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13สิงหาคมคุมเข้ม 
ระดับเสียงรถยนต์ 

การเดนิเข้าหาแกนน�าคนเสือ้
แดงและแกนน�า กปปส. ใน
ระดบัล่างของกลุม่สามมติร
ถอืเป็นความพยายามครัง้ใหม่
เพือ่สลดัภาพลกัษณ์เป็นกลุม่
การเมืองสนับสนุนสืบทอด
อ�านาจ โดยจบัจดุว่าประชาชน
เบือ่หน่ายความขดัแย้งท่ียงั
ด�ารงอยู ่และกงัวลว่าหลังเลอืก

ตัง้ไม่ว่าจะเลอืกข้างไหนความ
ขดัแย้งจะปะทขุึน้อกี จงึปรบั
หมากมาเล่นบทโซ่ข้อกลาง
เชือ่มทกุฝ่ายเข้าด้วยกนั เพ่ือ
สร้างความปรองดองไปพร้อม
กบัรกัษาระยะห่างกบัคนใน
รฐับาลทหาร คสช. ด้วยการ
ลดการพดูถงึเรือ่งสนบัสนนุ 
“บิ๊กตู่” กลับมาเป็นนายกฯ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะปรับ
หมาก แต่เชือ่ว่ายงัด�ารงเป้า
หมายเดิมตั้งแต่เริ่มต้นไม่
เปล่ียนแปลง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ควำมเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงต้ังแต่
สัปดำห์นี้เป็นต้นไปเชื่อว่ำจะเพ่ิม
ควำมเข้มข้นมำกขึ้น โดยเฉพำะ
กำรเดินสำยของกลุ่มสำมมติรเพือ่
รวบรวมสมัครพรรคพวกเข้ำมำ
ท�ำงำนร่วมกัน

ก้ำวย่ำงของแกนน�ำกลุม่สำม
มิตรถือว่ำมีควำมน่ำสนใจมำก

เป็นควำมน่ำสนใจตรงกำร
แสดงบทบำทสร้ำงควำมปรองดอง
ด้วยกำรพยำยำมดงึคนทกุฝ่ำยเข้ำ
มำเป็นพวก

ย้อนไปจดุเริม่ต้นควำมเคลือ่น 
ไหวของกลุม่สำมมติร เริม่จำกกำร
ทำบทำมอดีต ส.ส. เข้ำร่วมงำน 
โดยเฉพำะอดีต ส.ส. ของพรรค
เพือ่ไทย ซึง่พืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกัอยู่
ในภำคอีสำน

ท�ำให้ถกูมองว่ำมคีวำมพยำยำม
ลดทอนก�ำลังของคู่แข่งส�ำคัญใน
สนำมเลือกตั้ง

ควำมพยำยำมที่ 2 ถูกขยำย
ไปยงับรรดำแกนน�ำคนเสือ้แดงใน
พื้นที่ภำคอีสำน ซึ่งท�ำให้ถูกมอง
ว่ำต้องกำรตดัก�ำลังพรรคเพือ่ไทย
ให้ถึงระดับฐำนรำก

ควำมพยำยำมที ่3 ขยบัไปหำ
แกนน�ำชำวนำในกลุ่มต่ำงๆ เพื่อ

แผนใหม่เป้าหมายเดิม

ให้ค�ำยืนยันแนวทำงแก้ปัญหำรำคำ
ข้ำวว่ำจะท�ำให้ขำยได้ไม่ต�ำ่กว่ำตนั
ละ 8,000 บำท ซึง่เป็นระดบัรำคำ
ทีช่ำวนำอยูไ่ด้ไม่เดอืดร้อน ท�ำให้
ถกูมองว่ำมุง่ทลำยภำพจ�ำโครงกำร
รับจ�ำน�ำข้ำวของพรรคเพ่ือไทยท่ี
บรรดำชำวนำยังคงโหยหำอยู่ทุก
ครั้งที่รำคำข้ำวตกต�่ำ

ควำมพยำยำมที ่4 ก้ำวข้ำมจำก
เป้ำหมำยทีเ่ป็นก�ำลงัหลกัของพรรค
เพือ่ไทยในระดบัรำกหญ้ำด้วยกำร
เข้ำหำบรรดำแกนน�ำ กปปส. ใน
พืน้ทีต่่ำงๆ โดยยังโฟกสัพืน้ทีภ่ำค
อีสำนเป็นหลกัเพือ่ดงึเข้ำมำเป็นพวก

ความน่าสนใจในการล�า้เข้าไป
ในกลุ่ม กปปส. อยู่ตรงที่การ
พยายามสร้างภาพให้ประชาชน
เหน็ว่ากลุ่มสามมิตรท�างานการเมอืง
ไม่เลือกข้าง ไม่เลือกฝ่าย มีเป้า
หมายหลักคือการสร้างความ

