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รับลงประกาศโฆษณาให้กบัหน่วยงานราชการ

มูลนิธิ องค์กรต่างๆ, บุคคล, นิตบุิคคล, 

บริษทัจ�ากดั, บริษทัมหาชน, ส�านักงานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงนิประจ�าปี, 

ประกาศเชิญประชุมสามญัและวสิามญั 

ตรงตามรูปแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ 
ปีที ่  3  ฉบับที ่  521  วนัองัคารที ่ 28  สิงหาคม  พ.ศ.   2561   ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
ในช่วงวนัที ่24 - 28 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 กบัมฝีนตก 

หนักบางพืน้ที ่ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30- 34 องศาเซลเซียส     

                         ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัตก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

 อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 33 องศาเซลเซียส   

 ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35กม./ชม.  

                       ภาคใต้ ฝ่ังตะวนัออก
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีส่่วนมากทางตอนบนของ

ภาค  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22 - 26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
ในช่วงวนัที ่24 - 28 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพืน้ที่

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 22  - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 -34 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 - 30 กม./ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 23 -25 องศาเซสเซียส สูงสุด 31- 35 องศาเซลเซียส

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพืน้ทีก่บัมฝีนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30  กม. /ชม.

อุณหภูมติ�า่สุด 26 - 28 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส

สคช.แถลงจีดีพีคร่ึงปีแรกขยายตวัรวม 4.8%

การลงทุน-ส่งออก-ภาคเกษตร ช่วยหนุนส่ง

เสนอปรับแกก้ฎหมายเพิ่มอายขุั้นต�่าการสมรส

 นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ เลขาธิการส�านกังานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะ

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 61 วา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ                      

(จีดีพี) ขยายตวั 4.6% เม่ือรวมกบัไตรมาสแรกท่ีขยายตวั 4.9% ท�าให้

เศรษฐกิจคร่ึงปีแรกขยายตวั 4.8% ขณะท่ี สศช.ยงัคงประมาณการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจทั้งปีไวเ้ท่าเดิมท่ี 4.2-4.7% หรือค่ากลาง 4.5% 

แต่ไดป้รับคาดการณ์ขยายตวัของการส่งออกทั้งปีเป็น  10% จากเดิม

คาด 8.9 % และปรับลดคาดการณ์การลงทุนรวม เหลือขยายตวั 4.4% 

จากเดิมคาด 4.7% เพราะคาดการลงทุนภาครัฐขยายตวัลดลงเหลือ  

7.3% จากเดิมคาด 8.6% 

 ส�าหรับปัจจยัท่ีท�าใหเ้ศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตวั 4.6% 

มาจากบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวั 4.5% จากไตรมาสแรก 3.7% 

เพราะรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค

มากข้ึน ส่วนการลงทุนโดยรวมขยายตวั 3.6% แยกเป็นการลงทุน

ภาคเอกชน 3.2% และการลงทุนภาครัฐ 4.9% นอกจากน้ี การส่งออก

ขยายตวั 12.3% ส่วนภาคการผลิต ขยายตวัมากในดา้นเกษตรก่อสร้าง

 เม่ือวนัท่ี 20 ส.ค.ท่ีโรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์กรมกิจการ

เดก็และเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์(พม.) จดัสมัมนาเร่ือง “การแต่งงานของผูเ้ฒ่ากบัเดก็นอ้ย” ซ่ึง

น�ากรณีชายชาวมาเลเซียอาย ุ 41 ปี แต่งงานกบัเดก็หญิงไทยวยั 11 ปี 

มาเป็นกรณีศึกษา โดยนายสรรพสิทธ์ิ คุมพป์ระพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นสวสัดิการเดก็ในคณะอนุกรรมการเดก็แห่งชาติ  เปิดเผยวา่ 

ปัจจุบนักระแสโลกเกือบทุกประเทศก�าหนดอายขุั้นต�่าในการสมรส

อยูท่ี่ 18 ปี มีเพียงไม่ก่ีประเทศรวมถึงไทยท่ีก�าหนดอาย ุ17 ปีบริบูรณ์ 

ดงันั้น   คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเดก็ก�าลงัเสนอ

ปรับแกเ้พิ่มอายขุั้นต�่าการสมรสเป็น 18 ปี รวมถึงเสนอแกบ้ทบญัญติั

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ใหต้ดัวรรคท่ีระบุใหศ้าลมีอ�านาจ

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ท่ีใหท้ั้งสองฝ่ายสมรสกนัไดใ้น

คดีพรากผูเ้ยาวแ์ละทั้งสองฝ่ายยนิยอม ทั้งน้ี การสมรสไม่ใช่การแก้

ปัญหา แต่จะเป็นการเพิ่มปัญหามากข้ึนดว้ยซ�้ า หากเราไม่ปรับแก้

ประเทศไทยจะถูกเพ่งเลง็เป็นแกะด�าในคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง

สหประชาชาติและอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฎิบติัต่อสตรี

