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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
เร่งกระตุ้น'ศก.ฐานราก'คลงัสัง่'สศค.'ปลกุลงทุนท้องถ่ิน จ้ีแก้ไขข้อจ ากดัใช้งบ 
          นกัเศรษฐศาสตร-์ภาคธุรกจิ มัน่ใจ"ก าลงัซือ้"ปีหน้าฟ้ืนชดั  
          คลงัจบัตาเศรษฐกจิฐานราก"ทรงตวั" สวนทางภาพใหญ่ฟ้ืน สัง่สศค.หามาตรการกระตุ้นเพิม่ 
มุ่งลงทุนระดบัทอ้งถิน่ จีแ้ก้ไขอุปสรรคใชง้บประมาณ คาดแลว้เสรจ็ใน 2 สปัดาห ์ "ออมสนิ"เผยดชันี
เชื่อมัน่ เศรษฐกจิฐานรากขยบั อานิสงสบ์ตัรสวสัดกิารแห่งรฐัหนุน ดา้นนักเศรษฐศาสตร์-ภาคเอกชน
ระบุธุรกจิปรบัตวัดขีึน้ หวงัปีหน้าก าลงัซือ้ขยายตวัชดัเจน 
 
ผลผลิตเกษตรล้นฉุดราคา'ทรงตวั'ยอดใช้พลงังานพุ่ง 
          สศก.ประเมนิแนวโน้มราคาสนิค้าเกษตรอยู่ในระดบัน่าพอใจ หลงัเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวั แม้
ปจัจุบนัราคาทรงตวัเหตุ"ผลผลติออกสู่ตลาดมาก" ขณะ "พลงังาน" คาดการใช้พลงังานปีน้ี กลบัสู่
ภาวะปกต ิโตตามจดีพี ีที ่3-4% 
 
รฐัจบัมือเอกชนดนั'โดรนเกษตร'ลด'ต้นทุน-คน' 
          รฐัผนึกเอกชนเดนิหน้าพฒันาเกษตรสมยัใหม่ อุทยานวทิยอุ์บลฯ จบัมอืพนัธมติรธุรกจิดนั"โด
รน" สมรรถนะสูงสญัชาติไทย หนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้ ช่วยลดต้นทุน แรงงานคน ทัง้ลดการฟุ้ง
กระจายสารเคมอีนัตราย ด้านผู้เชี่ยวชาญแนะรฐัวางกลไกส่งเสรมิ ในรูปแบบ "1 ต าบล 1 โดรน" รบั
นโยบาย "เกษตรแปลงใหญ่"  
 
'เทคโนโลยี'พลิกค้าปลีกเพ่ิมสะดวก'นักช้อป' 
          เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัที่สุดเมื่อ 30 ปีที่แล้วในวงการค้าปลกีส าหรบัหลายคน คงหนีไม่พ้นบตัร
เครดติ แต่ภาพรวมของการค้าปลีกยงัพึ่งพาเงนิสดเป็นหลกัและยงัต้องเดินทางไปจบัจ่ายสนิค้าที่
รา้นคา้ใกลบ้า้นหรอืหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ไีมก่ีแ่ห่ง 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ร.๑๐พระราชทานส่ิงของช่วยน ้าท่วม เหนือ-อีสาน-กลางอณุหภมิูลด2-4องศา 
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่ชาว จ.หนองบวัล าภู ที่ประสบ
อุทกภยั นายกฯ รบัรายงานสถานการณ์น ้าภาคกลางเริม่คลีค่ลาย สัง่เรง่แก้ปญัหาอยา่งต่อเน่ือง ยนัไม่
ทอดทิ้งผู้ประสบภยั ขณะที่ภาคเหนือ อสีาน อุณหภูมลิดลง 2-4 องศา ภาคกลางและกรุงเทพฯ 1-3 
องศาเซลเซยีส 
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นักกม.ขอสนช.ใช้จิตส านึก ตัง้'ป๊อด-บญุเรือง'นัง่กมธ.ปปช. 
          "ชศูกัดิ"์ ชีก้รณีตัง้ "พชัรวาท-บุญเรอืง" เป็นกมธ.วสิามญัพจิารณากฎหมาย ป.ป.ช. ทัง้ทีม่คีดี
ร ่ารวยผิดปกติอยู่ในชัน้ ป.ป.ช. อาจไม่เข้าเกณฑ์ผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยตรง แต่สมควรหรอืไม ่
ขอใหใ้ชจ้ติส านึก 
 