ปรองดอง ดึงคนทุกสีเสื้อทุกกลุ่ม
เข้ามาท�างานร่วมกัน

ถ้ำถำมว่ำท�ำไมกลุ่มสำมมิตร
ต้องกำรได้ภำพเป็นนักสร้ำงควำม
ปรองดองทำงกำรเมือง

ค�าตอบน่าจะอยูที่ป่ระชาชน
ส่วนมากเบ่ือความขัดแย้งท่ีมี
ตลอด 10 กว่าปีทีผ่่านมาเตม็ที
แล้ว

กำรเดินหมำกเป็นโซ่ข้อกลำง
สร้ำงควำมปรองดองในชำติของ
กลุ่มสำมมิตรถือว่ำคล�ำถูกจดุ เดิน
ถูกทำง

ทัง้นี ้เนือ่งจำกประชำชนส่วน
มำกยังมองเห็นภำพควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมอืงด�ำรงอยูอ่ย่ำงชดัเจน 
และหวัน่ว่ำควำมขัดแย้งจะปะทข้ึุน
มำอีกครั้งหลังเลือกตั้ง

เลือกพรรคเพือ่ไทยกม็องเหน็
ควำมขัดแย้งที่รออยู่เบื้องหน้ำ

เลือกพรรคอนำคตใหม่กม็อง
เหน็ควำมขดัแย้งทีร่ออยูเ่บ้ืองหน้ำ

เลอืกพรรคประชำธปัิตย์กม็อง
เหน็ควำมขดัแย้งทีร่ออยูเ่บ้ืองหน้ำ

เลอืกพรรครวมพลงัประชำชำติ
ไทยของ กปปส. ก็มองเห็นควำม
ขัดแย้งที่รออยู่เบื้องหน้ำ

จึงเกดิช่องว่ำงให้กลุม่สำมมติร
แทรกตวัเข้ำมำในฐำนะโซ่ข้อกลำง
สร้ำงควำมปรองดอง ด้วยกำรดึง
ตัวแทนกลุ่มกำรเมืองทุกฝ่ำยเข้ำ
มำท�ำงำนร่วมกัน

แม้ก่อนหน้ำน้ีภำพลกัษณ์ของ
กลุม่สำมมติรจะเด่นชดัเร่ืองสนับสนุน
กำรสืบทอดอ�ำนำจ โดยกำรประกำศ
หนุน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา กลับมำเป็นนำยก
รัฐมนตรีอีกครั้ง

แต่ในระยะหลงัจะเหน็ว่ำกลุ่ม
สำมมิตรเริ่มรักษำระยะห่ำงจำก
คนในรัฐบำลทหำร คสช. เพรำะจับ
กระแสได้ว่ำประชำชนไม่ค่อยยอมรบั
ในภำพลกัษณ์ก่อนหน้ำนี ้ พร้อม
กบัสร้ำงภำพลกัษณ์ใหม่ในกำรเป็น
โซ่ข้อกลำงสร้ำงควำมปรองดอง

จากความเคลื่อนไหวนี้ท�าให้
พอมองเห็นได้ว่าเงื่อนไขทางการ
เมืองเปลี่ยนไปแล้ว บางทีที่เคย
คาดกันว่าอาจเห็นการเปิดหน้า
เล่นการเมอืงของแกนน�าในรฐับาล
ทหาร คสช. บางคน อาจต้องปรับ
หมากใหม่ ไม่ออกหน้าแต่ให้การ
สนับสนุนอยู่ข้างหลัง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะออก
หน้าหรือหนุนหลัง และไม่ว่า
จะปรับหมากทางการเมือง
อย่างไร เชื่อว่าเป้าหมายของ
กลุ่มสามมติรยงัคงเหมอืนเดมิ
ตั้งแต่เริ่มต้นไม่เปลี่ยนแปลง

ท่ีเคยคาดว่าอาจเห็นการเปิดหน้าเล่น
ของแกนนำาในรัฐบาล คสช. บางคน
อาจปรับเป็นสนับสนุนอยู่ข้างหลัง
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In Brief : ย่อควำม

เทคโนโลยีการเกษตร

ทรรศนะ

ไม่ใช่งบประมาณทางการ
ศกึษาเป็นเหมอืนปลาย่างให้
ข้าราชการเป็นแมวจ้องเอาไป
กิน บ้านเมอืงก็ไม่ได้ประโยชน์
รฐับาลจงึต้องตรวจสอบเร่ือง
การศกึษาท่ีจะน�ามาต่อยอด
ให้มีผลงาน  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

แรงงานทาสยุค4.0!
กรณี “พลทหารเลี้ยงไก่” ยังไม่ทัน
จำงหำยกโ็ผล่ “พลทหารรบัใช้” บ้ำน 
“โหรดงัแห่งเชยีงใหม่” ที ่“บิก๊มสี”ี 
หลำยคนไปกรำบไหว้ ถ้ำจริงก็อัปยศ
กว่ำกรณี “พลทหาร” เป็น “คนรับ
ใช้” นำยทหำร หรือให้ท�ำงำนเยี่ยง 
“ทาส” เสียอีก 

