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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

แค่ “แจกเอกสาร” ให้ไปลงประชามติยังถูกจับ 
ปล่อย “ลูกโป่ง” ถูกมองเป็นภัยความมั่นคง 
7 สิงหาคม จึงไม่น่าเรียกว่า “การท�าประชามติ” 
“สมคิด เชื้อคง” ชี้คนอีสานส่วนใหญ่ 
จะลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” ช�าแหละประชามติ 
ภายใต้สภาวะไม่มีเหตุผล 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” และ “คุณชายหมู” 
แก้ปัญหา “น�้ารอการระบาย” 
“โสภณ พรโชคชัย” ท้ารบ “พวกขายชาติ” 
โกหกตอแหลให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี 

ถึงเวลากวาดล้างวัด

editor59lokwannee@gmail.comยงัถอืแตม้ตอ่
ชามติร่างรัฐธรรมนูญกันเมื่อ
ไหร่ ลงประชามตเิกีย่วกบัเรือ่ง
อะไร และอะไรคอืค�าถามพ่วง 
เมือ่คนส่วนใหญ่ไม่ได้น�าพากบั
การเมอืง จงึเป็นช่องว่างให้ผูม้ี
อ�านาจใช้อ�านาจได้อย่างเต็มที่ 
แค่ประคองสถานการณ์ให้ถึง
วันที่ 7 สิงหาคมทุกอย่างก็จะ
ไปถึงเป้าหมายเพราะถือแต้ม
ต่ออยูห่ลายช่วงตวั

การเคลื่อนไหวทางการเมือง
แม้จะมคีวามเข้มข้นขึน้ในช่วง
ที่ผ่านมา แต่ก็เป็นการเข้มข้น
ของเสยีงส่วนน้อย เมือ่ข้อเทจ็
จริงจากการส�ารวจของ iLaw   
บ่งชี้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้
ให้ความสนใจกับการเมืองแม้ 
แต่น้อย ทัง้ทีม่ข่ีาวสารน�าเสนอ
ผ่านสือ่ต่างๆทกุวนั แต่คนส่วน
มากยังไม่รู้ว่าจะมีการลงประ 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

หากดงึเสยีงคนกลางรวมกบัผูส้นบัสนนุได้
ทกุอย่างกจ็ะถงึเป้าหมายโดยง่าย

ซึง่จะเป็นชยัชนะอย่างชอบธรรมตามกฎหมาย

เรื่องจากปก

ยังถือแต้มต่อนบัเวลาจากวันนีเ้หลอือกีเพยีง 32 
วันก็จะถึงวันท่ีประชาชนชาวไทย 
ต้องออกไปใช้สิทธิ์ตัดสินอนาคต
ประเทศว่าจะให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ออกมามีผลบังคับใช้หรือไม่
 ทั้ งที่มีข ่าวสารเกี่ยวกับรัฐ 
ธรรมนูญปรากฏตามสื่อทั่วไปทุก
วัน ผู้มีอ�านาจ ผู้เกี่ยวข้อง นักการ
เมือง กลุ่มการเมืองพูดถึงร่างรัฐ 
ธรรมนูญใหม่ในแง่มุมท่ีแตกต่าง
กันไปทุกวัน แต่ไม่น่าเช่ือว่าประ 
ชาชนส่วนใหญ่แทบไม่รู้อะไรเกีย่ว
กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลง
ประชามติเลย
 ทั้งนี้จากการส�ารวจของโครง 
การอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) ท่ีสุ่มถามประ 
ชาชนในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดั
หลากหลายอาชีพและช่วงอายุ 
โดยตัง้ค�าถาม 3 ข้อคอื ทราบหรอื
ไม่ว่ามีการลงประชามติวันท่ีเท่า
ไหร่ ทราบหรือไม่ว่าการลงประชา 
มติคือเรื่องเกี่ยวกับอะไร และ
ทราบหรือไม่ว่าค�าถามพ่วงคือ
เรื่องเกี่ยวกับอะไร 
 ผลทีไ่ด้น่าตกใจคอื ร้อยละ 
70.25 ไม่ทราบว่าวนัทีล่งประ 
ชามตอิย่างถกูต้อง ร้อยละ 50 
ไม่ทราบว่าลงประชามติเรื่อง
รฐัธรรมนญู และร้อยละ 92.41 

