
ลงประกาศโฆษณาถูกตอ้งตามกฎหมาย ทุกจงัหวดั ทั �วประเทศ

ชัยวนิช ทรานสปอร์ต
“รวดเร็ว ปลอดภัย จริงใจในราคา”

ให้บริการงานขนส่ง แบบเหมาคันทั่วประเทศ
โดย รถบรรทุก 6 ล้อ , 10 ล้อ , รถพ่วง , เทรลเลอร์ 18 ล้อ , เทรลเลอร์โรเบท

 ติดต่อ : คุณนัทธ์มนต์ นนท์นิมิตร  โทร.089-7698228 
คุณภัทราพร มังคลา           โทร.089-6142951

โทร./แฟกซ์ 0-2497-3749                
 EMAIL : chaivanit_transport@hotmail.com

LINE I.D. > noinaja555

ชยัวนิช ทรานสปอรตบริษัท หนังสือพิมพ์ทรรศนะ จํากัด

เลขที� 33/76 หมู่ที�10 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร. 02-8131416 - 9 แฟกซ์ 02-8131420 , 02-8131435

สายด่วน 062-656 4491 email: info@tssnnews.com

www.tssnnews.com

พยากรณอากาศประจําวัน

ได้รบัอนุญาตจดแจ้งการพิมพห์นังสือพิมพ์

ถกูต้องตามกฎหมาย

หนังสือสาํคญัแสดงการจดแจ้งการพิมพ์

เลขทะเบียน สสช 51/2559

ISSN 2465-5287

หนังสือพิมพ์รายวัน

ทรรศนะ
www.tssnnews.com    email:info@tssnnews.com

รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   229  วนัพธุที�   21  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  20-25 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 - 60  ของพื�นที�  และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที�     ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื�นที�  

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 23-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 

องศาเซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2560    กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดังาน

สมัมนา “ค่าเงินบาทแขง็ SMEs แกไ้ดอ้ยา่งไร” ที�  กระทรวงพาณิชย์

 นายวนิิจฉยั แจ่มแจง้   ผูช่้วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงพา-

ณิชย ์  กล่าววา่  มีความเป็นห่วงผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด

เลก็ หรือ  SME  ในการบริหารความเสี�ยงในสภาวะที�ค่าเงินบาทแขง็

ค่าขึ�น กระทรวงจึงจดัสมัมนาใหค้วามรู้ความเขา้ใจและการรับมือใน

ภาวะค่าเงินบาทที�แขง็ค่ามากขึ�น     รวมถึงการบริหารความเสี�ยงของ

อตัราแลกเปลี�ยน

 โดยปัจจุบนัค่าเงินบาทอยูที่�ระดบั  33.93  บาท     ซึ� งถือวา่

แขง็ค่าขึ�น 3-4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี 2559     แต่อตัราแลก

เปลี�ยนของเพื�อนบา้นทั�งภมิูภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   ส่งผลให้

มีการแข่งขนัในเรื�องของการส่งออกมากขึ�น  อยา่งไรกต็าม     คาดวา่

เป็นกลุ่มสินคา้อิเลก็ทรอนิก ปิโตรเคมี รถยนต ์และสินคา้เกษตร

 “ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนที�ผนัผวนนั�น   มองวา่ 

ไม่เป็นการกระทบต่อการส่งออกมากเท่าไร ซึ� งไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่

สาํหรับการส่งออก   การคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค      และ

ความสามารถในการแข่งขนัมากกวา่ที�เป็นส่วนสาํคญั”  นางสาวชิรา 

กล่าว

 น.ส.กณัญภคั  ตนัติพิพฒันพ์งศ ์   ประธานสภาผูส่้งสินคา้

ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าววา่ ผลการเลือกตั�งของสหราช

อาณาจกัรเมื�อสปัดาห์ที�ผา่นมา        ซึ� งพรรคอนุรักษนิ์ยมไม่สามารถ

ครองเสียงขา้งมากได ้จึงตอ้งจดัตั�งรัฐบาลผสม     และนอกจากจะส่ง

ผลโดยตรงต่อการเดินหนา้นโยบาย    ทาํใหใ้นระยะสั�นจะส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อการออกสินคา้  เนื�องจากการอ่อนค่าของเงินปอนด.์

การส่งออกในปีนี�จะปรับตวัดีขึ�นอยูที่�ระดบั  5%  จากปี  2559  ขยาย

ตวัอยูที่�  0.28%   ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน

ประเทศ

 น.ส.วชิรา อารมยดี์  ผูช่้วยผูว้า่การสายตลาดการเงิน  ธนา-

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าววา่ แนวโนม้เศรษฐกิจในปี  2560 

