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ความยุติธรรม

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างและมีเสรีภาพที่สุด 
“ม.44” ให้ “คนนอก” บริหารในมหาวิทยาลัย 
จึงไม่ต่างกับ “ตีตรวน” และ “กระชับพื้นที่เสรีภาพ” 
ทั้งยัง “จับขังคุกจริง” และ “จับขังคุกทางความคิด” 
“สมลักษณ์ จัดกระบวนพล” เชื่อกระบวนการยุติธรรม 
มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความยุติธรรม 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าประเทศเดิน “ต้วมเตี้ยม” 
ติด “กับดักรัฐประหาร” เศรษฐกิจนับวันยิ่งถดถอย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนรอย “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 
1 ปีหลังประชามติท้าทายความมีอยู่ของ “รัฐธรรมนูญ” 
“Pegasus” แนะวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งง่ายๆ 
การคืนอ�านาจ คืนความยุติธรรมให้ประชาชน 

ฤาหมดมุก?
แต่ความหมายของการขอความ
ร่วมมือในยุคนี้ทุกคนก็เข้าใจ
ตรงกันดี นี่เป็นความพยายาม
อีกครั้งที่จะเอาชนะรีโมตในมือ
ประชาชน หลังมบีทเรยีนมาแล้ว
จากรายการทุกวันตอนเย็นหลัง
เคารพธงชาตแิละรายการทกุคนื
วนัศกุร์ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ปิด
ทีวีหนี

การขอความร่วมมือสื่อทีวีทุก
ช่องจัดทีมข่าวติดตามรัฐมนตรี
รายกระทรวงในการลงพื้นที่ระ 
หว่างประชุมคณะรัฐมนตรีสัญ 
จรที่จังหวัดนครราชสีมาต้นสัป 
ดาห์หน้าโดยให้น�าเสนอข่าวผ่าน
ช่องตัวเองตามปรกติ พร้อมให้
จัดท�าเป็นสกู๊ปข่าวส่งให้ช่อง 11 
ออกอากาศอีกทางหนึ่ง แม้จะ
บอกว่าเป็นการขอความร่วมมือ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

17th Anniversary
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หาวิธีเนียนๆบังคับให้ประชาชนดูทางอ้อม
โดยแทรกไปในรายการข่าวปรกติของทุกช่อง

ที่ไม่ใช่การออกอากาศพร้อมกันทุกช่อง

สรรเสรญิ
 แม้จะเข้าใจว่าเป็นการพยายาม
ท�าหน้าทีใ่นฐานกระบอกเสยีงรฐั-
บาล แต่จากการพยายามท�าหน้าที่
นี้ก็ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายกระบอกเสียง
ของรฐัก�าลงัหมดมกุทีจ่ะสือ่สารกบั
ประชาชนจึงต้องใช้วิธีขอความร่วม
มอืแกมบังคับเพือ่ให้ประชาชนได้ดู
ข่าวแบบเปล่ียนไปช่องไหนกห็นไีม่
พ้น
 อาจจะเป็นเพราะว่าการบงัคบั
ให้ดรูฐัมนตรอีอกมาพดูหลงัเคารพ
ธงชาติทุกเย็นทุกช่องในรายการ
เดินหน้าประเทศไทยไม่เป็นผล
เพราะเป็นการยดัเยยีดทีป่ระชาชน
รูส้กึได้จงึต่อต้านด้วยการกดรีโมต
ปิดทวีี
 ออกอากาศทางช่อง 11 ก็เรต
ติง้ต�า่คนดนู้อย จงึหาวธิเีนยีนๆบงั 
คับให้ประชาชนดทูางอ้อมโดยแทรก
ไปในรายการข่าวปรกตขิองทกุช่อง 
ทีไ่ม่ใช่การออกอากาศพร้อมกนัทุก
ช่องเหมือนที่เคยท�ามาเพื่อไม่ให้
ประชาชนรูส้กึว่าก�าลงัถกูยดัเยยีด
 แม้จะเรียกว่าขอความร่วมมือ
จากส่ือ แต่การขอความร่วมมอืใน
ยคุนีท้กุคนกร็ูว่้าปฏเิสธไม่ได้
 อย่างไรก็ตาม แม้จะขอความ
ร่วมมอืสือ่ได้ แต่คงไปขอความร่วม
มือประชาชนให้นั่งดูรายการที่ไม่
ชอบไม่ได้ เพราะประชาชนมีทาง
เลอืกไม่มอีะไรให้ดกูปิ็ดทวีี
 ถ้าคดิจะชนะรีโมตในมอืประ 
ชาชน ต้องไปคดิหาวธีิน�าเสนอ
ในมุมที่ประชาชนสนใจ ถ้าตัว
ข่าวน่าสนใจไม่ต้องขอความร่วม
มอืไม่ต้องบงัคบัประชาชนกเ็ฝ้า
ตดิตามดู

หลังประชาชนอึ้งกับการตั้งคณะ
กรรมการปฏริปู 11 ด้านทีว่นเวยีน
ตัง้คนหน้าเดมิทีเ่คยร่วมชมุนมุเป่า
นกหวดีนัง่เก้าอีท้�างานมาแล้วหลาย
ต�าแหน่งหลงัรฐัประหาร ให้หลงัวนั
เดียวกลบัมเีรือ่งทีอ่ึง้ยิง่กว่า
 เป็นเรือ่งทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน
โดยเฉพาะในช่วงทีม่รีฐับาลมาจาก
การเลอืกตัง้ของประชาชน
 เร่ืองทีว่่าคอื พล.ท.สรรเสรญิ 
แก้วก�าเนิด โฆษกประจ�าส�านัก
นายกรฐัมนตร ีในฐานะรกัษาการ
อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ เชญิบรร 
ณาธกิารส่ือมวลชนทกุแขนงไปประ 
ชุมท่ีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 
16 สงิหาคมทีผ่่านมา
 จดุประสงค์ของการประชมุครัง้
นี้คือขอความร่วมมือการน�าเสนอ
ข่าวการประชมุ คณะรฐัมนตรนีอก
สถานท่ีอย่างเป็นทางการ ทีจ่งัหวดั
นครราชสมีา ระหว่างวนัที ่21-22 
สงิหาคมนี ้โดยขอให้สือ่ทีวทีกุช่อง
จัดเตรียมทีมข่าวติดตามการท�า
ภารกิจของรัฐมนตรีรายกระทรวง
ไม่ให้ไปกระจุกตัวรวมกันเพื่อท�า
ข่าวนายกรฐัมนตรเีพยีงคนเดยีว
 การขอความร่วมมือครั้งนี้ให้

สื่อทีวีแต่ละช่องเลือกกันเองว่าจะ
ตดิตามรฐัมนตรคีนใดลงพืน้ทีเ่พือ่
น�าเสนอข่าวต่อประชาชน พร้อมให้
จัดท�าเป็นสกู๊ปข่าวส่งมาให้สถานี
โทรทศัน์ช่อง 11 หรอื เอน็บทีเีพือ่
น�าออกอากาศเผยแพร่กบัประชา-
ชน
 “ไม่ใช่เป็นการจดัระเบยีบสือ่ แต่
เป็นการเชญิมาเพือ่ท�าความเข้าใจ 
และขอความร่วมมอืในการท�าราย 
งานสกูป๊ข่าวเกีย่วกบัรฐัมนตรทีีล่ง
ไปในพืน้ทีด้่วย เพราะทีผ่่านมาเมือ่
มกีารประชมุ ครม.นอกพืน้ทีจ่ะมี
แต่ข่าวของนายกรฐัมนตร ีทัง้ทีจ่รงิ
แล้วยงัมรีฐัมนตรคีนอืน่ๆอกีทีร่่วม
ลงพ้ืนที่
 รฐัมนตรเีหล่านีจ้ะได้ไปสมัผสั