ไม่แปลกที่ผู้มีอ�านาจทั้งหลายจะ
อ้างว่าคนที่มีปัญหาไม่ยอมรับ
รัฐธรรมนูญ มีปัญหากับประกาศ
ค�าสั่งของ คสช. หรือ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติเป็น
คนส่วนน้อย
 คนส่วนใหญ่ไม่เดอืดร้อน คน
ดีๆไม่เดือดร้อน คือค�าพูดท่ีเรา
ได้ยินกันจนชินหูในช่วงที่ผ่านมา
 เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่สนใจการ 
เมือง ไม่สนใจว่าอนาคตของประ 
เทศหลังจากลงประชามติแล้วจะ
เป็นอย่างไร จึงเป็นช่องว่างให้ผู้มี
อ�านาจใช้อ�านาจได้อย่างเต็มท่ี 
เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต่อต้าน
 ที่ส�าคัญการพร�่าบอกว่าต้อง
บงัคบัใช้กฎหมายเพือ่รกัษาความ
สงบเรยีบร้อยให้บ้านเมืองกมี็แนว
โน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
คนทั่วไปเพราะคนเหล่านี้ชอบ
เห็นความสงบ โดยไม่ได้สนใจว่า
ความสงบน้ันเกิดขึ้นจากอะไร 

ไม่ทราบว่าค�าถามพ่วงคืออะ 
ไร
 จากผลท่ีออกมาวิเคราะห์ได้
ว่า ท่ีคนส่วนใหญ่ไม่รู้วันลงประ 
ชามติ ไม่รู้ลงประชามติเรื่องอะไร 
และไม่รู้เร่ืองค�าถามพ่วงก็เพราะ
ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจการ 
เมือง
 คนท่ีสนใจการเมือง รู ้เรื่อง
การลงประชามต ิรูเ้นือ้หาของร่าง
รัฐธรรมนูญ รู้ว่าค�าถามพ่วงคือ
อะไรเป็นคนส่วนน้อยในสังคม
 ไม่ต้องคิดต่อว่าคนที่รู ้ว่ารัฐ 
ธรรมนูญมีความส�าคัญอย่างไร    
มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประชา   
ชน และอนาคตของประเทศอย่าง 
ไร หากผ่านหรือไม่ผ่านประชา  
มติจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีอยู่เท่า
ไหร่
 น่ีคือข้อเท็จจริงของสังคม
ไทย
 เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จึง

