

ส.ว. แม้บรรยากาศอาจจะดู

วุ่นวายบ้าง แต่เป็นช่วงเวลา 

90 วนัท่ีน่าตดิตาม เพราะเมือ่

พ้นห้วงเวลานีไ้ปแล้วน่าจะท�าให้

ประชาชนมองข้ามชอ็ตไปถึง

อนาคตประเทศหลงัเลอืกตัง้ได้

โดยไม่ต้องรอลุน้ผลคะแนนว่า

ฝ่ายไหนจะชนะเลอืกตัง้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เข้าสูส่ปัดาห์สดุท้ายของเดือนสงิหาคม 
เม่ือล่วงเข้าเดือนกันยายนการเมอืง
จะมคีวามเคลือ่นไหวคกึคกัมากขึน้ 
อะไรที่ดูคลุมเครือไม่ชัดเจนก่อน
หน้านีก้น่็าจะมคีวามชดัเจนภายใน
เดือนนี้

ความชดัเจนแรกแน่นอนว่าทกุ
คนจะจับจ้องไปทีก่ารประกาศเลอืก
เส้นทางเดินทางการเมืองของ “บ๊ิก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)

แม้หลายคนเชื่อว่าในความ
ชดัเจนจะไม่มีความชดัเจน เพราะ 
“บิก๊ตู”่ จะประกาศอนาคตแบบแทง
กัก๊ประมาณว่าพร้อมกลบัมาเป็นนา
ยกฯหากประชาชนต้องการ แต่จะ
ไม่บอกว่าจะเอาชือ่ไปใส่ไว้ในบญัชี
ชือ่นายกฯของพรรคการเมอืงไหน
หรอืไม่

แต่ไม่ว่าจะแทงกัก๊อย่างไร 
หลงัการประกาศออกมาอย่าง
เป็นทางการกส็ามารถเดาเส้น
ทางการเมอืงของหวัหน้า คสช. 
ได้ไม่ยากว่าระหว่าง “อยากไป
ต่อ” กบั “พอแค่น้ี” อย่างไหน
มนี�า้หนกัมากกว่ากนั

ความชดัเจนอย่างทีส่องคอื การ
ปลดล็อกพรรคการเมืองให้ท�า

90วันรู้อนาคต

กจิกรรมบางประการเพือ่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายได้ หลงัจากทีพ่ระราช
บญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (ส.ส.) และ พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
โดย คสช. จะประชุมเพือ่เคาะปลด
ลอ็กกันในวนัที ่28 สงิหาคมนี้

ความชดัเจนประการทีส่ามคอื 
การแบ่งเขตเลอืกตัง้ เพือ่ให้พรรค 
การเมืองสามารถจัดท�าไพรมารี
โหวตได้

ความชดัเจนประการต่อมาที่
น่าจะเป็นไฮไลท์ไม่ต่างจากการ
ประกาศอนาคตทางการเมอืงของ
หวัหน้า คสช. คอื ความชดัเจนการ
ต้ังพรรคการเมอืงของกลุม่สามมติร
ท่ีถึงเวลาเปิดตวัว่าใครจากพรรคการ 
เมอืงหรือกลุ่มการเมืองไหนบ้างท่ีถกู

ดดูเข้ามาร่วมงานกบักลุม่สามมติร
เม่ือล่วงเข้าเดอืนกนัยายนกลุม่

สามมติรคงต้องใส่เกยีร์ห้าเดนิหน้า
เตม็ที ่เพราะเท่ากบัว่าจะมเีวลาแต่ง
ตวัเป็นพรรคการเมอืงให้เรยีบร้อย
ก่อนลงสูส่นามเลอืกตัง้ประมาณ 90 
วนั ซึง่เป็นช่วงระหว่างรอเวลา พ.ร.ป. 
เลอืกตัง้ ส.ส. มผีลบงัคบัใช้ ถ้าช้าไป
กว่าน้ีอาจไม่ทนักาล เพราะกระบวนการ
จัดตัง้พรรคการเมืองยังมอีีกหลาย
ขัน้ตอนทีต้่องด�าเนนิการ ไม่ว่าจะ
เข้าไปสวมหัวพรรคการเมอืงทีย่ืน่
จับจองช่ือพรรคเอาไว้แล้วหรือย่ืนตัง้
พรรคการเมอืงของตวัเอง

ตามกรอบเวลาคอืต้องจดัต้ัง
พรรคการเมืองให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในเดอืนพฤศจกิายน เพราะต้อง
ใช้เวลาในการท�าไพรมารีโหวตก่อน
ส่งผูส้มัครรบัเลอืกตัง้ ซึง่ถงึตอนนีย้งั
ไม่ชดัเจนว่าแนวทางจดัท�าไพรมารี