โดยเพจ “CSI LA” โพสต์แฉว่ำ 
“อดีตทหารเกณฑ์” ส่งทั้งรูปและ
ข้อควำมเล่ำเรือ่งถูกขอตวัไปรบัใช้ “โหร
ดัง” ในปี 2558-2560 ท�ำงำนบ้ำน
สำรพัด งำนหนักมำก ชี้นิ้วสั่งอย่ำงกับ
ขีข้้ำ บำงคนต้องไปเลีย้งววั บำงคนต้อง
ไปเฝ้ำโรงแรมให้ ควำมเป็นอยูก่ล็�ำบำก 
ไม่มทีีน่อน ต้องใช้กระดำษลงัปพูืน้นอน 

“พลทหาร” เกือบ 10 นายที่ถูก
สั่งให้ไปเป็น “คนรับใช้” บางคนทน
ไม่ได้ต้องหนอีอกมา ขณะท่ี “บิก๊ป๊อก” 
ชีแ้จงว่ากฎระเบยีบสามารถขอตวั “ทหาร
บริการ” ไปใช้งานได้ แต่ก็มีค�าถามว่า 
“โหรดัง” คนน้ีมีฐานะอะไรจงึได้ม ี“พล
ทหารรับใช้” ทั้งไม่ใช่ขอไปช่วยใช้งาน
ชั่วคราวและเหมาะสม อย่างงานบุญ 
งานสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ที่น่ำละอำยมำกกว่ำน้ันคือ กำร
ออกมำขูว่่ำใครเผยแพร่ข้อมูลเรือ่งนีแ้ละ
ไม่เป็นจริงก็ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ แทนที่
กองทัพจะให้ประชำชนช่วยกันตรวจ
สอบ เผยแพร่ หำกพบหรือสงสัยว่ำ 
“นายทหาร” น�ำ “พลทหาร” ไปรับ
ใช้ก็ไม่ถูกต้อง เพรำะทหำรมีหน้ำที่รับ
ใช้ชำติ ไม่ใช่เป็น “คนรับใช้” 

“ผู้น�ากองทัพใหม่” ที่ก�าลังจะขึ้น
มาท้ังแผงควรถือโอกาสท�าความสะอาด
บ้านตัวเองไปเลย เรียกศรัทธาและ 
“ปฏิรูปกองทัพ” ให้เป็น “กองทัพของ
ประชาชน” อย่างแท้จริง เพราะทหาร
และกองทัพมีหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
และประชาชน 

ไม่ใช่รับใช้ “ผู้มีอ�านาจ” หรือ
เป็นเรื่อง “บุญคุณต้องทดแทน”!

โพลหลำยส�ำนักระบุว่ำเศรษฐกิจไม่ดี 
และยังวิตกว่ำจะไม่มีกำรเลือกตั้งปี 
2562 แม้เศรษฐกิจจะไม่ดี พืชผล
กำรเกษตรกต็กต�ำ่ แต่ยงัมทีเุรยีนท่ี
รำคำพุง่แรง แต่กม็ปัีญหำโรคพยำธิ
บ้ำง ไส้ซมึบ้ำง เจ้ำของสวนกซ็มึ เพรำะ
ตดัไม่เป็น ช่ัวโมงบินไม่พอ โดยเฉพำะ
ภำคอสีำนกบัภำคเหนอืทีเ่พิง่มทีเุรยีน
คร้ังแรก ไม่รูว่้ำทเุรยีนแก่หรอืไม่แก่ 
เม่ือไม่นำนมำนีท้ีอ่ตุรดติถ์กม็กีำรเอำ
ทเุรียนไปคืน เจ้ำของสวนซมึเลย เพรำะ
ไม่ได้มำตรฐำน มนัอ่อนกนิไม่ได้ 

ทีว่ดันีเ่หน็ชดัเลย เอำมำ 100 ลกู 
จะมใีช้ไม่ได้ 20-30 ลกู ม ี4 พู แต่กิน
ได้แค่ 2 พู เสีย 2 พู มนักป็ระหลำด 
เพรำะไม่เคยมมีำก่อนทีส่กุดบิในลกู
เดยีวกนั เป็นปัญหำทีค่ำดไม่ถงึ ตอน
แรกเจ้ำของสวนดใีจขำยได้กิโลกรัมละ 
150-200 บำท แต่กลำยเป็นทกุขลำภ 

อยำกให้รฐับำลหำสำเหตแุละใช้
เทคโนโลยมีำแก้ คนทีเ่รยีนมำทำงนี้
จะได้ช่วยให้ตรงกบัควำมต้องกำร อย่ำง
เครือ่งตรวจวดัทเุรยีนทีม่ข่ีำวกห็ำยเข้ำ
กลบีเมฆไป ท�ำอะไรไม่สุดซอย ตลำด
กไ็ม่ต้องกำร เรยีนมำกเ็สยีเปล่ำ ตกงำน 
เพรำะไม่เป็นไปตำมทีต่ลำดต้องกำร  