พืน้ทีจ่รงิว่า นโยบายทีร่ฐับาลท�าลง
ไปนัน้มปัีญหาอปุสรรคอะไร รฐั-
มนตรจีะได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
ให้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
เรือ่งต่างๆของรฐัมนตรไีด้ถงึประชา 
ชนในสังคมให้มากที่สุดและรอบ
ด้าน จงึได้ขอความร่วมมอื ถามว่า
ช่องไหนสนใจรฐัมนตรท่ีานไหนให้
เลือกได้ตามใจชอบ ตามทีส่ือ่ช่อง
นัน้ต้องการ ผมไม่ได้บงัคบั ผมให้
เลอืกตามใจชอบเลย แต่ต้องไม่ซ�า้
กนัในแต่ละช่อง บางช่องบอกให้ผม
เลอืกให้ด้วยซ�า้ แต่ผมไม่ได้เลอืกให้ 
เพราะรูว่้าคาแรค็เตอร์ความสนใจ
ของแต่ละ ช่องไม่เหมอืนกนั เท่าที่
เหน็แต่ละช่องกเ็ลอืกกนัหมดแล้ว”
 เป็นค�ากล่าวชีแ้จงจากพล.ท.
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)

ฤาหมดมกุ?
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กไ็ม่ได้ เข้าหาผูใ้หญ้ผูม้อี�านาจกไ็ม่ได้ แต่ก็ไม่
ท้อถอยเลย จนในทีส่ดุคนท�าผดิท�าชัว่ก็ต้องรบั
กรรม คงคดิว่ากรรมไม่ตามสนอง เพราะมอิีทธิพล 
พ่อก็เป็นนายทหารใหญ่ ท้ังท่ีเป็นนายทหาร 
เป็นลูกผู้ชาย ยิ่งต้องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ปก-
ป้องประชาชนที่ถูกย�่ายีท�าร้าย 
 ค�าพดูแม่น้องพลอยคงท�าให้คนทัว่ไปรูส้กึ
สะเทือนใจไม่น้อยที่บอกว่า “เป็นมนุษย์หรือ
เปล่า” เป็นลูกผู้ชาย เป็นทหารต้องปกป้อง
ประชาชน ไม่ใช่ย�่ายีประชาชน อันนี้เรียกว่า
สุดๆ ยิ่งในหลวงท่านกระตุ้นเรื่องความยุติ-
ธรรม ค่าสูค้ดกีแ็พง คนจนทีไ่ม่มทีนุมเีงนิทอง
กย็ิง่ไม่มโีอกาสทีจ่ะสู ้ต้องใช้เงนิมดัจ�าเพือ่ต่อสู้
คดีตั้ง 200,000 บาท มันแพงเกินเหตุมั้ย  
 เรื่องเงินก็เลยเป็นอีกเรื่องที่แย่ จนมี
ส่วนท�าให้ไม่สามารถลดปัญหาอาชญา-
กร อาชญากรรม ความโหดร้ายป่าเถื่อน
ต่างๆได้ เพราะกฎหมายไม่เฉยีบขาด ไม่
ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้โอกาสคนยาก
คนจน เลยรบักรรมกนัไป ยงัไงขอฝากว่า
นายกรฐัมนตรรีบัสนองพระราชด�ารสัของ
ในหลวงไปสานต่อด้วยแล้วกัน เพื่อลด
ความป่าเถื่อนโหดร้ายในแผ่นดินเราให้
จงได้
 	 เจริญพร

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

  
In Brief : ย่อความ

ความยตุธิรรม

ค�าพูดแม่น้องพลอยคงท�าให้คนทั่ว
ไปรู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยท่ีบอกว่า
“เป็นมนษุย์หรอืเปล่า” เป็นลกูผู้ชาย
เป็นทหารต้องปกป้องประชาชน
ไม่ใช่ย�่ายีประชาชน

กรณสีถานตี�ารวจภธูรช้างเผือก จงัหวดั
เชียงใหม่ออกหมายเรียกนักวิชาการ 
นกักจิกรรม นกัสือ่สารมวลชน และนกั 
ศึกษารวม 5 คน ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนค�า
สั่งหัวหน้า คสช. มั่วสุมหรือชุมนุมทาง 
การเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้
รบัอนญุาต ในงาน “ประชมุวชิาการ
ไทยศึกษาครั้งที่ 13” เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคมที่ผ่านมา 
 งานดงักล่าวมกีารอ่านแถลงการณ์ 
“ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรี 
ภาพของพลเมืองในสังคมไทย” 
แล้ว ยงัมกีารน�าป้ายทีม่ข้ีอความ “เวที
วิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร” มาติดบริ 
เวณหน้าห้องสัมมนาวิชาการอีก ซึ่ง
ล่าสุด “ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี” 
ได้ชี้แจงผ่านแถลงการณ์ว่า เวทีดัง
กล่าว “วิพากษ์รัฐและทหาร” มา
ตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ ไม่ว่ารัฐนั้นจะ
เป็นรัฐภายใต้ทหาร หรือพรรคการ-
เมืองก็ตาม
 แต่ประเดน็ทีม่ปัีญหาคอื กรณทีหาร
และต�ารวจท่ีไม่ได้เชิญ ไม่ได้แจ้งให้ผู้
จดังานทราบ และไม่ได้สนใจในเนือ้หา
ความรู ้แต่เข้ามาสอดแนม ถ่ายรปูและ
ยังแย่งหูฟังแปลของผู้เข้าร่วมจนสร้าง
ความวุ่นวาย ซึง่ถอืเป็นการคกุคามประ 
ชาคมวิชาการ สร้างความอับอายขาย
หน้าต่อนักวิชาการทั้งเทศและไทยที่
เข้าร่วมประชุม  
 ดังนั้น หมายเรียกดังกล่าวจึง
ไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงการ
ลุแก่อ�านาจและขาดไร้ซ่ึงสติและ
เหตุผลของเจ้าหน้าที่รัฐในเชียง 
ใหม่แล้ว ยังเป็นการคุกคามสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอย่าง
ไม่พึงกระท�าอีกด้วย...ส่วนแถลง
การณ์เต็มๆ อ่านได้ที่ 