โหวตจะเป็นแบบไหน อย่างไร
ความชดัเจนทีส่�าคญัทีสุ่ดอีก

เรือ่งและคงมกีารเคลือ่นไหวกันมาก
ขึน้คอื การคดัเลอืก ส.ว. ทีใ่ห้อ�านาจ 
คสช. ต้ังคณะกรรมการคัดเลือกได้
มากถึง 200 คน ส่วนอีก 50 คน
เปิดรบัสมัครจากทัว่ประเทศ เพือ่
ให้ได้ผูเ้หมาะสมจ�านวนหนึง่ก่อน
ส่งรายช่ือมาให้ คสช. เลอืกให้เหลอื 
50 คน เอาไปรวมกบั 200 คนที่ 
คสช. สรรหามา

เชือ่ว่าในกลุม่ก้อนของคนทีอ่ยู่
ในสายอ�านาจปัจจบัุนและคนทีเ่คย
อยูใ่นแม่น�า้สายอ�านาจแต่หลุดจาก
เก้าอ้ีไปก่อนหน้านีค้งเคล่ือนไหว
กันคึกคักเพื่อชิงตั๋วนั่งเก้าอี้ ส.ว. 
และมคีวามเป็นไปได้ว่าคนทีต่่อตัว๋
นั่งเก้าอี้ ส.ว. ก็คงเป็นพวกหน้า
เก่าๆทีเ่คยเป็นสมาชิกสภาปฏริปู
แห่งชาติ (สปช.) สมาชิกสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) คณะ
กรรมการร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) 
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) สมาชิกสภา
ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) 
และอดีตนายทหารในกองทพั

การเคลือ่นไหวของฝ่ายการเมอืง
เพื่อเตรียมความพร้อมลงสนาม
เลอืกตัง้ทีว่่าร้อนแล้ว การวิง่เพือ่ชงิ
ตัว๋นัง่เก้าอี ้ ส.ว. ทีมี่จ�านวนจ�ากดั
เพยีง 250 ท่ีนัง่ คงเพิม่อณุหภมูิ
ความร้อนให้การเมืองไม่ต่างกัน

ทีส่�าคญัคอืในช่วง 90 วนั
ระหว่างรอเวลา พ.ร.ป.เลือกต้ัง 
ส.ส. บงัคบัใช้ก่อนประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาก�าหนดวันเลือก
ตัง้ น่าจะท�าให้ประชาชนมอง
ข้ามชอ็ตเหน็อนาคตการเมือง
หลงัเลอืกตัง้ได้ไม่ยาก

ในกลุ่มก้อนของคนที่อยู่ในสายอำานาจ

คงเคลื่อนไหวกันคึกคักเพื่อชิงตั๋วนั่งเก้าอี้ ส.ว. 

และเป็นไปได้ว่า ส.ว. คงเป็นพวกหน้าเก่าๆ
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In Brief : ย่อความ

โหนกระแสดารา

ทรรศนะ

รฐับาลหรอืนายกรฐัมนตรทีี่
โหนกระแสดาราก็น่าจะได้
ผลบ้าง แต่ถ้ามผีลงานให้คน
ชื่นชอบพอใจก็จะยิ่งท�าให้
ประชาชนยอมรับอ�านาจ 
ยอมรับต�าแหน่ง ดีกว่าจะ
โหนกระแสอย่างเดียว

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยุคอ�านาจมืด?
“ธนาธร จึงรุง่เรอืงกจิ” ถกู บก.ปอท. 
ด�าเนนิคดพีร้อมพวกรวม 3 คน หลงั
ไลฟ์วิจารณ์ “พลังดูด” และพาดพิง 
“คสช.” ยนืยนัจะวิจารณ์การกระท�าของ 
“คสช.” ทีไ่ม่ถูกต้องต่อไป ไม่ตืน่ตระหนก
และไม่กงัวล ทีน่่าวติกคอืการข่มขูค่กุคาม
คนทีไ่ม่สนบัสนนุ แต่ “กลุม่สามมติร” 
ไม่โดน 

“ธนาธร” บอกว่า สงัคมไทยก�าลัง
อยูใ่นยคุมืด อยากปิดปากใครก็ยดัคดี
ใส่ พอยดัคดีไม่ได้กส่็งคนไปข่มขู ่อย่าง
กรณ ี“เอกชยั หงส์กังวาน” ถกูท�าร้าย
เพราะเตือนสติสังคมไม่ให้ลืมเรื่อง 
“นาฬิกาหรู” ไม่ใช่บังเอิญ ไม่ใช่
อบุตัเิหต ุแต่มีการวางแผนมาอย่างด ี

ย้อนช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นว่ามี
การด�าเนนิคด ี “ผูเ้หน็ต่าง” การกล่า
วหาและด�าเนินคดีความผิดตามมาตรา 
116 ฐานยยุงปลุกป่ันมีกว่า 33 คดี ผู้
ต้องหาอย่างน้อย 91 คน ส่วนใหญ่ต่อ
ต้านรฐัประหารและวจิารณ์ “คสช.”