ตอนนีต้ลำดต้องกำรเคร่ืองตรวจ
วดัหรอืเอกซเรย์ทุเรยีนว่ำแก่ได้ขนำด
หรือยงั หรืออกีกีว่นัถงึจะกนิได้ กำร
ศึกษำและเทคโนโลยต้ีองน�ำมำพฒันำ 
มำช่วยให้ถกูทำงถกูเวลำ โดยเฉพำะ
ทเุรยีนไม่มสีบีอกว่ำสกุหรอืแก่ จงึไม่รู้
ว่ำข้ำงในเป็นอย่ำงไร  

หากการศกึษาช่วยเกษตรกร ชาวไร่ 
ชาวนา ชาวสวนได้ การศกึษากไ็ม่สูญ
เปล่า กจ็ะมคีณุภาพและเกดิประโยชน์ 
เพราะตรงกบัความต้องการของตลาด 
ไม่ใช่งบประมาณทางการศึกษาเป็น
เหมือนปลาย่างให้ข้าราชการเป็น
แมวจ้องเอาไปกิน บ้านเมืองก็ไม่ได้
ประโยชน์ รัฐบาลจึงต้องกระตุ้น ตรวจ
สอบเรื่องการศึกษาท่ีจะน�ามาต่อย
อดให้มีผลงาน  

ยางพารา ปาล์ม ข้าว ผลไม้
มากมายกม็ปัีญหา ช่วยอะไรก็ไม่
ค่อยได้ อย่าให้ทเุรยีนทีก่�าลงัมา
แรงต้องมปัีญหาจนขายไม่ได้อกี
เลย คนปลูกมือใหม่ไม่มีความ
เชีย่วชาญช�านาญกต้็องมเีครือ่งมอื
เข้าไปช่วย คนซ้ือกไ็ม่ถูกหลอก มี
เทคโนโลยี มเีคร่ืองมอืตรวจวัด 
การศกึษาจะได้ไม่เสยีเปล่า ไม่ล้ม
เหลว อย่างทีเ่คยบอกว่า “ฉลาด
ชาตเิจรญิ”  

เจรญิพร
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SME Academy : เดชา จาตธุนานนัท์ รองอธบิดีกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม ร่วมกบั รศ.ดร.ศริเิดช สชุวีะ คณบดคีณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั แถลงข่าวความส�าเรจ็และพธีิมอบประกาศนยีบตัรในโครงการ SME 
Academy ท่ีโรงแรมเดอะ เซนต์รจิิส ราชด�าริ

ร่วมธุรกจิ : สรุชัย เชษฐโชตศัิกดิ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั อาร์เอส จ�ากดั 
(มหาชน) และ ดร.อภสิทิธิ ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั 
กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ร่วมพธิลีงนามในสญัญาพนัธมติรทางธุรกจิ เพ่ือ
สร้างมิตใิหม่ของการน�าเสนอสดุยอดนวตักรรมช่องทางการจ�าหน่ายประกนัภยั 

เศรษฐกิจ

ไตรมาส2แบงก์ใหญ่ยังโกยก�าไร

ธนำคำรพำณิชย์ทยอยเปิดเผย
ผลประกอบกำรไตรมำส 2 ปรำกฏ
ว่ำยังมกี�ำไรค่อนข้ำงสงู แม้รำยได้
บำงหมวดธรุกจิจะลดลง โดยธนำคำร
กรงุเทพและบรษิทัย่อยรำยงำนว่ำ 
มกี�ำไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของธนำคำร
จ�ำนวน 9,194 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 14.3 จำกไตรมำส 2 ปี 2560 
รำยได้ดอกเบีย้สทุธ ิ17,573 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.1 และส่วน
ต่ำงอตัรำดอกเบีย้สทุธร้ิอยละ 2.33 
ส�ำหรบัรำยได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 13,667 
ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.1 จำก
กำรเพิม่ขึน้ของก�ำไรสทุธจิำกธรุกรรม
เพือ่ค้ำและปรวิรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ก�ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุ และรำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ  

ธนำคำรไทยพำณชิย์และบรษิทั
ย่อยมีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 
34,343 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 1.1% 
จำกปีก่อน จำกกำรขยำยตวัของรำย
ได้ดอกเบ้ียสุทธิ 4.7% ก�ำไรสทุธิ
ไตรมำส 2 มจี�ำนวน 11,111 ล้ำน
บำท ลดลง 6.7% จำกปีก่อน โดย
ครึง่ปีแรกของปี 2561 มกี�ำไรสทุธิ
จ�ำนวน 22,476 ล้ำนบำท สนิทรพัย์
รวม ณ วนัท่ี 30 มถุินำยน 2561 
ธนำคำรและบริษัทย่อยมีจ�ำนวน 

คมุเข้มระดบัเสยีงรถยนต์13สิงหาคม

ผลประกอบการไตรมาส 2 และรอบครึง่ปีของธนาคารไทยพาณชิย์
ก�าไรลดลง แต่ยงัอยูร่ะดับหม่ืนล้านอพั ขณะทีธ่นชาตและกรุง
ศรอียธุยาโกยก�าไรเตบิโต