รฐับาลเร่งบมูEEC รถไฟเช่ือม3สนามบิน-ผลิตแรงงานฝีมือ 
          คณะกรรมการนโยบายการพฒันาพื้นที่ EEC ยนัโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมพื้นที่ 3 
สนามบนิ จะเริม่สรา้งปลายปีหน้า กพร. ตัง้เป้า 5 ปี ผลติแรงงานฝีมอืป้อน EEC 2.3 ลา้นคน แบงก์
ออมสนิ เผยดชันีเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก ไตรมาส 3 ด ีคาดไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง เพราะมมีาตรการ
รฐัหนุน 
 
'ป๊อก'กินรวบขยะทัว่ปท.เปิดช่องเอกชน'เกบ็-ขน' 
          เปิดแผนจดัการขยะ มลูฝอยฉบบัใหม่ของมหาดไทย เปิดช่องใหเ้อกชนเขา้มาเกบ็ขนขยะทัว่
ประเทศ โดยอยู่ในอ านาจการอนุมตัขิอง "มท.1" ซึง่อาจใชว้ธิปีระมลู หรอื "วธิพีเิศษ" กไ็ด ้เผยค่าเกบ็
ขนขยะไมเ่กนิ 120 ก.ก. เดอืนละ 60-102 บาท ค่าก าจดัอกีเดอืนละ 40-70 บาท 
 
รวบ'โมนา'ฆ่าฝงัดินสาวใช้ ซดัเพ่ือน'ทอม'ร่วมลงมือ 
          กองปราบฯ รวบแล้ว "โมนา" นายจา้งโหดฆ่าฝงัสาว 16 ผบช.ก.รุดสอบ รบัสารภาพท าจรงิ 
ซดัทอดเพื่อนชื่อ "ทอม" ร่วมลงมอื สัง่สอบขยายผล คลีค่ลายคดสีะเทอืนขวญั เบื้องต้นแจง้ขอ้หาท า
รา้ยผูอ้ื่นจนถงึแก่ความตาย ประวตัสิุดแสบ ตดิยาเสพตดิ-ทาสการพนนั เช่าบา้นในปอยเปตเขา้บ่อน 
 
นายกฯปรบัครม.อย่าเหลิงอ านาจ 
          "พลัลภ" เตอืน "บิก๊ตู่" ปรบั ครม. อยา่ใหอ้ านาจบงัตา "วรีะ" แฉ คสช. เดนิหน้ายุทธศาสตรช์งิ
มวลชน-อดตีนักการเมอืง เตอืนระวงัประวตัศิาสตรซ์ ้ารอย ปชป. ชง 3 แนวทางในการปรบั ชีเ้ลอืกคน
เหมาะกบังานมากกว่าพวกพ้อง ให้รฐัมนตรทีหารไปพกัผ่อนได้แล้ว "สุรยิะใส" หนุนปรบัใหญ่ เป็น
ของขวญัปีใหมป่ระชาชน 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
ลอยตวัน ้าตาลธ.ค.น้ี กดราคาร่วงลง 3 บาท  
          กอน.เตรยีมพรอ้มลอยตวัราคาน ้าตาลทราย 1 ธ.ค.นี้ ลุน้ราคาขายปลกีใหม่เริม่เดอืนแรกลด 
2-3 บาท/กก. 
          แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า การประชุม กอน. เมื่อ
วนัที ่31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เหน็ชอบหลกัการแนวทางการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล
ทรายและร่างระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องประมาณ 5 ประเด็น เพื่ อรองรับการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายให้ทนัก าหนด กบัการลอยตวัราคาน ้าตาลทราย วนัที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่ง
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ได้หารอืกับทุกภาคส่วนแล้ว โดยการค านวณราคาน ้าตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน ้าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอนนัมเบอรไ์ฟว ์บวกราคาไทยพรเีมยีม ซึง่พจิารณาราคาเฉลีย่เป็นรายเดอืน ใน
เบือ้งตน้คาดว่าการลอยตวัจะส่งผลใหร้าคาขายปลกีลดลง 2-3 บาท/กโิลกรมั (กก.) 
 