และต้องแลกกับอะไรบ้าง
 การลงประชามตใินวนัที ่7 
สิงหาคม หากมองจากความ
จรงิเหล่านีฝ่้ายคุมอ�านาจ ฝ่าย
สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญจึง
ถอืแต้มต่อฝ่ายคัดค้านต่อต้าน
อยู่หลายช่วงตัว โอกาสที่ร่าง
รัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติ
ออกมาบงัคบัใช้จงึมคีวามเป็น
ไปได้ค่อนข้างมาก
 โจทย์ข้อเดยีวทีฝ่่ายคมุอ�านาจ
และฝ่ายสนบัสนนุร่างรัฐธรรมนญู
ต้องท�าให้ได้คือดึงคนกลางๆ ที่  
ไม่สนใจการเมืองออกไปใช้สิทธ์ิ    
ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ เพราะ
คนกลุ ่มนี้มีแนวโน้มที่จะลงคะ 
แนนเห็นชอบได้ง่ายหากท�าให้เข้า 
ใจว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านจะมี
เลือกตั้ง บ้านเมืองจะเปลี่ยนผ่าน
ไปด้วยความสงบเรียบร้อย
 หากดึงเสียงคนกลางให้เท
คะแนนรวมกับผู้สนับสนุนได้ทุก
อย่างก็จะถึงเป้าหมายโดยง่าย ซึ่ง
จะเป็นชยัชนะอย่างชอบธรรมตาม
กฎหมาย
 จึงไม่แปลกที่ฝ่ายคุมอ�า-
นาจจะตีธงเดินหน้าให้ถึงวัน
ลงประชามติอย่างมุ่งมั่น
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กระแสการเมอืงยิง่แรง วาทกรรมคนดี 
“ท�าอะไรก็ไม่ผิด” ยิ่งผลิตซ�้า เพื่อใช้
ทั้งแก้ตัว ตอบโต้ และโจมตีฝ่ายเห็น
ต่าง ขณะที่ฝ่าย “ผู้มีอ�านาจ” ก็ใช้
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก้ปัญหา
สารพัด ตั้งแต่ “ไม้จิ้มฟันยันเรือด�า
น�้า” โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่
ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความ
โปร่งใสอย่างรฐับาลทีม่าจากการเลอืก
ตั้ง
 “ท่านผู้น�า” บอกว่าไม่โกงแม้แต่
บาทเดียวและไม่ยอมให้ใครโกง แต่
หลายโครงการก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ความไม่โปร่งใสดังกระหึม่ อย่าง “รสนา 
โตสิตระกูล” ขาใหญ่ไล่บี้พลังงาน 
ระบุโครงการ “ประชารัฐ” ว่าเป็น 
“ธนารฐั” คอื “รฐัของนายทนุ” มาก 
กว่า เพราะให้ทุนผูกขาดยุ่งนโยบาย   
รัฐโจ่งแจ้ง !
 “ประชารัฐ” หรือ State of 
People ความหมายในเนื้อร้อง
เพลงชาติคือ “รัฐของประชาชน” 
หากเป็นรัฐของข้าราชการครึ่ง 
กลุ ่มทุนอีกครึ่ง ก็จะกลายเป็น 
“ธนารัฐ” 
 โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเรว็
สูง 4 เส้นทางที่ไม่มีการประมูลปรกติ 
ซึ่ง “ผู้มีอ�านาจ” ภูมิใจว่าเป็นผลงาน
ชิ้นส�าคัญ แต่วันนี้ก็ยังเป็นลูกผีลูกคน 
แต่กลับ “หักดิบ” ให้ “จีน” ท�าเฟส
แรก 3.5 กิโลเมตรจาก 250 กิโลเมตร 
ทั้งที่ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 
และหลายฝ่ายพยายามท้วงตงิว่าไม่คุม้
ค่าและราคาสูงเกินไป !
 ค�าถามที่ตามมาคือ ใครจะรับ
ผดิชอบ หากเกดิปัญหากบัประเทศ
ชาติและประชาชนในอนาคต 
เพราะรัฐบาลทหารและพวกพ้อง 
“นริโทษกรรม” การกระท�าของตวั
เองในทุกกรณี !

 

ทรรศนะ

ธนารัฐ!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

หมดทัง้วดักเ็คยม ีกนิเหล้ากนัทัง้วดัก็จบัสกึกัน
หมดทั้งหมดก็มี 
 เอาล่ะ..จะเอามาตรา 44 ลองฟันพระ
ที่เป็นพวกแพะ เข้ามาอยู่ในพระศาสนา 
ท�าให้วง  การศาสนามัวหมอง ก็เอา อย่า
ปล่อยให้พวกนี้ลอยนวล ไม่ใช่แค่จับสึก
และติดคุกนิดๆหน่อยๆแล้วปล่อยไป 
เดี๋ยวก็กลับมาเฉลิมฉลองกันวุ่นวายอีก
   ต�ารวจเมืองนนทบุรีถือว่าฝีมือใช้ได้ ใน
สถานการณ์ท่ีวัดมีพระมาก มารก็ย่อมแทรก
เข้าไปมากฉนันัน้ หลวงพ่อปัญญาเป็นพระองค์
แรกที่เป็นเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ คงไม่
ต้องการให้มีส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นแน่เมื่อหลังจาก
สิน้ท่านไปแล้ว แต่กย็ากจะก�าจดัพวกนีอ้อกได้ 
เพราะมีเครือข่ายอิทธิพลอะไรบางอย่างที่
ท�าให้เกิดก�าลังทางความชั่ว  
 อาตมานึกถึงเพื่อนพระองค์หนึ่งที่ถูกฆ่า
ตายทีว่ดัชลประทานฯ นานมาหลายปีแล้ว จน 
ถึงขณะนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ แต่คราวนี้  คน
ค้ายาเสพติดโดนจับ ได้รู้ว่ามีการซุ่มท�าชั่วท�า
เลวมาช้านานแค่ไหน ดีที่มีคนจมูกไวแจ้ง
ต�ารวจให้ไปบุกจู่โจมจับกุม ต่อไปนี้ไม่มีพระ
ธงชัย แต่เป็นนายธงชัย หรือมหาโจรธงชัยที่
เข้ามาปล้นศาสนา 
 ดังนั้น พวกเราอย่าไปคิดว่า คนเลวจะมา   
สกัดการท�าความดีของพวกเราได้ ต้องท�าดี     
สืบต่อไป ถึงแม้จะมีคนจัญไร คนเลวยังไงเข้า
มาแอบอิงอาศัย ยังไงก็ขอให้ก�าลังใจท่าน
ปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ 
คนปัจจุบัน จะคุมสถานการณ์ได้ เพราะท่าน
กเ็ป็นผูรู้ ้มคีวามสามารถ เผยแผ่ค�าสอนธรรมะ
ติดอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกัน
  อาตมาเช่ือว่า คงถึงเวลาที่ท่านจะ
กวาดล้างให้วัดสะอาด สงบ สว่างทาง
ปัญญาต่อไป พวกมืดบอดเข้ามาหรือ
แทรกเข้ามาก็ย่อมมีอยู่บ้าง ก็ขอให้ก�าลัง
ใจท่านสืบศาสนา รักษาอุดมการณ์ของ
หลวงพ่อปัญญาให้เชดิหน้าชตูาสบืต่อไป
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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อย่าไปคิดว่าคนเลวจะมาสกัดการ
ท�าความดีของพวกเราได้ ต้องท�าดี
สืบต่อไป ถึงแม้จะมีคนจัญไร คน
เลวยังไงเข้ามาแอบอิงอาศัย  