ทั้งที่ตามสถานการณ์บ้านเมือง
ปรกต ิมาตรา 116 ข้อหายยุงปลกุป่ัน
เป็นกฎหมายท่ีไม่เห็นบ่อยนัก คอืจะใช้
เฉพาะท่ีเหน็ว่ามีผลกระทบต่อความมัน่คง
ของรัฐ แต่ยคุ “คสช.” กลายเป็นเรือ่ง
ปรกตใินการด�าเนินคดกัีบกลุม่ทีแ่สดง
ความคดิเหน็ทางการเมอืงตรงข้ามกบั
รฐับาลทหาร

หลงัจากมกีารแก้ไข “พ.ร.บ.คอม 
พวิเตอร์” มาตรา 14 (1) กลายเป็น
อาวุธส�าคัญของ “ผู้มีอ�านาจ” ที่จะ
ปิดปากประชาชนทีถ่กูกล่าวหาและด�าเนนิ
คดเีพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ 

เสรภีาพการแสดงออก (Freedom 
of Expression) หรอืเสรภีาพในการ
พูด (Freedom of Speech) เป็นสทิธิ
มนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐาน
สทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ แต่
ไม่มภีายใต้ “อ�านาจเผดจ็การ”!

ค�าว่า “รูตั้ว” มเีสน่ห์มากหรอืมีเสน่ห์
น้อย รูจ้กัท�าให้คนมาสนใจ อย่างนีเ้รยีก
ว่ารู ้เรื่องการตลาด อย่างทีมงาน 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีพยายามดงึเรทติง้ดงึคะแนน 
ถ้าพดูคนเดยีวกไ็ม่มใีครสนใจ จงึต้อง
มพีธีิกรหญงิมาสลับบ้าง อย่างรายการ
เดนิหน้าประเทศไทยกเ็อาดารานกัแสดง
มาดงึคนดูคนฟัง จะเรยีกว่าโหนกระแส
ดารากไ็ด้  

เอาล่ะ ความสวยงาม ความหล่อ
เหลา กท็�าให้คนทัว่ไปมคีวามชืน่ชอบ 
อย่างเช่นดงึณเดชน์ คกูมิยิะ หรอืโป๊ป-
ธนวรรธน์ วรรธนะภตู ิมาร่วมรายการ 
กต้็องมคีนมาด ู แฟนคลับกเ็ยอะ แต่
การประชาสมัพนัธ์ผลงานของรฐับาลก็
ต้องมีผลงานที่ท�าให้ประชาชนถูกใจ
พอใจด้วยเหมอืนกนั

นายกรฐัมนตรกีร็ูตั้ว รูทั้น รูแ้ก้ ว่า
พดูคนเดยีว ท�ารายการคนเดยีว คนก็
อาจไม่ฟัง ไม่ด ูกต้็องมอีะไรพเิศษ แม้แต่
แต่งเพลงออกมา แต่ยงัไม่ได้แสดงหนงั 
แสดงละคร ไม่ได้เป็นพรีเซน็เตอร์ ซ่ึง
อาจจะได้เห็นก็ได้ ไม่แน่เหมือนกัน 
เพราะหน้าตาท่านกไ็ม่ได้ขีเ้หร่อะไร หล่อ
เหลา หน้าตามรีาศีว่างัน้เถอะ 

อาตมายงันึกถงึพวกนกัจดัรายการ
ที่เอาดารามาโปรโมทที่วัด กระชาก

เรทติง้ได้มากทเีดยีว จ�าได้ว่าปีหนึง่เคย
เอามะปรางไปให้คุณสรยทุธ สทุศันะ
จนิดา แกกโ็ปรโมทว่ากนิหวานช่ืนใจ 
คนกม็าวดักนัมากมายเลย แต่มดีารา
มาร่วมกบัวดัไม่มาก ไม่เหมือนวดัทีมี่
พธิกีรรมต่างๆ อย่างวดัท่าไม้ วดัไผ่ล้อม 
จะมดีาราไปมาก วัดอาตมามีน้อยมาก 
ดาราทีม่าคร้ังแรกเหน็จะเป็นคุณไพโรจน์ 
สงัวรบิตุร พระเอกวยัอลวนนีแ่หละ ต่อ
มากคุ็ณสรพงษ์ ชาตร ีบิณฑ์ บันลอืฤทธ์ิ 
และเมือ่ไม่กีว่นักค็ณุนุน่ นางเอกชือ่ดงั 
บางคนมาบวชกม็ ีแต่กย็งัถอืว่าน้อยมาก 

การดงึดารา นกัร้อง นกัจดัรายการ
มาประชาสมัพนัธ์ ได้ผลบ้างไม่มากก็
น้อย ยิง่ตอนทีมี่ทเุรยีน มะปราง มะม่วง 
จะมคีนมาท�าบญุมาช่วยซือ้มากมาย ก็
ถอืเป็นเรือ่งมหศัจรรย์ เรือ่งของโลกเรา 
เรือ่งของดารา นกัแสดง ถ้าไปวดัไหน
กท็�าให้คนสนใจและตามมาอย่างมาก  