กระชบัพืน้ทีว่ชิาการ

นกึถงึเมอืงไทยแล้ว กน็กึว่าท�าอย่างไรเมอืงไทย
จะพ้นจากความป่าเถือ่นโหดร้าย เดีย๋วนีฆ่้าฝัง
ฆ่าเผามันเกิดขึ้นบ่อยจัง เกิดถี่ เกิดเยอะ โดย
เฉพาะช่วงนี้ไม่รู้ว่า “ผีเข้าทหาร” หรือเปล่า 
ฆ่าเมีย ฆ่ากิ๊ก เผาแล้วฝัง ทั้งที่เมืองไทยเป็น
เมืองพุทธ แต่ท�าไมฆ่ากันเยอะ ฆ่ากันแบบ
โหดร้ายซาดิสม์มากขึ้นๆ จนอยากจะบอกว่า
มันมากเกินไปแล้วนะ มันมากจนล�าบากที่จะ
เอาศีลธรรมกลับมา
  ได้ฟังพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 
10 เรือ่งกฎหมายมนัไม่เป็นธรรม ถ้ากฎหมาย
เป็นธรรมก็น่าจะลดค�าว่าโหดร้ายป่าเถื่อนได้ 
ไม่ใช่ว่าคนมีสีท�าผิดแล้ว ทนายก็ไม่กล้าจะว่า
ความคดีของ “น้องพลอย” ที่ถูกอุ้มฆ่า กลัว
อทิธพิลทหาร เลยไม่กล้าท�าคด ีไม่เหมอืนน้อง
ชายอดตีเจ้าหนา้ที่ทีด่นิจังหวัดพงังาทีต่ดิตาม
เรือ่งพีช่ายตายปรศินา แต่อย่างคดคุีณเอกยทุธ 
อัญชันบุตร ญาติก็ไม่กล้าที่จะสืบสาวเรื่องต่อ 
 ส่วนคด ี“น้องพลอย” ต้องถอืว่าแม่สุดยอด
ทีต่ดิตามหาลกูมาตลอด แม่ทีท่�าทกุอย่างเพือ่
หาความเป็นธรรมให้ลูกถึง 3 ปี น่าจะเป็นแม่
ดีเด่นแห่งชาติได้เลย เพราะไม่อย่างงั้นก็ไม่รู้
ว่า “น้องพลอย” ถูกอุ้มฆ่าและเผาอย่างโหด
ร้ายป่าเถื่อน 
 คดิดวู่า 3 ปีพยายามเข้าหานายกรฐัมนตรี
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เปิดเทรดวนัแรก : ศภุกจิ งามจติร 
เจริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บมจ.ซก้ิา อนิโนเวชัน่ (ZIGA) พร้อม
คณะผูบ้รหิาร ร่วมพธีิเปิดการซือ้ขาย
หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลัก-
ทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai) ซึง่ราคาหุน้ 
ZIGA เปิดตลาดทีร่ะดบั 7 บาท เพิม่
ขึน้ 1.10 บาท หรอื 18.64% จาก
ราคาไอพโีอ 5.90 บาทต่อหุน้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,150.00 บาท

 ขาย 20,250.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,784.00  บาท

 ขาย   20,250.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,287.28  ขาย 1,287.65
ลอนดอน ซื้อ 1,287.28 ขาย 1,287.65

ภาวะหุน้ 17 สงิหาคม 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) 

33.5

39.80125

44.60125

4.3613

0.31495

24.7045

+1.43  1,568.95  
  47,001.78
+0.31  2,237.91  
  35,727.08
-0.73  997.78  
  27,549.83
+3.55  538.32  
  2,728.37

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

 1,681.44  +0.27  

2,347.35  +2.56

 2,408.11  +12.36

 1,830.16  +1.25

 2,366.05  +4.32

 2,877.04  +8.50

1,243.35  +2.78

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,192.56

15.30

6,202.40

13.20

990.17

-

15,148.56

32.23

15,675.98

33.35

-527.42

-

20,053.81

42.67

20,662.61

43.96

-608.80

-

ธพว.ปลืม้แหส่มคัรสตารต์อัพ

ตัง้แต่วนัที ่11 กรกฎาคมถงึ 4 สงิ-
หาคม มผีูส้นใจสมคัรมากถงึ 598 
รายจากท่ัวประเทศและผ่านการคัด
เลือกเข้าอบรม 56 กิจการ เป็นธรุกิจ
อุตสาหกรรมดิจิทัลกลุ่มสตาร์ตอัพ
สงู 20% อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
18% และท่ีเหลือกระจายในอตุสาห-
กรรมต่างๆทัว่ประเทศ โดยจะอบรม
อย่างเข้มข้นท้ังภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบิตั ิ เริม่เรยีนวนัที ่ 17 สงิหาคม
ถงึ 6 ตลุาคม 2560 
 นายมงคล กล่าวว่า ธนาคารเน้น
ให้เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ท่ีผสาน

เรื่องของเงินทุน เพื่อให้ผู้ประกอบ
การสามารถน�าไปต่อยอดธรุกจิ โดย
แบ่งเป็น 8 หลกัสตูร เช่น การสร้าง
แรงบนัดาลใจและติดอาวธุให้Start 
up พร้อมการจดุประกายไอเดยีและ
กรณศีกึษา ผลงานผู้ผ่านการอบรม
จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรตคิณุและ
รบัโล่เกยีรตยิศส�าหรบัแผนธรุกิจอกี 
3 รางวลั ประกอบด้วยแผนธรุกจิดาว
รุง่ (Geeks Biz Award) แผนธรุกจิ
นวตักรรม (Inno Biz Award) และ
แผนธรุกิจสร้างสรรค์ (Creative Biz 
Award)  

ธพว.เปิดการอบรมหลักสูตร
สร้างพฒันาธรุกจิรปูแบบใหม่ 
เพือ่ต่อยอดโมเดลธรุกจิสูผ่ลติ 
ภัณฑ์ที่สามารถออกตลาดได้
จรงิพร้อมเงนิทนุอตัราดอกเบีย้
พเิศษจาก ธพว.เพือ่สร้างธรุกจิ

 นายมงคล ลลีาธรรม กรรมการ
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประ 
เทศไทย (ธพว.หรอื SME Develop-
ment Bank) กล่าวว่า ธนาคารให้
ความส�าคญักบัการส่งเสรมิและพฒั 
นาผูป้ระกอบการตามพนัธกจิ โดย
โครงการหลกัสตูร SME-D Scale 
Up เป็นหลกัสตูรแรกทีใ่ห้องค์ความ
รู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยมี
การจดัอบรมจากวทิยากรชัน้แนวหน้า
ระดบัประเทศทกุแขนงกว่า 12 ท่าน  
 ปรากฏว่าหลักสูตรนี้ได้รับกระ 
แสตอบรบัดมีากจากการเปิดรบัสมคัร

 นายอภริกัษ์ ไทพฒันกลุ กรรม 
การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ�ากดั (มหา 
ชน) เปิดเผยว่า ประกนัประเภทไม่
เคลม มคีนืช่วงครึง่ปีหลงัมกีารเสนอ
แบบประกนั “ไทยประกนัชวีติ เตมิ
เงนิยามป่วย” หรอื “ค่ารกัษาพยา 
บาลรายวนั รฟัีนด์ พลสั (1)” เหมาะ
กบัคนวยัท�างานทกุอาชพีทีต้่องการ
เตม็เตม็สวสัดกิารให้ครอบครวั หรอื
เงนิส�ารองด้านสขุภาพยามเจบ็ป่วย
ฉกุเฉนิหรอืประสบอบุตัเิหตจุนต้อง
พกัรกัษาในโรงพยาบาล หรอืรายได้
หยดุชะงกัจากการหยดุงาน  

‘เตมิเงินยามป่วย’เอาใจทกุอาชพี
ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี สมคัรโดยไม่
ต้องตรวจสขุภาพ ให้ความคุม้ครอง
ชวีติและเงนิชดเชยรายได้ถงึ 3 ต่อ 
คอื กรณรีกัษาตวัในโรงพยาบาลทัง้
จากการเจบ็ป่วยหรอือบุตัเิหตรุบัเงนิ
ชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 3,000 
บาท นานถงึ 365 วนั กรณผ่ีาตัดใหญ่
รบัเงนิชดเชยสงูสดุ 60,000 บาทต่อ
การรกัษา 1 ครัง้ เมือ่ออกจากโรง
พยาบาลยงัได้รบัเงนิปลอบขวญัสงู 
สดุ 3,000 บาท และหากไม่มกีาร
เคลมสนิไหมทดแทนทกุกรณตีลอด
สญัญา จะได้รบัเบีย้ประกนัปีสดุท้าย
คนื 100% 