เมือ่เรว็ๆนี ้มีข่าวฝ่ายปกครองสนธกิ�าลงัทหาร 
ต�ารวจบุกจับพระวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 
จงัหวดันนทบรุ ีชือ่พระพระธงชยั กระจ่าง-
ฉาย อาย ุ44 ปี เป็นพระลกูวดั เป็นคนจงัหวดั
ตรัง เน่ืองจากมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดให้วัย
รุ่น ค้นกุฏิพบยาไอซ์ ยาเค กัญชาและอุปกรณ์
เสพ พร้อมมีดดาบมีดพกกว่า 10 เล่ม รวมถึง
ถุงยางอนามัยจ�านวนมาก พร้อมอุปกรณ์เพศ
หญงิเทยีมแบบกระป๋อง คาดว่าอาจพาสกีามา
มั่วที่กุฏิ
  ถือเป็นเรื่องที่ท�าลายชื่อเสียงของวัดครั้ง
ร้ายแรงท่ีสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน และช็อก
วงการสงฆ์อย่างต่อเนือ่ง อาตมากค่็อนข้างตก
ใจเมื่อรู้ข่าว เพราะสงสารหลวงพ่อปัญญาท่ี
สร้างชื่อเสียงให้วัดมา และท่ีน่าสงสารหนัก
กว่านัน้คอื ท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซ่ึงเป็นพระ 
เป็นบุคลากรส�าคัญทางศาสนาองค์หนึ่ง  
  แต่ต้องรู้ว่าที่ใดมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้าย มี
พระดีก็ต้องมีเทวทัต มารศาสนาเข้ามาอาศัย
เป็นธรรมดา ฉะนั้นถ้าใครคิดว่าที่ไหนดีจะดี
ทั้งหมดคงยาก วัดที่มีคนไม่ดี ก็มีพระดี คนดี
อยู่เช่นกัน ถ้าเลวทั้งหมดแบบยกวัดที่จับสึก

ถงึเวลากวาดล้างวดั

ทีใ่ดมพีระเอก
กต้็องมผีูร้้าย 

มีพระดกีต้็องมเีทวทตั 
มาอาศยัเป็นธรรมดา
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ยงัมเีหตวุุน่วายข้ึนบนโลกใบนีอ้ย่าง
ไม่หยุดหย่อน ที่กรุงแบกแดด 
ประเทศอริกั กเ็กดิเหตรุะเบดิพรี
ชพีขึน้ 2 ครัง้ ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติอย่าง
น้อย 149 ราย บาดเจ็บอกีอย่างน้อย 