3,025,197 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำก
สิน้ปี 2560 จ�ำนวน 124,356 ล้ำน
บำท หรอื 4.29% ส่วนใหญ่เป็นกำร
เพ่ิมขึน้ของเงนิลงทุนสุทธิและกำร
เตบิโตของสนิเช่ือ

ธนำคำรกสิกรไทยและบรษัิท
ย่อยมผีลกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบังวด
แรกปี 2561 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 
21,682 ล้ำนบำท เพิม่ข้ึนจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนจ�ำนวน 2,525 
ล้ำนบำท หรอื 13.18% ส่วนใหญ่
เกดิจำกมกีำรตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนี้

นำยสนทิ พรหมวงษ์ อธบิดกีรมกำร
ขนส่งทำงบก เปิดเผยว่ำ ได้ออก
ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบกก�ำหนด
มำตรฐำนระดบัเสยีงและวิธกีำรวัด
ระดับเสยีงของรถยนต์ พ.ศ. 2561 
เพือ่ก�ำหนดวธิกีำรตรวจวดัระดบัเสยีง
ทีค่วำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์และ
ค่ำระดับเสยีงตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
ให้น�ำรถเข้ำรบักำรตรวจสภำพก่อน
ช�ำระภำษปีระจ�ำปี ซึง่มผีลใช้บงัคบั
ตัง้แต่ 13 สงิหำคมเป็นต้นไป ประกอบ
ด้วย รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 

คน รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลเกนิ 7 คน 
รถยนต์บรรทกุส่วนบคุคล รถยนต์
รบัจ้ำงระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์รบัจ้ำง
บรรทกุคนโดยสำรไม่เกนิ 7 คน 
รถยนต์สีล้่อเลก็รบัจ้ำง รถยนต์บรกิำร 
และรถยนต์สำมล้อ ยกเว้นรถยนต์ที่
ขบัเคลือ่นด้วยพลงัไฟฟ้ำเพยีงอย่ำง
เดยีว 

รถยนต์ทกุประเภททีจ่ดทะเบยีน
ก่อน 1 มกรำคม 2557 ค่ำระดบั
เสยีงต้องไม่เกนิ 100 เดซเิบลเอ 
ส่วนรถยนต์ท่ีจดทะเบยีนตัง้แต่ 1 

มกรำคม 2557 น�ำ้หนกัรถเปล่ำ
เกนิกว่ำ 2,200 กก. ค่ำระดบัเสยีง
ต้องไม่เกนิ 99 เดซเิบลเอ รถขนำด
เลก็มีน�ำ้หนักรถเปล่ำไม่เกนิ 2,200 
กก. ค่ำระดับเสยีงต้องไม่เกิน 95 
เดซเิบลเอ ยกเว้นรถยนต์สำมล้อ 
ค่ำระดบัเสยีงต้องไม่เกนิ 95 เดซิ
เบลเอ ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
คณะกรรมำธกิำรยโุรปเพือ่เศรษฐกจิ
แห่งสหประชำชำต ิภำยใต้ข้อตกลง
ควำมร่วมมือพฒันำมำตรฐำนยำน
ยนต์มำตรฐำนเดยีวกนัทัว่โลก 

สงสยัจะสญูลดลง 
ธนำคำรกรงุไทยมผีลกำรด�ำเนนิ

งำนไตรมำส 2 มกี�ำไรสทุธิ 7,712 
ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 139.35 
สินเช่ือขยำยตัวได้ดีทัง้รำยใหญ่ ภำค
รฐั และรำยย่อย ตำมเศรษฐกจิไทย
ทีข่ยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง และแรงขบั
เคลือ่นจำกภำคกำรส่งออกเป็นหลกั

ธนำคำรธนชำตและบริษัทย่อย
มีผลกำรด�ำเนินกำรไตรมำส 2 ก�ำไร
สทุธเิตบิโต 14 ไตรมำสติดต่อกนั 

โดยมกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน 3,821 ล้ำน
บำท เพิม่ขึน้ 1.11% จำกไตรมำส
ก่อน หรอืเพิม่ขึน้ 14.71% จำก
ไตรมำสเดยีวกนัปีก่อน เป็นผลมำ
จำกกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งของสนิ
เชือ่ 

ธนำคำรกรงุศรอียธุยำและบรษิทั
ในเครอืมีก�ำไรสทุธคิรึง่ปีแรกปี 2561 
จ�ำนวน 12,500 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 
8.4% จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้ดอกเบีย้
สทุธิจำกกำรเตบิโตต่อเนือ่งของเงนิ
ให้สนิเช่ือและรำยได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้ 
รวมทัง้กำรบรหิำรจดักำรค่ำใช้จ่ำย
ทีม่ปีระสทิธภิำพ ตอกย�ำ้ถงึศกัยภำพ
ทีแ่ขง็แกร่งและพอร์ตสนิเชือ่ทีส่มดลุ
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ต่างประเทศ