การเอาดารา นกัร้อง นกัแสดง 
มาโหนกระแสเป็นเร่ืองไม่ผิด แต่
กระแสก็ต้องอยูท่ีว่่ามผีลงานหรอื
ไม่ด้วย อย่างรัฐบาลหรือนายก
รฐัมนตรทีีโ่หนกระแสดารากน่็าจะ
ได้ผลบ้าง แต่ถ้ามผีลงานให้คนช่ืน
ชอบพอใจก็จะย่ิงท�าให้ประชาชน
ยอมรบัอ�านาจ ยอมรบัต�าแหน่ง ดี
กว่าจะโหนกระแสดาราอย่างเดียว  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

วิกฤตตุรกีไม่กระทบตลาดเกิดใหม่-ไทย 

ลงนาม : สวุทิย์ เมษินทรย์ี รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมเป็นสกัขพียานในพธิลีงนามระหว่างตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ และสมาคม
การจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมินวตักรรมอุตสาหกรรมอาหาร

ต้อนรบั : พิศษิฐ์ เสรวิีวฒันา กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับโรเบร์ิต อะฮอมกา-ลนิด์เซย์ รฐัมนตรช่ีวยกระทรวง
พาณชิย์และอตุสาหกรรม สาธารณรฐักานา และคณะ ในการพบปะหารอืแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และข้อมลูเก่ียวกับโอกาสการค้าและการลงทนุในสาธารณรฐักานา 

นายคมศร ประกอบผล หวัหน้า
ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุน ศนูย์วิเคราะห์
เศรษฐกจิและกลยทุธ์ทิสโก้ เปิดเผย
ว่า ในช่วงท่ีผ่านมาราคาสนิทรพัย์
เสีย่งทัว่โลกเคลือ่นไหวผนัผวนอย่าง
มาก โดยเฉพาะค่าเงนิและหุ้นใน
ตลาดเกิดใหม่ ปัจจยัหลกัมาจาก
นกัลงทนุขาดความเชือ่มัน่และเกรง
ว่าวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในตรุกี
จะลามไปถงึประเทศอืน่ๆ หลงัจาก
สหรฐัประกาศเพิม่อตัราภาษนี�าเข้า
เหลก็และอะลมูเินยีมตอบโต้ตรุกี
เพือ่ให้ตรุกปีล่อยตวัชาวอเมรกินัท่ี
ถกูทางการตุรกคีวบคมุตวัไว้ตัง้แต่
ปี 2559 ในข้อหาสนบัสนุนการก่อ
รัฐประหาร ท�าให้ค่าเงนิลรีาของ
ตุรกอ่ีอนค่าลงอย่างรนุแรง นอกจาก
นีเ้ศรษฐกจิตรุกกีมี็ปัญหามาก ซึง่
อาจกระทบต่อเศรษฐกจิประเทศคู่
ค้าท่ีส่งสินค้ามายังตุรกีและภาค
ธนาคารท่ีปล่อยกู้ให้กบัตรุกี เพราะ
ตรุกต้ีองพึง่พาเงนิทนุจากต่างประเทศ
ในสัดส่วนทีส่งู ทัง้นโยบายการเงนิ
ทีผ่่อนคลายเกนิไปท�าให้อัตราการ
ออมในประเทศต�า่ ย่ิงซ�า้เติมปัญหา
ด้านความไม่สมดลุและเกดิอตัรา
เงนิเฟ้อสงูถงึ 15.8% จึงท�าให้ค่า
เงนิลรีาอ่อนค่ารนุแรง ขณะทีภ่าค

‘SELIC’นวตักรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ทสิโก้ประเมนิวกิฤตเศรษฐกจิตรุกเีกดิจากปัญหาทีส่ัง่สมมานาน 
พึ่งเงินต่างชาติสูง นโยบายการเงินอ่อน แต่จะไม่กระทบตลาด
เกิดใหม่และไทย ส่วนภาคธนาคารและเศรษฐกิจยุโรปก็ได้รับ
ผลกระทบในวงจ�ากัด  

เอกชนตรุกีมีหนีส้กุลเงินต่างประเทศ
จ�านวนมาก 

ศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกจิและกล
ยทุธ์ทสิโก้ประเมนิว่า ปัญหาเศรษฐกิจ
ในตุรกเีป็นปัญหาเฉพาะตวัทีส่ัง่สม
มานาน ขณะท่ีพ้ืนฐานเศรษฐกจิใน
ประเทศตลาดเกดิใหม่ส่วนใหญ่โดย
เฉพาะไทยยงัแขง็แกร่ง เพราะมีดุล
บญัชีเดินสะพดัเกนิดุลมากถงึ 10% 
ของ GDP อตัราเงนิเฟ้ออยูร่ะดบั
ต�า่ที ่1.5% และเงนิทนุส�ารองยงัอยู่