เร่งคืนภาษีช็อปป้ิงดนัศก. 'กอบกาญจน์' ชงแท็กรีฟันด์ในห้างหวงัดึงต่างชาติท่องเท่ียวเพ่ิม 
คลงัเลง็ออกมาตรการเสริมปลายปี  
          รฐังดัสารพดัมาตรการดนัเศรษฐกจิโต 4% "กอบกาญจน์" ชงคลงัคนืแทก็รฟีนัด์นักท่องเทีย่ว 
หวงักระตุน้ยอดชอ็ปป้ิงเพิม่เป็น 55% 
          นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกู ร รมว.ท่ องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ
กระทรวงการคลงัพิจารณาโครงการจดับรกิารคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดขาย หรอืแท็กรฟีนัด์ เพื่อ
อ านวยความสะดวก รวมถงึกระตุ้นการใชจ้า่ยสนิคา้และบรกิารของนักท่องเทีย่วต่างชาตใิหเ้ขา้มาชอ็ป
ป้ิงในประเทศไทยมากขึน้ โดยให้น าร่องในห้างสรรพสนิค้าของจงัหวดัท่องเที่ยวหลกัอย่างกรุงเทพฯ 
พทัยา ภเูกต็ ก่อนทยอยใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่
 
อสงัหาต่างจงัหวดัแห่เล่ียงกม.จดัสรร  
          อสงัหาฯ ต่างจงัหวดัยงัเลี่ยงกฎจดัสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดินแก้ให้ยื่นขอ
อนุญาตจดัสรรจิว๋ 
          แหล่งข่าวจากวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุญาตจดัสรร
ในต่างจงัหวดันัน้ยงัมกีารเลีย่งจดัสรรอยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะใน จ.เชยีงใหม ่เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพฒันาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุญาตการใช้น ้าประปาและไฟฟ้า แต่อาศยัไป
ด าเนินการต่อจากผูป้ระกอบการทีข่ออนุญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็นโครงการขนาดเลก็ไม่เกนิ 
9 ยนูิต 
 
ความเช่ือมัน่รากหญ้าฟ้ืน  
          ออมสนิเปิดเผย ผลส ารวจไตรมาส 3 ความเชื่อมัน่รากหญา้เริม่ฟ้ืน 
          นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิ
และเศรษฐกจิฐานราก ธนาคารออมสนิ ไดท้ าการส ารวจดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก (จเีอสไอ) 
ประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 จากกลุ่มตวัอย่างประชาชนที่มรีายได้ ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ทัว่ประเทศ 
จ านวน 1,941 ราย 
 
เกบ็ภาษีเกินเป้า 700 ล. สรรพากรโล่งอก สญัญาณดีเดือนแรกปีงบประมาณได้แสนล้าน  
          อสงัหาฯ ต่างจงัหวดัยงัเลี่ยงกฎจดัสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดินแก้ให้ยื่นขอ
อนุญาตจดัสรรจิว๋ 
          แหล่งข่าวจากวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุญาตจดัสรร
ในต่างจงัหวดันัน้ยงัมกีารเลีย่งจดัสรรอยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะใน จ.เชยีงใหม ่เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพฒันาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุญาตการใช้น ้าประปาและไฟฟ้า แต่อาศยัไป



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ด าเนินการต่อจากผูป้ระกอบการทีข่ออนุญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็นโครงการขนาดเลก็ไม่เกนิ 
9 ยนูิต 
 
กรุป๊ทวัรร์สัเซียแห่เท่ียวพทัยายาวถึงม.ค.61  
          กรุป๊ทวัรร์สัเซยีแห่เช่าเหมาล าลงอู่ตะเภาเทีย่วพทัยา เกาะชา้ง ยาวถงึตน้ปีหน้า 
          นายสรรเพช็ร ศุภบวรเสถยีร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวนัออก เปิดเผยว่า ในช่วงไฮซี
ซัน่ฤดูกาลท่องเทีย่วมกีลุ่มนักท่องเทีย่วชาวรสัเซยีคุณภาพสูง หรอืกลุ่มเศรษฐเีช่าเหมาล าบนิ ตรงมา
ลงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พทัยา-ระยอง โดยประมาณ 80-90% จะมาท่องเที่ยวในเมอืงพทัยา
ส่วนทีเ่หลอืจะกระจายกนัไปตามแหล่งท่องเทีย่วจงัหวดัในภาคตะวนัออก เช่น จ.ระยอง จนัทบุร ีและ 
อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 
 
ธกส.ยนั 6 สินค้าเกษตรขยบั  
          ศูนยว์จิยัฯ ธ.ก.ส. แจงราคาสนิคา้เกษตร 6 ชนิด ราคาพุ่ง 
          นายอภริมย์ สุขประเสรฐิ ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ศูนยว์จิยัและพฒันา ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสนิค้าเกษตรเดอืน พ.ย.นี้ มแีนวโน้มปรบั
เพิ่มขึ้น 6 ชนิด ราคาเพิ่มสูงสุดถึง 4% ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ น ้าตาลทรายดบิ มนัส าปะหลงั และกุ้งขาวแวนนาไม หลงัมคีวามต้องการบรโิภค
ภายในประเทศและยอดสัง่ซือ้จากต่างแดนเพื่อใชใ้นเทศกาลปีใหมเ่พิม่ขึน้ 
 