อภริกัษ์ ไทพฒันกลุ 

 โดยรบัประกนัตัง้แต่อาย ุ16-60 
ปี ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันและ
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ร่วมมอื : เมธา ปิงสทุธวิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธนบดธีนกจิ 
และบรกิาร ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั ณรงค์ศกัดิ ์ปลอดมชียั 
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการลงทนุบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากดั ร่วมลงนามในสญัญาแต่งตัง้ธนาคารทสิ
โก้เป็นผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของ บลจ.ไทยพาณชิย์ 

เปิดตวั : สรุเดช มขุยางกรู ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอสวแีอล 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและบรษิทัในกลุม่ เปิดตวั “โครง 
การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ บางสะพาน” Bang Saphan Logistics 
Industrial Esatae [BLIE] ในงาน Thailand International Logistics Fair 
2017 ร่วมแสดงศกัยภาพการบรหิารงานธุรกจิด้านขนส่งครบวงจร 

 นายจสัตนิ พาว ผูจ้ดัการทัว่ไป
บรษิทั ยบูเีอม็ บอีเีอส จ�ากดั กล่าว
ถงึแนวโน้มการเตบิโตของอตุสาห 
กรรมการท่องเท่ียวไทยว่า ยงัสา-
มารถเตบิโตได้ดแีละเป็นอตุสาห-
กรรมหลกัทีส่ร้างรายได้ให้ประเทศ 
โดยปี 2560 คาดจะมรีายได้จาก
การท่องเทีย่วรวมกว่า 2.7 ล้านล้าน
บาท โตประมาณ 10% จากปีทีผ่่าน
มา ส่งผลให้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องทัง้โรง 
แรม ร้านอาหารและธรุกจิบรกิาร
ต้องพฒันาศกัยภาพและประสทิธ-ิ
ภาพ เพื่อรองรับปริมาณนักท่อง
เที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจัดงานแสดง
สนิค้าอุตสาหกรรมอาหารและบร-ิ
การพรีเมยีมระดบันานาชาตคิรัง้ที่ 
25 “Food & Hotel Thailand 
2017” ระหว่างวันท่ี 6-9 กนัยายน 
2560 ณ ศนูย์นทิรรศการและการ
ประชมุไบเทค บางนา โดยการสนบั 
สนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประ-
เทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมา 
คมภตัตาคารไทย สมาคมเชฟประ 
เทศไทย และอกี 25 องค์กรภาครฐั
และเอกชนไทยและต่างประเทศ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบ-

การณ์และเจรจาธรุกจิ
 พืน้ทีก่ารจัดงานมทีัง้สิน้ 18,000 
ตารางเมตร โดยกลุ่มสินค้าและ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความสนใจสงูสดุ 
3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุม่อปุกรณ์
เครือ่งใช้ในโรงแรม กลุม่อาหารและ
เครือ่งดืม่ และกลุม่อปุกรณ์เครือ่ง
ใช้ในครวั ส�าหรบัผูเ้ข้าชมงานคาด
ว่าจะมีนักธุรกิจไทยและต่างประ 
เทศกว่า 30,000 คน สร้างมลูค่าการ
ค้าและการเจรจาธรุกจิกว่า 4,500 
ล้านบาท ซึง่ 25 ปีของการจดังาน
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปัจจยัหลายประการ อาท ินวตักรรม 
และเทคโนโลยจีากบรษิทัชัน้น�าของ
โลก สนิค้าวตัถดุบิคณุภาพจากประ 
เทศผูผ้ลติโดยตรง ท�าให้งานการเป็น
ศูนย์กลางการเจรจาการค้าและการ
เจรจาการลงทุนที่สร้างมูลค่าทาง
ธรุกจิอย่างแท้จรงิ ซึง่งานปีนีม้ผีูส้น 
ใจเข้าร่วมจดัแสดง 370 รายจาก 
30 ประเทศ และ 7 พาวลิเลีย่นใหญ่
จากเบลเยยีม จนี เยอรมน ีญีปุ่น่ 
แอฟรกิาใต้ ไต้หวนั และสหรฐั
 นายจสัตนิ กล่าวถงึแนวความ
คดิในการจดังานว่า จะน�าเสนอทัง้

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีแนว 
ทางการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิ 
ภาพ ผลติภณัฑ์คณุภาพระดบัโลก 
ซึง่สามารถช่วยให้การด�าเนนิธรุ-
กิจและการบริหารจัดการในอุต-
สาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรมและ
ร้านอาหารตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ 
สามารถบริหารดการได้อย่างสะ 
ดวก รวดเรว็ ปลอดภยัและเชือ่มต่อ
กบัเทคโนโลยไีด้อย่างมีประสิทธ-ิ
ภาพมากขึน้ ซึง่ไฮไลท์ส�าคญัของ
งานในปี เช่น พาวลิเลีย่นใหม่จาก
เบลเยยีม เยอรมน ีและแอฟรกิาใต้ 
การเปิดตวั 22 ผลติภณัฑ์ใหม่ของ
โลก 12 ผลติภณัฑ์ใหม่ของอาเซยีน 
และ 38 ผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทย 
พร้อมกิจกรรมการแข่งขันจัดโต๊ะ
อาหาร (5 Courses Western Ta-
ble Set Up Competition) การ
ประกวดไวน์และสมัมนาไวน์จากผู้ 

25 องค์กรรฐัร่วมกบัเอกชนไทยและต่างประเทศจดังาน “Food& 
Hotel Thailand 2017” กระตุน้การท่องเทีย่ว โรงแรม ร้าน
อาหาร คาดสร้างมลูค่าการค้าและการเจรจาธรุกจิกว่า 4,500 
ล้านบาท

งาน‘Food&Hotel’บมูท่องเทีย่ว 

เชี่ยวชาญ (International Wine 
Challenge Judges Panel and 
Thai Wine Master Class) เบยีร์
พาวิลเล่ียนและการอบรมคราฟต์
เบยีร์ และการแข่งขนัวาดลวดลาย
ศลิปะบนถ้วยกาแฟ (World Cham 
pion 2017 Latte Artist from 
Thailand) เพื่อหาตัวแทนประ-
เทศไทยไปแข่งขนัระดบัโลก  
 นอกจากนัน้ ยงัมีกจิกรรม การ
ประชมุและสมัมนาจากสมาคม รวม
ถงึการแข่งขนั เพือ่แลกเปลีย่นความ
รูป้ระสบการณ์ ฝึกฝนทกัษะและรู้
ถึงแนวโนม้อตุสาหกรรม อาท ิงาน
ประชมุประจ�าปีสมาคมโรงแรมไทย 
ครัง้ที ่19 สมัมนาสมาคมภตัตาคาร
ไทย การแข่งขนั Thailand’s Inter-
national Culinary Cup (TICC) 
2017 ค้นหาสดุยอดเชฟไทยระดบั
โลก ฯลฯ  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘นาดาล’เข้ารอบสามซินซินเนติ 
ราฟาเอล นาดาล ยงัคงโชว์ผลงานได้ยอด
เยีย่ม เมือ่เอาชนะ รชิาร์ด กาสเกต์ 6-3, 6-4 
ขณะที ่ฟรานเชส เทยีโฟ นกัหวดหนุม่อเม-
รกินั เอาชนะ อเลก็ซานเดอร์ ซเวเรฟ ผ่าน
เข้ารอบสามรายการซนิซนิเนต ิโอเพ่น เมือ่
วนัพธุทีผ่่านมา  “ผมท�างานทกุวนัและดขีึน้
เรือ่ยๆ ถอืเป็นเรือ่งทีส่�าคญัส�าหรบัผมมาก 
และตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้ลงเล่นอีกครั้ง
หนึง่” นาดาล กล่าว ขณะที ่คาโรลน่ีา พลสิ
โควา ยังคงมผีลงานดเีช่นกนั เมือ่เอาชนะ นา
ตาเลยี วคิคยีานเซวา 6-2, 6-3 ผ่านเข้ารอบ
สามซนิซนิเนต ิโอเพ่น ได้เช่นเดยีวกนั  