ชาวมสุลมิชอีะต์ ทางตอนเหนอืของ
กรงุแบกแดด เมือ่เช้าวนัจนัทร์  
 จากเหตกุารณ์ทัง้ 2 ครัง้นี ้กลุม่
ตดิอาวธุรฐัอสิลามหรอืไอเอส ออก
มาอ้างตวัว่าเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัเหตุ 
การณ์ โดยพุ่งเป้าชาวมุสลิมชีอะห์ 
ซึง่เป็นชนส่วนใหญ่ของอริกั แต่ไอ
เอสถือว่ามุสลิมอีกนิกายเป็นพวก
นอกรตี และโจมตบ่ีอยครัง้ 
 เหตรุะเบดิทีค่ร่าชวีติคนจ�านวน
มากครัง้นี ้ ซึง่นบัว่านองเลอืดทีส่ดุ
ครัง้หนึง่ของปี เกดิขึน้ราวหนึง่สปั-
ดาห์ หลงักองก�าลงัอริกั เพิง่ยดึคนื
เมืองฟัลลูจาห์ หนึ่งในสองเมือง
ใหญ่ทีไ่อเอสยดึครอง ห่างจากกรงุ
แบกแดดไปทางตะวันตกประมาณ 
50 กโิลเมตรได้ส�าเรจ็ เจ้าหน้าทีเ่คย
ระบุว่า เมืองฟัลลูจาห์ถูกไอเอสใช้
เป็นฐานถล่มแบกแดด อย่างไรก็ 
ตาม ความรนุแรงในกรงุแบกแดด
ลดลงมาก นบัจากไอเอสเข้ายดึพืน้ที่
กว้างใหญ่ทางเหนือและตะวันตก
ของอริกั เมือ่ปี 2014 ซึง่น่าจะเป็น
เพราะติดภารกิจในพื้นที่อื่น แต่มี
สัญญาณว่าไอเอสเริ่มมาโหมโจมตี
เล่นงานพลเรือนอิรักอีกคร้ัง หลัง
เพลีย่งพล�า้ทางทหาร เพือ่ล้างแค้น
และอวดศักยภาพว่ายังปฏิบัติการ

เชงิรกุได้  
  นอกเหนอืจากเหตกุารณ์ท่ีอรัิก
แล้ว เมื่อเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมา   
ก็ยังเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย
ใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐ ใน
นครเจดดาห์ ของซาอดุอีาระเบยี 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้  
รบับาดเจบ็ 2 นาย และนบัเป็นเหตุ
โจมตทีีมุ่ง่สงัหารชาวต่างชาตใินซา
อฯุครัง้แรกในรอบหลายปี
 โดยคนร้ายได้น�ารถยนต์ไปจอด
ทีห่น้าโรงพยาบาลแห่งหน่ึงใกล้กบั
สถานกงสุล จากนั้นไม่นานก็เกิด
การระเบดิขึน้ เป็นเหตใุห้ตัวคนร้าย
เสยีชวีติ และเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คง
ทีย่นือยูบ่รเิวณใกล้เคยีงบาดเจบ็ไป 
2 นาย ซึ่งการที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
มากกว่านี้เพราะระเบิดท�างานล้ม
เหลว     
 เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่มีใครมา
อ้างว่าเป็นผูก้ระท�า แต่หลายคนกม็ุง่
เป้าว่าน่าจะฝีมือของไอเอส เนื่อง 
จากเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงซาอฯุ และ
ชุมชนชาวชีอะห์กลุ่มน้อย ตกเป็น
เป้าหมายโจมตจีากกลุม่ไอเอสบ่อย
ครัง้  
 งานนีค้งยงัสร้างความหวาด 
หวั่นให้กับคนทั้งโลกต่อไป ท�า 
ให้แต่ละประเทศต้องดูแลรัก   
ษาเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น 
พร้อมๆ กบัต้องระวงัเรือ่งความ
ขดัแย้งทางศาสนา เพราะตอนนี้
ผูค้นในโลกบางส่วนเหมารวมว่า
ไอเอสคืออิสลาม แต่ความจริง
แล้วสิง่ทีไ่อเอสท�า ล้วนขดัต่อบท 
บญัญตัขิองศาสนาอสิลาม แม้จะ
อ้างตัวว่าเป็นอสิลามกต็าม 
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เหตกุารณ์ระเบดิพรชีพีท่ี
กรุงแบกแดก อิรัก รวม
ถึงที่ซาอุดิอาระเบีย ถือ
เป ็นเหตุการณ์ที่สร ้าง
ความหวาดหวั่นให้ผู้คน
ทัง้โลก เพราะความรนุแรง
อย ่างน้ีเ พ่ิมเติมขึ้นอีก
ท�าให้ต้องดแูลเรือ่งความ
ปลอดภยัมากขึน้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เว็บไซต์ koreajoongangdaily.joins.com สะท้อนกระแสที่คาด
ว่านายบัน คีมูน ซึ่งจะพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการยูเอ็นปลายปี
นี้ จะลงสมัครชิงประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปีหน้า