นายเอก สวัุฒนพมิพ์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร บรษิทั ซลีคิ คอร์พ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื SELIC เปิด
เผยว่า การทีบ่รษิทัได้รบัรางวลัอัน
ทรงคณุค่าถึง 2 ปีซ้อน ช้ีให้เหน็ว่า
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี
มาตรฐานในระดบัส่งออกทีด่เียีย่ม 
(จากรางวลัสาขา Best Thai Brand 
และ Best Exporter เมือ่ปี 2560) 
และการทุม่เทด้านนวตักรรมทีบ่รษัิท
ให้ความสนใจและสนบัสนนุมาโดย
ตลอด จากการได้รบัรางวลัสาขา
นวัตกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมยอด

เยีย่ม (Best Green Innovation) 
ปี 2561 ในประเภทอตุสาหกรรม
ขนาดเลก็ ซึง่มอบโดยนายกรฐัมนตรี
เพือ่รบัรองคณุภาพของผูป้ระกอบ
การธุรกจิส่งออกไทย

รางวลั PM Award คอืรางวลั
รบัรองตราสนิค้าและบรกิารส่งออก
ของไทยท่ีได้รับการยอมรับในตลาด
ต่างประเทศ โดยด�าเนินการคัด
เลอืกสนิค้าและบรกิารไทยท่ีมคีวาม
โดดเด่นด้านนวตักรรม ความคดิ
สร้างสรรค์ ตลอดจนมกีระบวนการ
ผลิตทีไ่ด้มาตรฐาน มีความรับผดิ

ชอบต่อสงัคม สะท้อนถงึ SELIC ที่
มสีนิค้านวัตกรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบั
และได้รับความเชื่อมั่นจากตลาด
โลก โดยรางวลั PM Award ถอืเป็น
รางวลัสงูสดุของรฐับาลท่ีมอบให้แก่
ผูป้ระกอบธรุกจิดเีด่น เพือ่แสดงถงึ
ภาพลกัษณ์ของคุณภาพและมาตรฐาน
ของสนิค้าไทยในตลาดโลก อกีทัง้
การได้รบัรางวัลนียั้งเป็นการยนืยนั
ถงึความมุง่มัน่และทุม่เทของทมีงาน
ในการผลกัดนัด้านนวตักรรมพร้อม
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมคนืกลบัแก่สงัคม
อกีด้วย

ในระดบัสงู นอกจากนีเ้ศรษฐกจิ
ของตรุกมีขีนาดประมาณ 8.5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
สดัส่วนเพยีง 1% ของ GDP โลก 
ความเส่ียงที่ปัญหาจะลุกลามไป
เศรษฐกจิอืน่ๆจงึมีจ�ากดั ส่วนการ
ปล่อยกู้รวมของธนาคารต่างๆให้
ตรุกส่ีวนใหญ่อยูใ่นยโุรปประมาณ 
1.1 แสนล้านยโูร เพียง 1% ของ
ยอดปล่อยกูร้วมทัง้อตุสาหกรรม จึง

กระทบภาคธนาคารและเศรษฐกิจ
มหภาคในยโุรปจ�ากดัเช่นกัน

อย่างไรกต็าม ผลกระทบวิกฤต
เศรษฐกิจตุรกีจะถูกส่งผ่านไปยัง
เศรษฐกจิโลก 2 ช่องทางคอื 1.ทางการ
ค้า จากเศรษฐกจิทีต่กต�า่และค่าเงนิ
ทีอ่่อนค่า ประเทศคูค้่าน่าจะได้รบั
ผลกระทบคอืรสัเซยีและอิหร่านท่ี
ส่งออกไป 5% และ 11% ของการ
ส่งออกรวมตามล�าดบั 2.การปล่อย
กู ้ธนาคารต่างชาตทิีป่ล่อยกูใ้นตรุกี
ส่วนใหญ่เป็นธนาคารในยโุรป แต่
ท่ีผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มธนาคารใน
ยโุรปทัง้ทีไ่ด้รบัผลกระทบและไม่ได้
รับผลกระทบได้ปรับตัวลดลงมาแล้ว
ราว 10% นบัจากต้นเดือนสงิหาคม 
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หารือสิ่งแวดล้อม 
ส�านกัข่าวเคซีเอน็เอของทางการ
เกาหลเีหนอืรายงานว่า นายเอ
รคิ โซลเฮม ผูอ้�านวยการโครงการ
สิง่แวดล้อมสหประชาชาต ิพร้อม
คณะ เข้าพบเจ้าหน้าทีเ่กาหลเีหนอื 
รวมถึงนายคิม คยอง-จุน รัฐ 
มนตรีที่ดินและคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อมเกาหลีเหนอื โดยนาย
โซลเฮมคาดว่าการเยือนคร้ังนี้
จะได้หารอืถงึความร่วมมอืด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกาหลีเหนือได้
ขอความร่วมมือการลดปัญหา
มลภาวะทางน�า้ในเกาหลเีหนือ