‘เซเรน่า’หวังป้องกันแชมป์ 
เซเรน่า วิลเล่ียมส์ ตั้งความหวังที่จะลง
ป้องกนัแชมป์ออสเตรเลยีน โอเพ่น ในปีหน้า 
โดยเธอกล่าวว่า จะขอใช้เวลาพักผ่อนประ 
มาณ 3 เดอืน หลงัจากทีเ่ธอคลอดบตุรคน
แรก 
 “มนัเป็นแปลนงานทีด่ฝืูนๆอยูน่ะ” วลิ
เลี่ยมส์ กล่าวกับนิตยสาร Vogue “ฉัน
ต้องการท่ีจะออกไปลงเล่นอกีครัง้ หลงัจากที่
ฉนัคลอดแล้ว 3 เดอืน ฉนัจะไม่ยอมเดนิถอย
หลงัแน่นอน แต่สิง่ทีฉ่นัจะท�านี ้มนักเ็ร่งรดั
สดุขดีเหมอืนกนั” 
 ขณะที่ เซเรน่า พักผ่อนเพื่อเตรียมตัว
คลอดลกูคนแรกของเธอ เธอจะใช้เวลาส่วน
หนึง่ในการศกึษาเทปการเล่นของเธอ เพือ่น�า 
มาปรับปรงุเมือ่เธอกลบัมาลงสนามอกีครัง้

‘นิชิโกริ’พักยาวตลอดทั้งปี
เคอ ินิชโิกร ินกัหวดเลอืดซามไูร ต้องพลาด
ลงแข่งขันตลอดปี 2017 หลังจากที่เอ็นข้อ
มอืขวาขาด จากการเปิดเผยของผูจ้ดัการของ
เขา เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา โดย นชิโิกร ิมโีปร 
แกรมทีจ่ะลงแข่งขนัรายการซนิซนิเนต ิมาส
เตอร์ส รายการก่อนทีจ่ะถงึยเูอส โอเพ่น แต่
กต้็องถอนตวัออกจากการแข่งขนัระหว่างฝึก
ซ้อมเมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา โดยนกัหวดวยั 
27 ปี เป็นรายล่าสดุทีเ่ป็นมอืวางอนัดบัต้นๆ
ท่ีต้องพลาดลงสนามการแข่งขนั เนือ่งจากมี
อาการบาดเจ็บมารบกวน ก่อนหน้านี ้สแตน 
วารินก้า มอื 4 และโนวกั ยอร์โควชิ มอื 5 ก็
ต้องพักเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า 
และข้อศอก ตามล�าดบั   

เปป เซกรู่า ผูจ้ดัการทัว่ไปของทมีบาร์เซโลน่า เปิด
เผยว่า ทมีใกล้ทีจ่ะบรรลขุ้อตกลงสญัญาการย้าย
ทมีของ ฟิลปิเป้ คตูนิโญ่ กบั ออสมาเน่ เดมเบเล่ 
แล้ว โดยในรายของ คตูนิโญ่ นัน้ ถกูทมีจากแคว้น
คนัตาลนั ยืน่ข้อเสนอซือ้ตวัมา 2 ครัง้แล้ว โดย
ครัง้ล่าสดุ ทมีลเิวอร์พลู กปั็ดข้อเสนอ 100 ล้าน
ปอนด์ ไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว อย่างไรกต็าม ใน
ส่วนของ คตูนิโญ่ กลบัยืน่เรือ่งขอย้ายทมี โดย
หนงัสอืมนุโด ดปีอร์ติโว รายงานข่าวออกมาว่า 
กองกลางทมีชาตบิราซลิ ได้บอกกบัทมีลเิวอร์พลู
แล้วว่า เขาไม่ต้องการลงเล่นให้กบัทมีอกีต่อไป 
 ขณะที่ เดมเบเล่ ก็อยู่ในช่วงโดนโทษแบน
ภายในทมี หลงัจากทีเ่ขาไม่ยอมซ้อมเมือ่สปัดาห์
ทีแ่ล้ว พร้อมกบัแสดงเจตจ�านงว่าต้องการไปเล่น
ให้กบัคมัป์น ูซึง่ก่อนหน้านี ้ทมีดอร์ตมนุด์ เองก็
ปฏเิสธข้อเสนอ 100 ล้านปอนด์ของบาร์เซโลน่า 
เช่นกนั 
 “เรารูด้ว่ีา ทมีของเราจะมคีวามแขง็แกร่งมาก
ข้ึน และนีคื่อเหตุผลท่ีว่าท�าไมเราถงึพยายามอย่าง
เตม็ที ่ และจะส�าเรจ็อกีไม่กีว่นันี”้ เซกรู่า กล่าว 
“เราต้องช่วยทมีให้มากทีส่ดุ เราใกล้ทีจ่ะได้ตวั คู
ตนิโญ่ กบั เดมเบเล่ แล้ว เราก�าลงัพดูคยุเรือ่งของ
เงือ่นไขต่างๆ แต่หากว่าทกุอย่างยงัไม่จบลงเราไม่
สามารถพดูอะไรได้มาก เราหวงัว่าเขาทัง้สองคน
จะมาสวมเสือ้บาร์เซโลน่า” 
 การมาของทั้งสองคน จะท�าให้ทีมบาร์เซโล   
น่า จ่ายเงินเสริมทีมมากถึง 300 ล้านปอนด์     
หลงัจากการมาของมาร์ลอน ซานโต๊ส, เจอร์ราร์ด 
ดโูลฟ,ู เนลสนั เซเมโด และเปาลนิโญ่   
  
  บาร์เซโลน่า เพิง่จะแพ้ทมีเรอลั มาดรดิ 5-1 
(รวม 2 นดั) ในซเูปอร์ คพั ดเูหมอืนว่า พวกเขา
คงต้องเสรมิเกมรุกให้มากกว่านี ้ หลังจากท่ีพวก

เจอราร์ด ปีเก้ กองหลงัมากประสบการณ์ของ
ทมี “เจ้าบญุทุม่” บาร์เซโลน่า ยอมรบัทมียงัไม่
ดพีอ หลังจากทีพ่วกเขาพ่ายต่อทมี “ราชนัชดุ
ขาว” เรอลั มาดรดิ นดัทีส่อง 2-0 (รวม 2 นดั
แพ้ 1-5) ในศกึสแปนชิ ซเูปอร์ คพั เมือ่วนัพธุที่
ผ่านมา 
 “เราไม่ได้อยู่ในช่วงทีด่ทีีส่ดุ ไม่ได้อยู่ในระ 
ดับที่ทีมควรจะอยู่ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามี
ความรูส้กึว่า ทมีเรอลั มาดรดิ เป็นทมีทีส่ดุยอด
จรงิๆ” ปีเก้ กล่าวยอมรบัหลงัจากจบเกม   