กพท.เร่งเคร่ืองปลดลอ็กบินเข้าสหรฐั  
          กพท.เตรยีมเสนอ เอฟเอเอแก้ไขการบนิเดอืน ม.ค. 2561 หวงัเสรจ็ทนัรองรบัตารางบนิฤดู
หนาว 
          นายจุฬา สุขมานพ ผูอ้ านวยการส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผย
ว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการแก้ไขปญัหาข้อบกพร่อง 40 ข้อ เพื่อปรบัอันดบัของสายการบินไทยให้
กลบัมาอยู่ในระดบัปกต ิหลงัถูกส านักงานบรหิารการบนิแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (เอฟเอเอ) จ ากดั
การบินของไทย โดยเตรยีมเชิญให้เอฟเอเอมาประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) ในเดือน ม.ค. 2561 
หลงัจากนัน้จะเชญิมาทดสอบของจรงิในเดอืน ม.ีค.ต่อไป 
 
          #ไทยรฐั 
 
พากนัต่ืนตาพระเมรมุาศวิจิตรงดงาม 
           ปชช.ต่างตืน้ตนัใจคดิถงึในหลวงร.9 
          ประชาชนแห่เขา้ชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชอย่างลน้หลามและเป็นระเบยีบมากขึน้ แมบ้างช่วง
ตอ้งรอควินานเป็นชัว่โมง ตื้นตนัไดเ้หน็ความตัง้ใจของทมีช่างจดัท าลวดลายสุดวจิติร ขณะทีบ่างส่วน
เหน็ดว้ยทีไ่มเ่ปิดใหข้ึน้ชมชัน้ 1 และ 2 ของพระเมรมุาศเพราะห่วงเกดิความเสยีหาย 
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สลายสรีรธาตทุ่านปัญญา 
          'พระเทพ'พระราชทานเพลงิ คนแน่นขนดัวดัชลประทาน 
          สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯพระราชทานเพลงิศพ "หลวงพ่อ
ปญัญานนัทภกิขุ" อดตีเจา้อาวาสวดัชลประทานรงัสฤษดิ ์ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ขณะทีศ่ษิยานุ
ศษิยพ์ุทธศาสนิกชนทัว่ทุกสารทศิหลัง่ไหลเขา้รว่มงานสลายสรรีธาตุ "หลวงพ่อปญัญานนัทภกิข"ุ แน่น
วดั 
 
สาวโหดยอมรบัฆ่าน้องน ้าเดก็สาว16ฝงัดิน 
          ควา้ขวดน ้าหอมทุบจนช ้า ล่ามโซ่ปล่อยตายคาบา้น กองปราบบุกจบั-เมาแอ๋ 
          ชุดสบืสวนกองปราบฯตามลากคอนายจา้งสาวโหดคารสีอรต์จงัหวดัฉะเชงิเทราในสภาพเมา
ยาเสพตดิแอ๋ "พล.ต.ท.ฐติริาช" ผบช.ก. รุดสอบปากค าด้วยตวัเอง ผูต้้องหาใหก้ารรบัสารภาพทุกขอ้ 
กล่าวหาแต่ยงัปกปิดข้อเท็จจรงิบางส่วนเพราะไม่สอดคล้องกับหลักฐาน ประกาศใครเกี่ยวข้อง
ด าเนินคดทีุกคน แฉผู้ต้องหาเป็นนักพนันตวัยงทุกครัง้ที่เล่นเสยีจะหาเรื่องท ารา้ยเหยื่อวยั 16 เป็น
ประจ า วนัเกดิเหตุใช้ขวดน ้าหอมทุบหน้าและร่างกายจนบอบช ้าหนักแถมยงัล่ามโซ่ทิ้งไว้ให้เสยีชวีติ
คาบา้นในกรุงเทพฯ วางแผนเอาศพไปเผาทีว่ดัอา้งเป็นต่างดา้วตายแต่ไมส่ าเรจ็เลยรว่มกบัพวกขนศพ
ไปฝงัดนิในจงัหวดัเพชรบุร ี
 