จ�าคุก “ปัก” 25 ปี 
ศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้ตัดสิน
ลงโทษจ�าคกุอดตีประธานาธบิดี
ปัก กึน-ฮเย เป็นเวลา 25 ปี 
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
อ้ือฉาวทีส่่งผลให้เธอถกูขบัออก
จากต�าแหน่งเมื่อต้นปีที่แล้ว 
ศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้กล่าวว่า 
นางสาวปักได้สมคบคดิกบันาง
ชเว ซุนซิล เพื่อนสนิทของเธอ 
ในการรับเงินหลายหมื่นล้าน
วอนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของ
เกาหลใีต้หลายแห่ง เช่น ซมัซงุ 
และล็อตเต้ เพื่อช่วยเหลือนาง
ชเวและสนบัสนนุมลูนธิไิม่แสวง
ผลก�าไรที่เธอเป็นเจ้าของ  

นักบินขับไล่คนแรก
ร้อยโทหญิงมสิะ มตัซูชิตะ วยั 
26 ปี แห่งกองก�าลังป้องกัน
ตนเองของญีปุ่น่ เสรจ็สิน้การฝึก
อบรมแล้วและพร้อมที่จะเป็น
นกับนิของเครือ่งบนิขบัไล่เอฟ-
15 โดยได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นนกับนิ
ประจ�าเครือ่งบนิขบัไล่อย่างเป็น
ทางการในวนัเสาร์ทีผ่่านมา ร้อย
โทหญงิมตัซชิูตะให้สัมภาษณ์ว่า 
เธอจะมุง่มัน่ท�างานในหน้าทีท่ี่
ได้รบัมอบหมายและจะปทูางให้
สตรคีนอืน่ๆท่ีอยากด�าเนนิรอย
ตามเส้นทางการเป็นนกับนิหญงิ
ของเธอในอนาคต 

ข่าวย่อย
ต้ังทูตพิเศษท�างานเกาหลีเหนือ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงานจาก
เมอืงโฮโนลลู ูประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ลงนามค�าส่ังสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากภยัพบิติัทางธรรมชาตคิรอบคลมุ
ทัง้เกาะฮาวาย โดยจะมกีารจัดสรร
งบประมาณฉุกเฉินจากท�าเนียบ
ขาวทันที และความช่วยเหลือจาก
ส่วนกลางน�าโดยกระทรวงความ
มั่นคงแห่งมาตุภูมิ และส�านักงาน
จัดการภาวะฉุกเฉินส่วนกลาง (ฟี
มา) จะเข้าสูพ่ืน้ทีภ่ายใน 24 ชัว่โมง 
จากการท่ีเฮอร์ริเคนเลนเคลื่อนที่

ด้วยความเรว็ลมสงูสดุใกล้ศนูย์กลาง
ประมาณ 200 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
เข้าใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐ
ฮาวายมากขึ้นทุกขณะ

ขณะท่ีส�านกังานอุตนุยิมวทิยา

ภาวะฉกุเฉนิ‘เฮอร์รเิคน’ถล่มฮาวาย
แห่งชาติของสหรัฐ (เอ็นดับเบิล
ยูเอส) คาดการณ์ว่า การเกิดคลื่น
พายซัุดฝ่ังมคีวามสงูระหว่าง 1-1.5 
เมตรเหนือระดบัปรกต ิตลอดแนว
ชายฝ่ังทางตะวนัตกของเกาะฮาวาย 
แม้ความรุนแรงของกระแสลมลด
ลงบ้างแล้วจากระดับ 5 ลงมาอยู่
ท่ีระดับ 3 ตามมาตรวัดพายุซัฟ
เฟอร์-ซมิป์สนั แต่เอน็ดบัเบลิยเูอส
พยากรณ์ว่า ปริมาณน�้าฝนสะสม
สูงกว่า 30 เซนติเมตรในหลาย
พื้นที่ รวมถึงภาคตะวันออกของ
เกาะใหญ่ฮาวายด้วย

รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัแต่ง
ตัง้อดตีผูบ้รหิารฟอร์ดเป็นทตู
พเิศษส�าหรบัเกาหลเีหนือ และ
ทัง้สองจะเดนิทางไปยงัเกาหลี 
เหนอืในสปัดาห์หน้า 