 

200 คน  
 ครัง้แรก เกดิขึน้บนถนนใน
ย่าน คาร์ราดา กลางกรุงแบก 
แดด เมอืงหลวงของอริกั ในช่วงที่
ก�าลงัมผีูค้นมากมายออกไปจบัจ่าย
ซื้อของในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ ซึ่ง
แรงระเบดิรนุแรงขนาดท�าให้เกดิไฟ
ลกุไหม้อาคารร้านค้าใกล้เคยีง  
 ส่วนครัง้ที ่2  เกดิขึน้ทีต่ลาด
ในเมอืงอลัชาอบั ซึง่เป็นพืน้ทีข่อง

หวาดหวั่นไปท้ังโลก

ข้อมูลภาพ : www.wboc.com
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เศรษฐกิจ

นายกติตพิล ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการผูจั้ดการ บริษทั สัมมา
กร จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
4 เดอืนแรกของปี 2559 ตลาดอสงั 
หารมิทรพัย์มีการเตบิโตอย่างเหน็
ได้ชัดจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยในกรงุเทพและปรมิณฑล มี
ยอดโอนสงูถงึ 190,000 ล้านบาท 
เติบโตจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่าน
มา 55% ทัง้นี ้เป็นผลมาจากมาตร 
การกระตุน้อสงัหาฯภาครฐั ซึง่เป็น
ปัจจยับวกต่อตลาดอสงัหาฯ และต่อ
สมัมากรเช่นกนั ส่งผลไตรมาสแรก
ปีนี ้บรษิทัมยีอดรายได้จากการขาย
กว่า 333 ล้านบาท โตขึน้ 106% 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีทีแ่ล้ว 
โดยแบ่งสัดส่วนรายได้มาจากแนว
ราบ 60% และคอนโด 40%
 ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจ
ในครึง่ปีหลงันัน้ ทางบรษิทัมแีผน
เปิดตวั 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครง 
การบ้านเดีย่ว ชยัพฤกษ์-แจ้งวฒันะ 
จ�านวน 140 ยนูติ มลูค่าโครงการ 
1,200 ล้านบาท ราคาขายเริม่ต้น 
6.8-15 ล้านบาท โครงการบ้าน
เดีย่วรงัสติ คลอง 7 จ�านวน 383 
ยูนิตมูลค่าโครงการ 1,900 ล้าน
บาท ราคาขายเริม่ต้น 3.6-11 ล้าน
บาท ซ่ึงทั้ง 2 โครงการเปิดตัว      
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และ
โครงการทาวน์โฮม รามอนิทรา-วง 
แหวน (Sammakorn AVENUE) 
พืน้ทีโ่ครงการ 35 ไร่ ขนาดทีด่นิ 
20 ตารางวาจ�านวน 345 ยนูติ มลู 
ค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ราคา
เริม่ต้น 2.1-4 ล้านบาท โดยมกี�า 
หนดจะเปิดตวัในเดอืนสงิหาคมนี ้