น้อยกว่าที่คิด 
ไต้ฝุน่เซนิตญิอ่อนก�ำลงัลงเป็น
พำยโุซนร้อน ขึน้ฝ่ังบรเิวณตอน
เหนอืของเวยีดนำมด้วยควำมเรว็
ลม 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง โชค
ดทีีท่ำงกำรส่ังอพยพคนไปก่อน 
และเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัพำยุ
อย่ำงเต็มที ่ท�ำให้ควำมเสยีหำย
ต�ำ่กวำ่ทีป่ระเมนิไว้ เรอืประมง
ในหลำยเมอืงบริเวณชำยฝ่ังทำง
ตอนเหนอืของเวยีดนำมได้รบัค�ำ
สัง่ให้กลบัเข้ำฝ่ังก่อนพำยจุะพดั
ขึ้นฝั่ง ขณะที่ประชำชนได้วำง
แนวกระสอบทรำยป้องกันน�้ำ
ท่วมและเสริมสร้ำงบ้ำนเรือน
ให้แข็งแรง  

ปีเดียวไม่เสร็จ 
นำยแดน โคทส์ ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติของ
สหรัฐ กล่ำวว่ำ มีควำมเป็นไป
ได้ที่เกำหลีเหนือจะยกเลิก
โครงกำรอำวธุนวิเคลยีร์ทัง้หมด
ให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ปี แต่ใน
ทำงปฏบิตักิำรปลดอำวธุนวิเคลียร์
เกำหลีเหนือไม่น่ำจะแล้วเสร็จ
ในระยะเวลำ 1 ปี เนื่องจำกมี
ควำมซบัซ้อนกว่ำทีค่นส่วนใหญ่
คำดคิด 

‘ผู้น�าสี’เยือนยูเออี 
ประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน 
เริม่กำรเยอืนสหรฐัอำหรบัเอมิ
เรตส์ (ยเูออ)ี อย่ำงเป็นทำงกำร 
นับเป็นผู้น�ำจีนคนแรกในรอบ 
29 ปี ที่เดินทำงเยือนยูเออี มี
รำยงำนว่ำ เครื่องบินของผู้น�ำ
จีนรับกำรคุ้มกันจำกฝูงเครื่อง
บินรบของยูเออีทันทีที่เข้ำเขต
น่ำนฟ้ำของยูเออี  จีนและยูเอ
อสีถำปนำควำมสมัพนัธ์ทำงกำร
ทูตเมื่อ 34 ปีก่อน กำรเดิน
ทำงเยือนยูเออีครั้งนี้ผู้น�ำจีน
ให้ค�ำมัน่จะส่งเสรมิควำมสัมพันธ์
และควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ
ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น

ข่าวย่อย
เชิญ‘ปูติน’เยือนสหรัฐปลายปี

ฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงเรื่องร่ำง
กฎหมำยห้ำมใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่
ในโรงเรียนตั้งแต่เดือนกันยำยน
เป็นต้นไป ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำย
ทีป่ระธำนำธบิดีเอม็มำนเูอล มำครง 
ประกำศไว้ระหว่ำงกำรรณรงค์หำ
เสยีงเลอืกตัง้ประธำนำธิบดเีมือ่ปีท่ี
แล้ว

สมำชกิวุฒสิภำและสมชัชำแห่ง
ชำตบิรรลขุ้อตกลงกนัได้เรือ่งกำร
ห้ำมใช้โทรศัพท์สมำร์ทโฟนใน
โรงเรยีนทัง้ 3 ระดับของฝร่ังเศสคอื 
ระดบัประถม มธัยมฯ และมัธยมฯ
ปลำย ยกเว้นกำรใช้เพือ่จดุประสงค์

ด้ำนกำรศกึษำ ก่อนหน้ำนีบ้รรดำ
ครูเป็นจ�ำนวนมำกได้เรียกร้องให้มี
กำรห้ำมใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน 
เนือ่งจำกท�ำให้นกัเรยีนเสียสมำธิ 
เพรำะโทรศพัท์เบีย่งเบนควำมสนใจ
ไปจำกกำรสอนของคร ู โดยวยัรุน่

ฝรัง่เศสห้ามใช้มอืถอืในโรงเรยีน 
ฝรัง่เศสอำยรุะหว่ำง 12-17 ปี 9 
คนในจ�ำนวน 10 คน มโีทรศพัท์
สมำร์ทโฟนใช้ 

ร่ำงกฎหมำยใหม่นีน้อกจำก
จะช่วยลดเวลำทีเ่ดก็ๆใช้บนหน้ำจอ
โทรศัพท์แล้ว ยงัมเีป้ำหมำยในกำร
ปกป้องเดก็จำกเนือ้หำทีเ่ป็นอันตรำย
ทีม่ำกบัโทรศพัท์ด้วย ร่ำงกฎหมำย
ดงักล่ำวช่วยให้ครสูำมำรถยดึโทรศพัท์
จำกนักเรยีนได้ถ้ำจ�ำเป็น และร่ำง
กฎหมำยนีจ้ะเข้ำสูก่ำรพจิำรณำและ
ลงมตใินข้ันสดุท้ำยของวุฒสิภำใน
วนัที ่ 26 กรกฎำคม และสมชัชำ
แห่งชำตวินัที ่30 กรกฎำคม