เขาขาย เนย์มาร์ ไปให้กบัปารสี แซงต์ แชแมง ใน
ราคา 222 ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้ 
 แซร์จโิอ บอสเกต์ส โค้ชใหญ่ของทมี กล่าวว่า 
“มนัชดัเจนอยูแ่ล้วว่า เราจะต้องซือ้นกัเตะเข้ามา
เสริมทีม เราต้องสร้างทีมให้แข็งแกร่งมากที่สุด 
เราต้องการผู้เล่นแนวรุก เพ่ือมาชดเชยการขาด
หายของเนย์มาร์ แต่ทกุๆต�าแหน่งของเราจะต้อง
แขง็แกร่ง เราต้อการนกัเตะทีเ่ตม็ไปด้วยคณุภาพ 
ผมหวงัว่าเราจะมนีกัเตะฝีเท้าดีๆ เข้ามาแข่งขนัใน
ทมี และการตดัสนิใจทกุอย่างอยูท่ีก่ารตดัสนิใจ
ของโค้ช” 

‘ปีเก้’ยอมรบัทมียงัไม่ดทีีส่ดุ
 แชมป์สแปนชิ ซเูปอร์ คพั ครัง้นี ้เป็นสมยัที่ 
10 ของทมีมาดรดิ โดยในเกมนี ้พวกเขาได้ 12 
ประตจูาก มาร์โก้ อาเซนซโิอ กบั คารมิ เบนเซ
มา และจากแชมป์รายการนี ้ เป็นเครือ่งรบัประ 
กนัในความส�าเรจ็ของทมีมาดรดิ ภายใต้การคมุ
ทมีของ ซเีนอดนี ซดีาน ทีเ่ข้ามาคมุทมีตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2016 โดยก่อนหน้านี ้เมือ่สปัดาห์
ทีแ่ล้ว พวกเขาเพิง่จะคว้าแชมป์รายการยโูรเป้ียน 
ซเูปอร์ คัพ หลงัจากเอาชนะทมี “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไุนเตด็ 2-1 ทีม่าเซโดเนยี  

‘คูตินโญ่-เดมเบเล่’ใกล้จบ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4647 (1172) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

“ฮัคเฟลด์” แห่ง caglecartoons.com สะท้อนผู้น�าฝรั่งเศสยอม
ทิง้แผนแต่งตัง้ภรยิาเป็นสตรหีมายเลข 1 อย่างเป็นทางการ หลัง
ถูกประชาชนค้านว่า สิ้นเปลืองงบจ่ายเงินเดือนโดยใช่เหตุ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เศรษฐกิจญี่ปุ่นช่วงคร่ึงแรกปี
นี้ เติบโตสูงเกินความคาดหมาย
ของนักวิเคราะห์ ท�าให้ผู้ประกอบ
การเชื่อมั่นว่า อัตราการขยายตัว
จะด�าเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 
  ญี่ปุ ่น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ

แต่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่า
เป็นภาวะทีย่งัไม่เสถยีร เนือ่งจาก
ยงัอาศยัเมด็เงนิลงทนุจากภาครฐั
เป็นหลัก 
 ยาสนึะร ิอเุอะโนะ ผูจ้ดัการฝ่าย
วิเคราะห์การตลาด แห่งบริษัท Mi-
zuho Securities คาดว่า อัตรา
ขยายตวัจากการบรโิภคและลงทนุ
ภายในประเทศ จะไม่ต่อเนื่องสู่
ครึ่งหลังของปี (ก.ค.-ธ.ค.) เนื่อง 
จากมกีารปรบัขึน้เงนิเดอืนต�า่ ท�า 
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย
มากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม สถิติตามที่
ระบใุนช่วง 6 เดอืนแรก (ม.ค.-
ม.ิย.) ท�าให้ผูป้ระกอบการญี-่
ปุ่นมีมุมมองเชิงบวก 
 จากการส�ารวจความเห็นของ
บริษัทชั้นน�า 108 บริษัท โดยส�า 
นกัข่าว Kyodo News พบว่าผูป้ระ 
กอบการส่วนใหญ่ ซึง่รวมทัง้ To-
yota Motor Corp. และ Sony 
Corp. จ�านวน 76 บริษัท คิดเป็น 
70% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชือ่
ว่า อตัราการขยายตวัทางเศรษฐ-
กจิ จะด�าเนนิต่อไปในครึง่หลังของ
ปีจนถงึสิน้ปี โดยจะเคลือ่นไหวใน
ลักษณะช้าแต่มั่นคงต่อเนื่อง
 ขณะ 26 บริษัท มองว่าไม่มี
การขยายตัว มีเพียง 3 บริษัท ที่
คาดว่าจะชะลอตัว 
 แม้สถานการณ์นีจ้ะเกดิขึน้
ทีญ่ีปุ่น่ แต่ความเกีย่วโยงขยาย
ครอบคลมุในวงกว้าง ซึง่รวมถงึ
ประเทศไทยด้วย  

 
 

In Brief : ย่อความ

เศรษฐกิจญี่ปุ ่นช่วงครึ่ง
แรกปีนี้ ขยายตัวสูงเกิน
ความคาดหมายของนัก
วิเคราะห์ ท�าให้ผู้ประกอบ
การช้ันน�าภายในประเทศ 
108 บรษัิท มัน่ใจว่า อตัรา
การเติบโตจะด�าเนินต่อ
เนือ่งไปจนถงึสิน้ปี

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เปิด
เผยตวัเลขเบือ้งต้นของจดีพีี (GDP) 
ในไตรมาส 2 (เม.ย.-ม.ิย.) เมือ่วนั
จนัทร์ (14 ส.ค.) ทีผ่่านมา มอีตัรา
ขยายตวั 1.0% เมือ่เทยีบกบัไตร-
มาสแรก และเติบโต 4.0% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 ตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าเป้าทีน่กั
วเิคราะห์ตัง้ไว้ โดยนกัวเิคราะห์คาด
ว่าจะขยายตัว 0.6% และ 2.5% 
ตามล�าดับ 

 นอกจากนัน้ ยงัเป็นอตัราเตบิ 
โตติดต่อกัน 6 ไตรมาส ท�าสถิติ
ขยายตวัต่อเนือ่งยาวนานสดุในรอบ 
11 ปี นับตั้งแต่ปี 2006
 ปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันการ
เตบิโต เปลีย่นจากการส่งออก 
มาเป็นการบริโภคและลงทุน
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลมา
จากแผนกระตุน้เศรษฐกจิของ
รัฐบาล น�าโดยนายกรัฐมนตรี
นายชินโสะ อาเบะ
 ทั้งนี้ การลงทุนภาครัฐเป็น
ปัจจยัส�าคญัอนัดบั 1 ตามด้วยการ
ลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ของผู้บริโภค 
 การลงทุนส่วนใหญ่เกี่ยว-
ข้องกับโครงการเตรียมเป็นจ้า
ภาพกีฬาโอลิมปิก “โตเกียว
เกมส์” ปี 2020 โดยการลงทนุ
ในไตรมาส 2 ของภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
5.1% ภาคเอกชนเพิม่ขึน้ 2.4% 
ขณะการใช้จ่ายของผูบ้รโิภคเพิม่
ขึน้ 1.3% เป็นสถติเิพิม่ขึน้ราย
ไตรมาสสงูสดุในรอบกว่า 3 ปี 
นบัตัง้แต่ไตรมาสแรกปี 2014
 แม้สถติจิะค่อนข้าง “บานฉ�า่” 
ท�าให้ผูบ้รโิภคกล้าจบัจ่ายมากขึน้ 

ข้อมูลภาพ : bloomberg.co.jp

เศรษฐกิจญ่ีปุ่นโตเกินคาด
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083719-OM-010817-01

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
• ระดับมัธยมต้น...... (ม.1-ม.3)
• ระดับมัธยมปลาย.. (ม.4-ม.6)

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

สนใจติดต่อ ครูอัญ
โทร. 08-3719-8773 

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน
100 ตร.ว.