นายไมค์ ปอมเปโอ รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั แต่งตัง้นายสตี
เฟ่น บกีนั วยั 55 ปี เป็นทตูพเิศษ
ส�าหรบัเกาหลเีหนือ ซึง่นายบกีนั
จะท�าหน้าทีก่�ากบัด้านนโยบายของ
สหรฐักบัเกาหลเีหนอื และเป็นแกน
น�าในการผลักดันความพยายาม
บรรลเุป้าหมายของประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ เรือ่งการปลดอาวธุ
นวิเคลียร์ในเกาหลเีหนอืตามทีไ่ด้
ตกลงไว้กบันายคมิ จอง-อนึ ผูน้�า
เกาหลเีหนือ โดยนายปอมเปโอและ
นายบกีนัจะเดนิทางไปยงัเกาหลีเหนอื
ในสปัดาห์หน้าเพือ่ผลกัดนักระบวน 
การทางการทตูให้คบืหน้าตามเป้า
หมายท่ีวางไว้

ส�าหรับก�าหนดการเยือน
เกาหลเีหนือของนายปอมเปโอและ
คณะทีก่�าลงัจะเกดิขึน้นบัเป็นครัง้ท่ี 
4 แล้วในปีนี ้ และจะเป็นคร้ังท่ี 2 
หลงัการพบหารอืครัง้ประวตัศิาสตร์
ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับ
นายคิมที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 
มถุินายนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

น.ส.ฮีทเธอร์ เนาเอิร์ต โฆษกหญงิ
กระทรวงต่างประเทศสหรฐั กล่าว
ว่า นายปอมเปโอไม่คาดหวังว่าจะ
ได้มีโอกาสเข้าพบนายคมิระหว่าง
การเยือนคร้ังนี ้และในระหว่างการ
เยอืนเมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่าน
มานายปอมเปโอกไ็ม่ได้เข้าพบผูน้�า
ของเกาหลเีหนอืเช่นกนั

ทัง้นี ้ก่อนรบัต�าแหน่งทตูพิเศษ
ส�าหรบัเกาหลเีหนอืนายบกีนัเคย
ด�ารงต�าแหน่งรองประธานด้านการ
ประสานงานราชการระหว่างประเทศ
ของบรษัิทฟอร์ด มอเตอร์ จ�ากัด และ
อดตีเลขาธิการฝ่ายบริหารของสภา 
ความมัน่คงแห่งชาติระหว่างปี 2544-
2546 ซึง่ตรงกับสมยัของประธานาธบิดี
จอร์จ ดบัเบลิย.ู บุช เคยได้รบัการ

วางตัวให้รบัต�าแหน่งทีป่รกึษาด้าน
ความมัน่คงแห่งชาตปิระจ�าท�าเนยีบ
ขาวด้วย แต่ในทีส่ดุประธานาธบิดี
ทรมัปต์ดัสนิใจแตง่ตัง้นายจอหน์ 
โบลตนั อดตีเอกอคัรราชทตูสหรฐั
ประจ�าสหประชาชาต ิ(ยเูอน็) ให้ท�า
หน้าทีน่ี้

มคีวามเคลือ่นไหวจากทางการ
แอฟรกิาใต้กล่าวหาประธานาธบิดี
ทรมัป์ว่าต้องการสร้างความแตกแยก
ภายในแอฟรกิาใต้ ภายหลังผูน้�า
สหรฐัทวตีข้อความให้กระทรวงต่าง
ประเทศสหรัฐสอบสวนตามที่มี
รายงานการยดึและเวนคนืทีด่นิ รวม
ท้ังสังหารเกษตรกรหลายคนใน
แอฟรกิาใต้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้กบัผูถ้อืครองทีด่นิ 

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ำกัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สำมบวกสองเฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

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

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

ฉลองครบรอบ 1 ปี‘ตือสนิท’
ป้ันรายการสุดฮอตแห่งปี “ตอืสนทิ” 
ให้เป็นรายการทอล์ค ออฟ เดอะ 
ทาวน์ มาได้ครบ 1 ปี การนัตีความ
ปังด้วย 132 คลิป และยอดววิพุง่
กว่า 160 ล้านวิว ล่าสดุบรษิทั สโป๊ค 
ดาร์ค จ�ากดั ร่วมกับบริษทั ทบูเีอ
เบิล้ จ�ากดั ผูผ้ลติรายการออนไลน์
กระแสแรงแห่งปี เลยถอืโอกาสจดั
งานฉลองใหญ่ ชวนแขกผูมี้เกยีรติ
และเซเลบริตี้คนดังมาร่วมฉลอง
คบัคัง่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุน่
เป็นกันเอง 