ยงัขยายตวัอยา่งต่อเนื�องอยูที่�ประมาณ  3.4%     เมื�อเทียบกบัปี  2559 

เป็นผลมาจากไดรั้บอานิสงส์จากการบริโภค   การท่องเที�ยว   การลง

ทุนภาครัฐ และเอกชน     รวมไปถึงการส่งออกที�เริ�มฟื� นตวัอยา่งค่อย

เป็นค่อยไป

 พร้อมกนันี� ในปีนี�คาดวา่ การส่งออกจะมีการฟื� นตวัที�ดีขึ�น 

ตามการฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลกที�ขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง  โดยเฉพาะ

การส่งออกไปยงัประเทศจีน    ที�ขยายตวัเพิ�มขึ�นอยา่งชดัเจนไม่วา่จะ

แนวโนม้ส่งออกไทยขยายตวัต่อเนื�อง
ความผนัผวนค่าเงินบาทไม่ส่งผลกระทบมาก

แนะเทคนิคปลกูดาวเรืองใหผ้ลผลิตดอกมีคุณภาพ

สาํหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 นายประสงค ์ประไพตระกลู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามที�ไดมี้การเชิญชวนใหป้ระชาชนทั�วไป  เกษตรกร  ร่วมปลกูดาวเรืองหรือดอกไมสี้เหลืองใหอ้อกดอกบานสะพรั�ง  ตั�งแต่วนัที�   20 

ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป เพื�อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ระหวา่งวนัที� 25-29 ตุลาคม ซึ�ง กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะทาํงานดา้นการสนบัสนุนขอ้มูล

องคค์วามรู้ มีเทคนิคและวธีิการปลกูดาวเรืองใหไ้ดผ้ลผลิตดอกมีคุณภาพมาแนะนาํดงันี�

 ก่อนปลกูควรมีการปรับความอุดมสมบูรณ์ของดินดว้ยการเพิ�มอินทรียวตัถุดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัที�ยอ่ยสลากแลว้ โดยพนัธ์ุที�แนะนาํปลกูสาํหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือ  ดาวเรืองฝรั�ง

เศส วธีิการปลูก เริ�มจากนาํเมลด็พนัธ์ุมาเพาะในตะกร้าเพาะ วสัดุเพาะใช ้ขยุมะพร้าว ทราย และขี� เถา้แกลบ ในอตัราส่วน 1:1:1 ใชเ้มลด็พนัธ์ุ 1 เมลด็/หลุม นาํวางใตต้าข่ายพรางแสง 70-80%   รดนํ�าวนัละ 2 ครั� ง  เชา้-บ่าย 

เมื�อตน้กลา้แขง็แรงจึงใหรั้บแสงแดดเตม็ที� และเมื�อตน้กลา้มีใบจริง 4-6 ใบ อาย ุ15-20 วนั กย็า้ยไปปลกูไดใ้นช่วงเยน็ การปลูกมี 2 รูปแบบ คือ 1.ปลกูระดบัแปลง ใชเ้ป็นไมต้ดัดอก ดว้ยการขดุหลุมลึก 4-5 ซม.    หลุมละ

 1 ตน้ ระหวา่งตน้ ระหวา่งแถวใชร้ะยะปลกู 30-40 X 30-40 ซม. รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ชอ้นชา 2.ปลกูเป็นไมก้ระถาง นาํตน้กลา้ที�แขง็แรง จาํนวน 1 ตน้ ใส่ในถุงดาํหรือกระถางขนาด 4X6  บรรจุ

วสัดุปลกู ใชดิ้น 1 ส่วน แกลบ 2 ส่วน และปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกยอ่ยสลายแลว้ 2 ส่วน

 จากนั�นดูแลดว้ยการรดนํ�า ช่วงยา้ยปลกูประมาณ 7 วนั ใหน้ํ� าวนัละ 2 ครั� ง เชา้-เยน็ จนตน้ดาวเรืองฟื� นตวั หลงัจากนั�นใหน้ํ� าประมาณวนัละครั� ง ส่วนการใส่ปุ๋ย หลงัจากยา้ยปลกู 5-7 วนั ใหปุ๋้ยสูตร 46-0-0   หรือ 

15-0-0 อตัราส่วน 1 ชอ้นโตะ๊/นํ�า 20 ลิตร รดบนดินบริเวณโคนตน้ ติดต่อกนั 2 ครั� ง โดยครั� งที� 2 ห่างจากครั� งแรก 7-10 วนั  สาํหรับเกษตรกรที�จะปลกูดาวเรืองใหอ้อกดอกตั�งแต่ 20 ตุลาคม เป็นตน้ไป ควรจะวางแผนการ

ปลกูดาวเรืองตามระยะวนัในการใหด้อกตามขอ้มูลขา้งตน้ กรณีปลกูโดยใชเ้มลด็ควรเริ�มปลกูไดต้ั�งแต่วนัที� 15-20 สิงหาคม แต่ถา้จะปลกูโดยใชต้น้กลา้ ควรปลูกระหวา่งวนัที� 25-30 สิงหาคม.
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