“ทรมัป์” ปฏเิสธข้อเสนอ “ปู
ติน” ในการให้รัฐบาลรัสเซีย
สอบสวนอดตีเอกอคัรราชทตู
สหรัฐ เตรียมเชิญผู้น�ารสัเซยี
เยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็น
ทางการช่วงปลายปีนี้ 

นำงซำรำห์ แซนเดอร์ส โฆษก
หญิงท�ำเนยีบขำว กล่ำวว่ำ ข้อเสนอ
ของประธำนำธบิดวีลำดเิมยีร์ ปตูนิ 
ในกำรส่งเจ้ำหน้ำทีข่องรฐับำลรสัเซีย
เยอืนสหรัฐเพือ่สอบปำกค�ำพลเมอืง
อเมรกินั 12 คน ทีร่วมถงึนำยไมเคลิ 
แมคฟอล อดีตเอกอคัรรำชทูตสหรฐั
ประจ�ำกรงุมอสโก ว่ำอำจเกีย่วข้อง
กบักจิกรรมผดิกฎหมำยนัน้ เป็น
ค�ำขอท่ีเป็นไปไม่ได้ และยนืยนัว่ำ
ประธำนำธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ ได้
ปฏเิสธไปแล้ว

นำงแซนเดอร์สกล่ำวด้วยว่ำ 
รฐับำลสหรัฐหวงัว่ำรสัเซยีจะให้ควำม
ร่วมมือในกำรส่งตวัเจ้ำหน้ำทีข่่ำว
กรองทหำร 12 คนมำยงัสหรฐั เพือ่
พสูิจน์ควำมบริสุทธิข์องตวัเอง โดย
คณะสืบสวนอิสระของส�ำนักงำน
สอบสวนกลำง (เอฟบไีอ) สัง่ฟ้อง
เจ้ำหน้ำทีก่ลุม่นีเ้มือ่สปัดำห์ทีแ่ล้ว
ว่ำอำจอยู่เบื้องหลังกำรจำรกรรม
ข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ของ

พรรคเดโมแครตในช่วงแคมเปญ
หำเสยีงเลอืกตัง้เมือ่ปี 2559

ทัง้นี ้ประธำนำธบิดปีตูนิกล่ำว 
ถึงเรื่องนี้ระหว่ำงแถลงร่วมกับ
ประธำนำธบิดทีรมัป์หลงัเสรจ็สิน้
กำรประชุมระดบัทวิภำคีทีก่รุงเฮลซงิกิ 
และผูน้�ำรสัเซยีใช้ค�ำว่ำพบกนัครึง่
ทำงต่อประเด็นทีว่่ำรฐับำลรสัเซีย
จะส่งตัวพลเมอืงกลุม่นีใ้ห้แก่สหรัฐ
หรอืไม่

โฆษกหญิงท�ำเนยีบขำวกล่ำว
ด้วยว่ำ ผูน้�ำสหรฐัได้มอบหมำยให้
นำยจอห์น โบลตนั ทีป่รึกษำด้ำน
นโยบำยควำมมัน่คงแห่งชำต ิ จดั
ท�ำหนงัสอืเชญิประธำนำธบิดปูีตนิ
เยอืนกรงุวอชงิตันอย่ำงเป็นทำงกำร
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ หำกผู้น�ำ

รสัเซยีตอบรบัจะถือเป็นชยัชนะครัง้
ส�ำคัญของผู้น�ำรัสเซียต่อรัฐบำล
วอชงิตนั โดยกำรเยอืนสหรฐัอย่ำง
เป็นทำงกำรครัง้ล่ำสดุของนำยปตูนิ
เกดิข้ึนเมือ่ปี 2550 ในสมัยประธำ 
นำธบิดจีอร์จ ดับเบลิยู. บชุ

ขณะทีน่ำยครสิโตเฟอร์ เรย์ ผู้
อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสอบสวนกลำง
สหรฐั เปิดเผยว่ำ รสัเซยีไม่เพยีง
พยำยำมแทรกแซงกำรเลือกตั้ง
ประธำนำธิบดีสหรัฐเมือ่ปี 2559 
เท่ำน้ัน แต่ยงัพยำยำมสร้ำงควำม
ขัดแย้งและควำมแตกแยกใหเ้กิด
ขึ้นในสหรัฐอย่ำงต่อเนื่อง กำร
เคลื่อนไหวดังกล่ำวของรัสเซียถือ
เป็นภยัคกุคำมทีส่หรฐัต้องจดักำร
พร้อมรบัมอือย่ำงจรงิจังและเดด็ขำด
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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
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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
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โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945
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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