ทุกรูปแบบ (CEDAW) ซ่ึงประเทศไทยเป็นในภาคี 

 ขณะท่ี  น.ส.อุษา  เลิศศรีสนัทดั  ผอ.มูลนิธิผูห้ญิง กล่าววา่

ขอ้มูลส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ระหวา่ง

ปี 2549-2559 รายงานตวัเลขนกัเรียนออกกลางคนัโดยระบุสาเหตุ

สมรสถึง 32,058 คน คิดเฉล่ียปีละ 3,000 กวา่คน ในจ�านวนน้ีแบ่ง

เป็นประถมศึกษาซ่ึงเป็นช่วงอายตุ �่ากวา่ 12 ปีถึง 1,640 คน ม.ตน้ 

19,043 คน และ ม.ปลาย 11,375 คน สาเหตุมาจากความไม่เสมอภาค

ระหวา่งเพศ รวมถึงความยากจน ตลอดจนเม่ือเดก็ถกูละเมิดทางเพศ

ก็แกปั้ญหาโดยให้ผูก้ระท�าผิดรับผิดชอบแต่งงานเพ่ือรักษาหน้าตา

ครอบครัวซ่ึงไม่ได้แก้ปัญหาท่ียึดประโยชน์เด็กอย่างแท้จริงแต่

เป็นการละเมิดสิทธิเดก็.

และการคา้ โดยภาคเกษตรขยายตวั 10.4% รายไดเ้กษตรกรเพิ่ม 6.1% 

เพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบ 4 ไตรมาส ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตวั 

3.1%  การใชก้�าลงัการผลิต 66.6% โดยสาขาโรงแรมและภตัตาคาร

ขยายตวั 9.4% จ�านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิม 9.1% รายได้

จากการท่องเท่ียวเพิ่ม 12.15 อตัราการเขา้พกั 71.4% “เศรษฐกิจไทย

เติบโตอยา่งมัน่คงและขยายตวัสูงกวา่เศรษฐกิจโลกท่ีอยูท่ี่ 4.1% 

นอกจากน้ีเศรษฐกิจไทยยงัมีเสถียรภาพ เห็นไดจ้ากอตัราเงินเฟ้อ

และดอกเบ้ียยงัต�่า” ส่วนทั้งปี 61 ท่ีคาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตวั 

4.2-4.7% เพราะเศรษฐกิจโลกดีข้ึน ท�าใหก้ารส่งออกและภาคการ

ผลิตส�าคญัขยายตวัดี และการใชจ่้ายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ ท่ี

เร่งข้ึนตามการเบิกจ่าย และความคืบหนา้โครงการลงทุนของภาครัฐ 

ขณะเดียวกนั ยงัมีการฟ้ืนตวัของการลงทุนภาคเอกชนการปรับตวัดี

ข้ึนของความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจและการดีข้ึนของฐานรายไดใ้นระบบ

เศรษฐกิจ อยา่งไรกต็าม ยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ ปัญหา

อุทกภยัท่ีจะกระทบต่อภาคการเกษตร อตัราดอกเบ้ียโลกท่ีสูงข้ึนและ

อาจท�าใหก้ารเงินโลก ผนัผวน นอกจากน้ี ยงัตอ้งเฝ้าระวงัสงคราม

การคา้สหรัฐ-จีน ดงันั้น ในช่วงเวลาท่ีเหลือตอ้งเร่งขบัเคล่ือนการส่ง

ออกสนบัสนุนการขยายตวัของการท่องเท่ียว เช่น ปรับระบบรักษา

ความปลอดภยั ขยายตลาดใหม่ ฯลฯ รวมถึงกระตุน้โครงการท่ีได้

รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) 

และเขตพฒันาพิเศษภาคใต ้ (เอสอีซี) ใหล้งทุนโดยเร็ว ขณะเดียวกนั

ตอ้งดูแลเกษตรกรท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัขบัเคล่ือนการ

ลงทุนภาครัฐ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม การเลือกตั้งทัว่ไปจะส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจไทยเพราะจะช่วยท�าใหต้วัเลขดา้นต่างๆเพิ่มข้ึนอีกหลายตวั

โดยเฉพาะดา้นการใชจ่้าย

 ดา้นนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าววา่ 

จีดีพีไทยคร่ึงปีแรกท่ีขยายตวัถึง 4.8% เป็นการเติบโตท่ีน่าพอใจมาก 

ไม่เคยเห็นตวัเลขระดบัน้ีมาหลายปีแลว้ ท่ีส�าคญัคือ ทุกดชันีแขง็แรง

และดีข้ึนตลอดสะทอ้นการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอยา่งมัน่คง ต่อ

เน่ืองและมีเสถียรภาพ หากไม่มีเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย การ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยทั้งปีโดยเฉล่ียเกิน 4.5% แน่นอนน่าจะดี

กวา่ท่ีเคยคาดหมายไว ้แต่ตอ้งไม่ประมาท.
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*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  21 ส.ค. 61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       



*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       
*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

ทรรศนะ



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       



ทรรศนะ

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  23 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       

*( 7 วนัลง  16 ส.ค. 61 )                       