ใต้พายพุดั-ซดัเรือล่ม ภาคอ่ืนอณุหภมิูลงอีก 
          คลื่นพายุถล่มเรอืน าเที่ยวล่มกลางทะเลพงังา 16 นักท่องเที่ยวชาวจนีลอยคอกลางน ้าโชคดี
ช่วยไว้ทนั ส่วนจงัหวดัภาคใต้ทัง้เมอืงคอน สงขลา นราธวิาส ฝนถล่มหนักแต่ยงัไม่มนี ้าท่วมมเีพยีง
คลื่นสูงในทะเลส่งผลกระทบบา้นเรอืนรมิทะเล ขณะที่ภาคเหนือและอสีานหนาวลงอกี เขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป์่าภูหลวงอุณหภูมลิดเหลอื 10 องศาฯ ภูชี้ฟ้าทีเ่ชยีงราย 10 องศาฯ ดา้นกรมอุตุฯระบุวนัที ่7-11 
พ.ย.น้ี อุณหภมูสิงูขึน้แต่ภาคใตฝ้นยงัหนกั 
 
บ๊ิกตู่เร่ิมเฟ้นรมต.ใหม่ขบัเคล่ือนงาน  
          โหรคมช.ชีช้่องม'ีนกัการเมอืง' 
          โหร คมช.ท านายปรบั ครม.เดอืนนี้หรอือย่างช้าไม่เกนิต้น ธ.ค. ชีจ้ะได้คนหลากหลายอาชพี
เขา้มาช่วยท างานเพื่อบา้นเมอืง ฟนัธงปรบัประมาณ 10 ต าแหน่ง นักการเมอืงโผล่ร่วมดว้ย เผย "บิก๊
ตู่" ไดร้ายชื่อพจิารณาบา้งแลว้มทีัง้ทหาร ขรก. พลเรอืน แนวโน้มค่อนขา้งชดัลดสดัส่วนทหาร เน้นหา
คนมาป ัน่ผลงานทิ้งทวน ปชป.แนะอย่าปรบัแค่คนต้องปรบัวธิที างานด้วย เห็นควรด้วยให้ทหารไป
พกัผ่อน "ยะใส" ขอนายกฯใจกล้าๆรือ้ใหญ่เป็นของขวญัปีใหม่ให้ประชาชน โพลกว่ารอ้ยละ 70 หนุน
ปรบั ครม. ด้าน พท.ยงัตามตื๊อปลดลอ็กโหนโพลขย่ม "บิก๊ตู่" ก.แรงงานแยม้ซื้อเครื่องสแกนม่านตา
เรง่พสิจูน์สญัชาตต่ิางดา้ว "จรนิทร"์ ยนัอธบิดจีดัหางานโดนเดง้ไม่เกีย่วปมเกยีรว์่างชงเรือ่งจดัซือ้ 
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สาวนักธรุกิจดบัคาเบนซ!์ 
          พุ่งเสยีบทา้ยรถพ่วงยเูทริน์ งดัศพในสภาพพงัยบัทัง้คนั 
          นกัธุรกจิสาวซิง่เบนซเ์สยทา้ยรถพ่วงถูกอดัก๊อบป้ีดบัอนาถ ขบัรถจะไปโรงงานโดยวิง่ตามหลงั
รถคู่กรณีถงึทีเ่กดิเหตุรถพ่วงเบรกเพื่อจะเลีย้วกลบั ผูต้ายเบรกไมท่นัพุ่งชนอดัทา้ยเสยีงดงัสนัน่รถพงั
ยบัทัง้คนั หน่วยกู้ภยัต้องช่วยกนังดัเอาศพออกอย่างทุลกัทุเล พ่อและครอบครวัมารบัศพด้วยสหีน้า
เศรา้เผยเพยีงแต่ว่าท าธุรกจิส่วนตวั 
 
'ตนู'ว่ิงต่อไปถึงเทพา  
          ทิง้อาการเจบ็กดัฟนัท าเป้า โชวก์ตีาร-์รอ้งแสงสุดทา้ย 
          "ตูน บอดีส้แลม" สลดัอาการเจบ็หลงัออกวิง่ต่อวนัที ่5 หลงัต้องหยุดพกักลางคนัขณะวิง่จาก 
จ.ยะลา มาถงึ อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ทมีงานต้องคอยแนะน าชาวบา้นไมใ่หถ่้ายเซลฟ่ี ตน้เหตุท าใหเ้อน็
และกลา้มเนื้ออกัเสบ ระหว่างทางแฟนคลบัน ากตีารโ์ปร่งมาใหเ้ซน็ชื่อเป็นทีร่ะลกึนักรอ้งหนุ่มเลยเล่น
เพลง "แสงสุดทา้ย" โชวเ์รยีกเสยีงปรบมอืกกึกอ้งก่อนออกวิง่ต่อเขา้เขต อ.เทพา จ.สงขลา เป็นจงัหวดั
ที ่3 รวมระยะทาง 174 กม. ยอดเงนิบรจิาคไดแ้ลว้กว่า 79 ลา้นบาท  
 
           
 

-------------------------------------------- 