หลัง มศว องครักษ
ถนนคอนกรีต เขาออกได 2 ทาง

ถมแลว น้ำไฟพรอม
อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร.  08-4033-2566
 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

ขายที่ดิน 100 ตร.ว.
หลัง มศว องครักษ ถนนคอนกรีต

เขาออกได 2 ทาง
ถมแลว น้ำไฟพรอม อยู จ.นครนายก

ตร.ว.ละ 11,000 บาท
(เจาของขายเอง)

โทร. 08-4033-2566, 08-4033-2567

084033-OM-010817-01

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)
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´ 
BOZENED-P1-060617=4*6_01

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

โทร. 08-3290-9910

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

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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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�

10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549

อยู่หมู่บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงค�า จ.พะเยา
อนาคตมีรถไฟผ่านไปประเทศลาว เหมาะส�าหรับซื้อไว้เก็งก�าไร

แปลงใหญ่ปัจจุบันหายาก (งดนายหน้า)

F3001_ที่ดนิพะเยา_619

ขายที่ดิน 130 ไร่

ขายไร่ละ
1.3 ล้าน

สนใจติดต่อ โทร.08-9449-4549
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
J 13.00 น. ศ.เกียรติคุณ นพ. 
เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติม-  
ศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดี
เด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็น
ประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน 
รางวลัหนงัสอืดเีด่นเซเว่นบุค๊อวอร์ด 
ครั้งที่ 14 โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรงุเทพฯ J 13.00 น. ดร.อรรช-
กา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลย ีเปิดงานมหกรรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 

ชัย บุญยะวัตร กรรมการผู้จัด 
การ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด 
เปิดงาน FUTURE WEALTH & 
LUXURY EXPO 2017 ที่รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การ 
ค้าสยามพารากอน J 10.30 น. 
จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อ�านวยการ
มูลนธิหิญิงชายก้าวไกล เข้ายืน่จด 
หมายเปิดผนึกถึงนพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้อง   
ให้สธ.มีมาตราการแก้ปัญหาการ
คุกคามทางเพศในที่ท�างาน ที่

J 09.30 น. ศ.คลินิก เกียรติ-
คุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัต-   
ยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ แถลงข่าว อย. ยคุ 4.0 
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุข-
ภาพ ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา J10.00 น. จกัร-

2560 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี J 
13.00 น. เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ 
กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ซลิเลีย่น 
อินโนเวชั่น จ�ากัด แถลงข่าวการ
เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ Green 
Wall (วัสดุสวนแนวต้ัง) โรงแรม
คอนราด J 16.00 น. ธารธร 
อกัษรานุวตัร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท สยามนุวัตร จ�ากัด 
จดังาน “Your Life, Your Signa-
ture” ฉลอง 10 ปี สยามนุวัตร ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บรษิทั ลอ็กซทิาน (ประเทศไทย) จ�า 
กดัจดังาน “L’OCCITANE DIVINE 
HARMONY, WHERE LAND 
AND SEA MEET, AN ETERNAL 
BEAUTY IS BORN’ เปิดตัว 2 
ผลติภณัฑ์เลอค่าแห่งการต่อต้านริว้
รอย
 ภายในงานได้เนรมติ SIWILAI 
ให้เป็นดัง่รสีอร์ตหรบูนเกาะคอร์ซ-ิ
ก้า เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของผลิต-
ภณัฑ์ Divine Harmony โดย นติยา 
เดอพริน้ซ์ ผูจั้ดการทัว่ไป บรษิทั ลอ็ก
ซทิาน (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อม
ด้วย 3 เซเลบรติีส้าวผวิสวยไร้ริว้รอย 
ได้แก่ จารจุติ ใบหยก, อรชมุา ดรุงค์
เดช และ วลิาสณิ ีธญัญะวเิศษศลิป์ 
ร่วมแชร์เคลด็ลบัการจดัการริว้รอย
แห่งวยั พร้อมบอกเล่าความประทบั
ใจทีมี่ต่อผลติภณัฑ์ สร้างสสีนับรร-

ผลิตภัณฑ์ใหม่L’OCCITANE

ชุ่มชื้นมากกว่าคนอื่น เพื่อป้องกัน  
ริว้รอยก่อนวัย การทีเ่ราจะสวยแบบ
องค์รวมได้ เราต้องมทีัง้ความสขุและ
การดแูลตวัเองทีด่ ีเราต้องบาลานซ์
ชวิีตเรา อะไรท่ีหักโหมเกินกไ็ม่ดี การ 
บ�ารุงผิวก็เช่นเดียวกัน บางทีกระ 
หน�่าทาทุกตัวเลยก็อาจจะมากเกิน
ไปความจ�าเป็นส�าหรับผวิหน้า เรา
จึงต้องเลือกสรรสิ่งที่เหมาะกับเรา
จรงิๆมาใช้

ยากาศแห่งดนิแดนตอนใต้ของฝรัง่ 
เศสด้วยบทเพลงฝรั่งเศสเพราะๆ 
จาก เมย์ THE VOICE-ฝนพา ปรา 
โมช ณ อยธุยา โดยมเีซเลบรติีแ้ฟน
พนัธุแ์ท้ลอ็กซทิาน น�าโดย พลอย 
จริยะเวช, เมทัล สุขขาว, กิ๊ฟซ่า-
เกร์ิลลีเ่บอร์รี,่ จติตมิา วรรธนะสนิ 
และดาราเซเลบรติีอ้กีมากมาย ร่วม
งาน ณ Siwilai city club เซน็ทรลั 
เอม็บาสซี่
 นิตยา เดอพริ้นซ์ ผู้จัดการ
ทัว่ไป บรษิทั ลอ็กซทิาน (ประเทศ-
ไทย) จ�ากดั กล่าวว่า ลอ็กซทิานค้น
พบว่า เป้าหมายส�าคญัทีผู่ห้ญงิต้อง 
การคือ “ความกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัของใบหน้าและผวิหน้า” ซึง่
เป็นองค์ประกอบทีไ่ม่สามารถแยก
ออกจากกันได้เพื่อเป็นการดึงเอา
องค์ประกอบทัง้หลายมาไว้ด้วยกนั