ประภาพร สตูะบตุร กรรม 
การผูจั้ดการ บรษิทั ทบูเีอเบิล้ 
จ�ากดั กล่าวว่า รายการ “ตอืสนทิ” 
เกดิจากการรวมตัวของ 7 หุน้ส่วน
คนส�าคัญ ได้แก่ สมบัษร ถริะสาโรช, 
ณฐัพงศ์ เทียนด,ี กรณ์ ณรงค์เดช, 
ประภาพร สตูะบุตร, ปิลันธน์ ศรี
วรีะกุล, จรรยา วงศ์สรุวฒัน์ และ
วญิญ ูวงศ์สรุวฒัน์ ช่วยกนัสร้างสรรค์
รายการที่ตอบโจทย์ชีวิตและไลฟ์
สไตล์คนปัจจุบันจนออกมาเป็น
รายการตือสนิท เริ่มรายการมา
ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2017 เป็น
รายการวาไรตีใ้นรปูแบบรายการ
ออนไลน์ โดยมไีฮไลท์คอืพิธกีรเซ
เลบคนดงั ตอื-สมบษัร ถิระสาโรช 
เป็นผูด้�าเนนิรายการในสไตล์ทีเ่ป็น
ตวัตนของป้าตอื พร้อมชวนคนดงั
ในสงัคมทัง้ดาราและเซเลบไฮโซมา
เมาท์มอย ปรากฏว่าได้รบัผลตอบ

พธิกีรหลกัและสญัลกัษณ์ของ
รายการ บอกว่า ไลฟ์สไตล์ของคน
ยคุใหม่จะชอบอพัเดทข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆตลอดเวลา โดยเฉพาะ
การสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียล 
รายการออนไลน์จึงเป็นอกีหนึง่ทาง
เลือกส�าคญัทีม่ข้ึีนมาเพือ่ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์คนยคุใหม่ทีช่อบอพัเดท
แฟชัน่ บิวตี ้ หาร้านชอ็ป กนิ ดืม่ 
เทีย่ว ในวนัหยดุพกัผ่อนหรอืหลงั
เลกิงาน ซึง่รายการตอืสนิทกมี็ไอ
เดยีเก๋ๆถ่ายทอดในมมุสนกุๆ ไม่ซบั
ซ้อน ให้คนดูได้น�าไปเป็นไกด์ตาม
รอยรายการไปชอ็ปแอนด์ชิมของดี
มเีทสต์ตามป้าตอืในสถานทีต่่างๆ 

นอกจากนี้ยังเตรียมจัดงาน
ใหญ่ “ตลาดนดัป้าตือ” รวบรวม
ของกนิ ของใช้ ไลฟ์สไตล์สดุชคิ ท่ี
ตอืเลฟิแอนด์คอนเฟิร์มว่าเด็ดจรงิ!! 
กว่า 60 ร้าน อาท ิ ปูขีพ่รกิ, WA 
Theater (วะ เธียเตอร์) โดยน�าเข้า
ผลไม้จากญีปุ่น่เกรดพรเีมยีม, Drama 
Queen (ดราม่าควีน) “พริกคั่ว
กรอบ” แบรนด์ดราม่าควนี ท่ีได้
รบัการสบืทอดต�ารบัชาววังมาจาก
รุน่ปูย่่า, กระเป๋าปักชือ่ดงั Nametag 
Bag (เนมแทก็ แบ็ก) เป็นต้น มา
ไว้บนพืน้ที ่ 700 ตารางเมตร ให้
แฟนคลับรายการได้ตามรอยป้าตอื
มาชอ็ปแอนด์ชมิเตม็อิม่ ระหว่าง
วนัที ่26-28 ตุลาคม 2561 ณ ลาน 
พาร์คพารากอน

ประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด 
(มหาชน) จัดแคมเปญ “NO BAG MORE POINTS” มอบคะแนน S&P Joy 
Card 10 คะแนน แก่สมาชิก S&P Joy Card ที่ไม่รับถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์ลด
ปัญหาขยะพลาสติกและช่วยสร้างจิตส�านึกรักษาสิ่งแวดล้อม 

พจนย์ีพร ช�านาญภกัด ีผูอ้�านวยการทรพัยากรบคุคล บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรอืเคทซี ีจดักจิกรรมปันความรู ้“เคทซีชีวนน้องใช้กายสมัผสัเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์
และภูมิปัญญาไทย” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนคนตาบอด
กรุงเทพ ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและโรงเรียนวัดสุทัศน์ 

รับดีมาก กลายเป็นทอล์ค ออฟ 
เดอะ ทาวน์ ทุกคนชอบและตดิตาม 

จนวันน้ีครบรอบ 1 ปี มรีายการ
ทัง้หมด 132 คลปิ และยอดววิพุง่
กว่า 160 ล้านวิว เลยจดังานฉลอง
ครบรอบ 1 ปี เพือ่ขอบคุณทกุคน 
พร้อมเผยโฉมหน้าตารายการใหม่

ช่ือ “ตอืสนทิ...กินสนกุ” รายการ
พากินของอร่อยทั่วไทยตั้งแต่ข้าง
ถนนยันเหลา การนัตีของดขีองแซ่บ 
โดยป้าตือ ซึ่งจะออกอากาศทาง 
Facebook และ Youtube Channel 
ของตอืสนทิ

ด้านสมบัษร ถิระสาโรช 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4901 (1426) วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561