โครงการหลวง 49-น�้าพระทัย จากฟ้าสู่ดิน 

มลูนธิิโครงกำรหลวง มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์ และบรษิทั เซน็ทรลั
พฒันำ จ�ำกดั (มหำชน) แถลงข่ำว
กำรจัดงำน “โครงกำรหลวง 49” 
ระหว่ำงวนัที ่3-13 สงิหำคม 2561 
ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

นายจรัลธาดา กรรณสูต 
องคมนตรี ประธำนกรรมกำรมูลนิธิ
โครงกำรหลวง กล่ำวว่ำ งำน
โครงกำรหลวง 49-น�ำ้พระทยั จำก
ฟ้ำสูด่นิ ปีนีจ้ดัขึน้ภำยใต้แนวควำม
คดิ “สืบสำน รักษำ ต่อยอด อย่ำง
ยั่งยืน” เพื่อสืบสำน รักษำ และ
ต่อยอด กำรด�ำเนนิงำนของมลูนธิิ
โครงกำรหลวง ตำมพระรำชปณธิำน
แน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
วชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รกัษำกำรแทนอธกิำรบดมีหำวิทยำ 
ลัยเกษตรศำสตร์ ประธำนคณะ
กรรมกำรด�ำเนนิกำรจดังำน กล่ำว
ว่ำ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวิลด์จะถูก
เนรมติให้เตม็ไปด้วยกจิกรรมทีน่่ำ
สนใจมำกมำย ไม่ว ่ำจะเป็น
นทิรรศกำร “49 ปี โครงกำรหลวง 
สบืสำน รักษำ ต่อยอด อย่ำงยัง่ยนื” 
กำรสำธติกำรประกอบอำหำรจำก
เชฟชือ่ดงั กำรแสดงจำกชมรมนสิติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำร
จ�ำหน่ำยสนิค้ำแนะน�ำและผลติผล
โครงกำรหลวงรวมกว่ำ 3,000 
รำยกำร นอกจำกนีย้งัมีอำหำรคำว

เหลอืงผสมวุน้มะพร้ำว ซอสมะเขอื
เทศ น�ำ้เจยีวกูห้ลำนและดอกค�ำฝอย 
สตูรไม่เตมิน�ำ้ตำล น�ำ้ใบแปะก๊วย
และหล่อฮัง่ก้วย สตูรไม่เตมิน�ำ้ตำล 
และน�ำ้เก๊กฮวยและคำโมไมล์ สตูร
ไม่เตมิน�ำ้ตำล นอกจำกนีย้งัมผีลิต
ภัณฑ์อื่นๆอีกมำกมำยที่น�ำมำจ�ำ 
หน่ำยในรำคำพเิศษ

คณุหญิงสุจิตรา จริาธิวฒัน์ 
มงคลกิติ รองประธำนกรรมกำร 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด กล่ำว
ว่ำ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ได้
ตกแต่งสถำนที่ด้วยกำรประดับ
ประดำ “ดอกรวงผึ้ง” พร้อมด้วย
หมู่มวลดอกไม้นำนำชนิด โดย
กำรน�ำภำพวำดดอกรวงผึ้งมำ
ตกแต่งด้วยเทคนคิ Random Bars 
และ Hanging ให้เป็นภำพศิลปะ
ที่มองได้จำกหลำยมุมมอง ผ่ำน
กำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวโดยศิลปิน
ชื่อดัง ครูปำน-สมคิด คลังนอก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย และงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติคร้ังที่ 15 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 
ร่วมงาน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา และ 
พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อลดภาวะ
โลกร้อน จัดโดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และ 3 ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมือง ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

หวำนหลำกเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้น
มำใหม่เป็นพเิศษ และจะจ�ำหน่ำย
เฉพำะภำยในงำนนี้เท่ำนั้น 

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธน
วงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตลำด มลูนธิิ
โครงกำรหลวง กล่ำวเสริมว่ำ ปีนี้
ได้บรรจงคัดสรรสินค้ำท่ีมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรสงูและเป็นประโยชน์
ต่อร่ำงกำยอย่ำงพิถพิีถนัเป็นพเิศษ
เพือ่มำจ�ำหน่ำยภำยในงำนโครงกำร
หลวง 49 ในครั้งนี้ ได้แก่ ควินัว, 
ชำเขียวอัสสมั, ข้ำวบือบอ หรอืข้ำว
เหลอืง, ดอกไม้กนิได้, ไก่กระดกูด�ำ, 
เฟต้ำชีส, ชำสมุนไพรสด 

นายพพิฒัพงศ์ อศิรเสนา 
ณ อยธุยา กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั 
ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด 
กล่ำวว่ำ ในงำนโครงกำรหลวง 49 
นี้ ดอยค�ำได้น�ำผลิตภัณฑ์มำจัด
แสดงและจ�ำหน่ำย ได้แก่ น�ำ้นมถ่ัว

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4879 (1404) วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