และเผยให้เหน็ถงึความลงตวั ความ
กลมกลนืของใบหน้า จงึได้น�าส่วน
ผสมจากธรรมชาติทั้งสองชนิดที่มี
ความสามารถอนัน่าอศัจรรย์ไว้ด้วย
กนั ได้แก่ ดอกอมิมอคแตล (Immor-
telle) ดอกไม้ทีไ่ม่มวีนัร่วงโรย และ 
สาหร่ายจาเนยีรเูบน็ส์ (Jania Ru-
bens) สาหร่ายสแีดงทีส่ามารถงอก 
เงยขึน้มาใหม่ได้อย่างไม่รูจ้บ และ
เมือ่ 2 สารสกดัมาอยูด้่วยกนัแล้วจะ
เกดิเป็นโครงสร้างทีซ่บัซ้อนขึน้ เสมอืน
การผสานอานภุาคพลงัแห่ง “ผนืดนิ” 
และ “ท้องทะเล” เข้าไว้ด้วยกนั 
 ด้าน เมทัล สุขขาว บอกว่า ตอน
นีย้งัไม่กลวัริว้รอย เพราะยงัไม่ถงึวยั 
แต่ในอนาคตต้องกลัวแน่นอน จึง
ต้องดแูลตวัเองตัง้แต่เนิน่ๆ เพราะ
เราเป็นคนหน้าแห้งด้วย ริว้รอยกจ็ะ
เกดิง่ายกว่าคนผวิมนั ต้องดแูลผวิให้
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พล.อ.อ.ดร.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานจดังานประกาศและ
มอบรางวลั “Museum Thailand Award 2017” พร้อมรางวลั “Museum 
Thailand Popular Vote 2017” โดยม ีราเมศ พรหมเยน็ ผอ.สถาบนัพพิธิภัณฑ์
การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิร่วมงาน ทีห่อศลิปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร

วรรณวิไล พรหมลกัขโณ รองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อย
เกมส์” คร้ังที ่30 ประจ�าปี 2560 โดยส�านักศกึษา เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรยีนมี
สขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ แขง็แรง มนี�า้ใจนกักฬีา มคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะ 

ดร.พส ุ โลหารชนุ อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม พร้อมด้วย ภานวุฒัน์ 
ตรยิางกูรศร ีรองอธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม เข้าร่วมงาน Open House 
เปิดบ้านศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรมสูอ่นาคต พร้อมลงนามความร่วมมอืกบั
พนัธมติรในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์ ITC 

พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี เปิดงาน
รณรงค์ “รกัแม่...รกัษ์สขุภาพ (ดวงตา) แม่” เนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิเชญิ
ชวนให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ
ดวงตา โดยม ีม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยคุล  และ เขรกิา โชตวิจิติร ร่วมงาน 

ณฐักานต์ จนัทร์ไทย ผูจ้ดัการ ส่วนส่ือสารออนไลน์ บริษทั ไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเปิดงาน THE SENSE OF ORCHID งานชมดอกกล้วยไม้
หลากหลายสายพนัธุท์ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในนครปฐม ในฐานะทีบ่ริษทั ให้การสนบั 
สนนุการจดังานดงักล่าว ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ศาลายา 

ธานนิทร์ บรูณมานติ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ.     
ซพี ีออลล์ พร้อมด้วยผู้บรหิาร รายงานข้อมลูผลประกอบการของบรษิทัและบรษิทั
ในกลุม่บมจ.ซพี ีออลล์ ไตรมาสที ่2 ปี 2560 ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลให้กบั
นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์และนกัลงทนุ ที ่อาคารธารา สาทร

พุดตาน พงศ์พฒันาไพบลูย์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั แบรนด์ ซนัโท-
รี ่(ประเทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวเปิดแคมเปญล่าสดุ “แบรนด์ เจนย.ู..คดิเรว็ ใช้
สมองจ่ายแทนเงนิ” โดยมี บอย-ปกรณ์ ฉตัรบรริกัษ์ The Icon ของแบรนด์เจน
ยู พดูคยุเกีย่วกบัแคมเปญ ทีล่านเอเทรีย่ม 1 ลอ็บบีพ้ลาซ่า ออซซีัน่เพลส

พจนย์ีพร ช�านาญภกัด ี ผูอ้�านวยการ-ทรพัยากรบคุคล เคทซี ี ร่วมกบักร
กนก ยงสกลุ ผูบ้รหิารสถาบนัอาร์บแีอล เทรนนิง่ อคาเดม ีเปิดคอร์ส “เค-
ทซี ีซซีนัส์ เทรนด์” ครัง้ที ่5 “แต่งสวยอย่างไรให้ส�าเรจ็” ให้กบัผูบ้รหิาร
และพนกังาน “เคทซี”ี ทีห้่องประชมุใหญ่ อาคารสมชัชาวาณชิ 2 
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กติตชัิย ไกรก่อกจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โสสโุก้ แอนด์ กรุป๊ (2008) 
จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังานร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวง
มาลยัถวายสกัการะในพระพธิธีรรมสวด พระอภธิรรมพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

นพ.พรศกัดิ ์อมรศร ีประธานเจ้าหน้าทีส่ายบรหิารงานกลาง บรษิทั โอพจีี
เทค จ�ากดั พร้อมตวัแทนคณะผูบ้รหิาร พนกังาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวาง
พวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

นสิติ จนัทร์สมวงศ์ ผูว่้าราชการจงัหวดันนทบรุ ีและ ปณดิา สขุศรดีากลุ ผู้ช่วย
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิ บมจ.เซน็ทรลัพฒันา ส่งมอบ 
“ดอกไม้จนัทน์ แทนใจ ถวายพ่อ” เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายในพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

อภิรกัษ์ โกษะโยธนิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ว ีฟูด้ส์ คอร์ปอเร-
ชัน่ จ�ากดั พร้อมด้วยเดวดิ โบลตนัDirector Global Licensing จาก      
ซนัคสิท์ โกรว์เออร์ รฐัแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิา แถลงข่าวเปิดตวั “ซนั
คสิท์ เฟรชชี”่ ในเมอืงไทย ทีห่น้าศนูย์การค้าเซน็ทรลัสลีมคอมเพลก็ซ์ 

พรมสนัต์ จิตรนาศลิป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์กร ศนูย์ซพูเีรยี 
เอ.อาร์.ที. ให้การต้อนรบั Mr.Tomas Stojanov และ Mr.Steven  McArthur 
2 ผู้บรหิารใหญ่จากศนูย์จเีนยี ประเทศออสเตรเลยี ในโอกาสทีม่าเป็นผู้
ถ่ายทอดนวตักรรมใหม่ระดบัโลกให้กบันกัวทิยาศาสตร์ของศนูย์

สายวล ีสาครจติร เจ้าของ แบรนด์ La Lune และ อมลระดา ทรงพฒันา
ศลิป์ เจ้าของ แบรนด์ La Famille จบัมอื 6 แบรนด์เสือ้ผ้าเดก็ชัน้น�าของ
เมอืงไทย แถลงข่าว “Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามทีพ่่อท�า 
จากหมืน่วนัทีพ่่อสร้าง” ที ่Yoyoland ซคีอนสแควร์ ศรนีครนิทร์ 

ณรนิณ์ทพิ วริยิะบณัฑติกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สมาร์ทเอสเอม็อี 
หารือความร่วมมอืกบั รศ.ประเสรฐิ ป่ินปฐมรฐั อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี ในการผลติหลกัสตูรและองค์ความรู,้ จดัท�า 
Smart SME โพลเพือ่ส�ารวจความต้องการของเอสเอม็อไีทย  

โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา จดักจิกรรมประดษิฐ์ดอกมะล ิให้ผูร่้วมกจิกรรม
ทกุคนได้เรยีนรูก้ารประดษิฐ์กระถางดอกมะล ิ เพือ่น�าไปมอบให้กบัคุณแม่ 
เนือ่งในวนัแม่ โดยม ีอาภสัสร ญาณคโุณ นกัสร้างงาน DIY มอือาชพี เป็น
ผูส้อนให้กบัผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 