‘สมัมากร’รายไดแ้ตะ2,100ลา้น

 นอกจากนี้จากการที่บริษัทได้
รับโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมผู้เช่าใน
โครงการ Sammakorn Place Com-
munity Mall ซึง่ท�าให้บรษิทัมรีาย
ได้จากค่าเช่ามาเข้าในไตรมาสแรก
ปีนีป้ระมาณ 79 ล้านบาท จากพืน้ที่
ขายประมาณ 9,000 ตารางเมตร 
ซึ่งในจ�านวนนี้มีอาคารที่ต้องปรับ 
ปรงุใหม่คาดว่าจะใช้งบประมาณ 30 
ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะพัฒนา
เป็นออฟฟิศเช่า คาดว่าจะแล้วเสรจ็
ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีราย   
ได้เพิม่ขึน้เป็น 200 ล้านบาท จาก
ปัจจุบันที่มีรายได้จากศูนย์การค้า
เพยีวเพลส (PURE PLACE) ทัง้ 3 
แห่งทีม่รีายได้อยูท่ี ่ 150 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ทางบรษิทัยงัเตรยีมรแีบรนด์ 
ดิง้เป็น Sammakorn Place โดย
น�าร่องทีเ่พยีวเพลสรามค�าแหง 110 
ก่อนเป็นทีแ่รก รวมทัง้ในปีนียั้งได้
วางงบซือ้ทีด่นิ 3 แปลงรวม 1,000 
ล้านบาท
 อย่างไรกด็ ีบรษิทัยงัเร่งปิดโครง 
การเดมิ 2 โครงการ ภายในปีนี ้ได้ 
แก่ โครงการสมัมากร รงัสติ คลอง 
2 และโครงการสมัมากร อควา ดวิิ

นา ซึง่คาดว่าจะสามารถปิดได้หมด
ภายในไตรมาส 3 นี ้โดยในครึง่ปี
แรก สามารถปิดโครงการสมัมากร
นมิติใหม่แล้ว ทัง้นี ้ ถงึสิน้ปีบรษิทั
มีสินค้าพร้อมโอนมูลค่าประมาณ 
2,100 ล้านบาท ซึง่บรษิทัได้ตัง้เป้า
ทัง้ยอดขายและเป้ารายได้ที ่2,100 
ล้านบาท หรอืเตบิโต 10-15% เพิม่
ขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้อยู่ท่ี 
1,500 ล้านบาท และยงัคงผลกัดนั
เป้ารายได้ปี 2562 ให้แตะ 4,000 
ล้าน
  “ตลาดอสงัหาฯในครึง่ปีหลงัว่า
ภาพรวมยังทรงตัว เนื่องจากขาด
ปัจจัยบวกหรือลบที่ส่งผลกระทบ
ใดๆต่อตลาดชดัเจน แต่เชือ่ว่าแนว
โน้มที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นอัตราการปฏิ-
เสธสินเชื่อบ้านในไตรมาส 1 ลด   
ลงมาต�า่กว่า 10% จาก 18% เมือ่ปี
ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบวก ดัง    
นั้นขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการจะน�า
เสนอสนิค้า ท�าเลทีม่ศีกัยภาพ ที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
รวมทัง้การจดักจิกรรมส่งเสรมิการ
ขายทีจ่ะช่วยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้
ได้เรว็ขึน้”

 
In Brief : ย่อความ

กติตพิล ปราโมช ณ อยธุยา

สัมมากร ปลืม้ Q1/59 มยีอด
รายได้ 333 ล้านบาท โต
ขึน้ 106% แจงเปิดตวั 3 โครง
การใหม่ มูลค่ารวม ประมาณ 
4,400 ล้านบาท พร้อมรกุ
ตลาดรีเทลเตรียมรีแรนด์
ดิ้งใหม่ ดันรายได้ปีนี้แตะ
2,100 ล้านบาท

เสิร์ฟฟรี : ต้อนรับเทศกาลฟุต 
บอลยูโร 2016 นี้  7-ELEVEN 
สาขาฮาบโิตะ สขุมุวทิ 77  เอาใจ
คอบอลให้เชียร์มนัส์ตลอดคนื เสร์ิฟ
ฟรคีวามฟินถงึบ้าน อิม่สะดวก ตัง้ 
แต่ 21.00-24.00 น. เอก็ซ์คลซูฟี
เฉพาะลกูบ้านแสนสริใินพืน้ที ่T77 
Community เพียงแค่โทร. 09-
8797-9971 ตัง้แต่วนันี-้10 ก.ค.นี้ 
เท่านัน้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,250.00 บาท

 ขาย 22,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,846.00  บาท

 ขาย   22,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,346.60  ขาย 1,347.00
ลอนดอน ซื้อ 1,346.60  ขาย 1,347.00

ภาวะหุน้  4  กรกฎาคม  2559 

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 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.31

39.7225

48.3625

4.63

0.35367

26.372

+9.57 1,454.56
  54,031.77
+16.45 2,067.24
  36,897.42
+7.98 918.54
  31,199.69
+1.97 529.32
  1,669.17

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,553.80 +18.74

2,205.46 +12.15

2,405.03 +11.56

1,706.02 +17.03

2,248.09 +12.08

2,767.37 +10.50

1,167.47 +3.16

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,143.01 

13.22

13,727.64 

25.41

28,562.96 

52.86

 4,920.21 

9.11

10,323.24 

19.11

34,220.82 

63.33

2,222.80

3,404.40

-5,657.85



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4357 (882) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081847-AOM-020316-01

ติดตอ คุณสมยศ 08-1847-0196

ใหเชาบานเดี่ยว 200 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูแกรนิต 4 นอน 3 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 12,000 บาท/เดือน

ใหเชาบานเดี่ยว 100 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูหินออน 3 นอน 2 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 8,000 บาท/เดือน

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม
081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4357 (882) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4357 (882) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

‘ตราไก่’ชน‘อินทรีเหล็ก’

ฝรั่งเศส ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ยูโร 
2016 หลังเอาชนะ ไอซ์แลนด์ 5-2 ซึ่ง
รอบต่อไปต้องเจอกับ เยอรมนี ชิรูด์ มอง
ว่าคราวนีน่้าจะเอาชนะได้ หลงัเคยแพ้มา
ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด
 ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรปหรอืยโูร 
2016 รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ 8 ทีม
สุดท้าย เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีม “ตรา
ไก่” ฝรั่งเศส พบกับ ไอซ์แลนด์ และเป็นทีม
ตราไก่ท่ีชนะไปได้ตามคาด 5-2 โดย เกมนี้ 
โอลิวิเยร์ ชิรูด์ ท�าคนเดียว 2 ประตูให้ฝรั่งเศส 
นาทีที่ 13 และ 59 ส่วนอีก 3 ประตูได้จาก 
ปอล ป็อกบา นาทีที่ 20, ดิมิทรี ปาเยต์ นาที
ที่ 43 และ อองตวน กริซมันน์ นาทีที่ 45 ขณะ
ที่ 2 ประตูของ ไอซ์แลนด์ ได้จาก โคลไบนน์ 
ซิกธอร์สสัน นาทีที่ 56 และเบอร์เกียร์ บียาร์
นาสัน นาที 84 
 ผลจากการแข่งขันนัดนี้ ท�าให้ ฝรั่งเศส 
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหรือ 4 ทีมสุดท้ายได้
เป็นทีมสุดท้าย ซึ่งรอบต่อไป ต้องเจอกับงาน
หนัก โดยต้องเจอกับ “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี 
ในค�่าคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ (7 กรกฎาคม) 
 ฝรั่งเศส เจอกับ  เยอรมนี ในทัวร์นาเมน
ต์ใหญ่คร้ังล่าสุดคือในศึกฟุตบอลโลก 2014  
ซึ่งครั้งนั้น  เยอรมนี ชนะไป 1-0 โดย ชิรูด์ 
มองว่าในเกมท่ีจะเจอกันในคืนวันพฤหัสบดีน้ี 

จะแตกต่างจากนั้นแน่นอน
 “เกมนี้จะเป็นเกมที่แตกต่างกับเกมที่เรา
แพ้พวกเขามาในฟตุบอลโลกอย่างสิน้เชงิ พวก
เขาเป็นแชมป์โลก และมักเข้ารอบรองฯ ทัวร์
นาเมนต์ใหญ่ๆบ่อยครัง้ แต่เรามีดพีอ และผม
เชื่อว่าเราจะเอาชนะได้”
 ขณะที่ ดิดิเยร์ เดส์ชองปส์ โค้ชฝรั่งเศส 
ชื่นชมลูกทีมของตัวเองว่าเยี่ยม แต่ก็มองว่า 
เยอรมนี เป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก  
 “ผมยนิดกีบันกัเตะด้วย เนือ่งจากพวกเขา
คู่ควร รวมถึงแฟนๆที่สนับสนุนเรามาตลอด 
การสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่พวกเขาอีก 1 
สัปดาห์ ผมมีความสุขมาก เกมต่อไปเราต้อง
เจอ เยอรมนี ซ่ึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก แม้
พวกเขาจะเจอความยากล�าบาก เกมพบ อติาลี 
ซ่ึงหยดุยัง้เกมรกุของพวกเขา แต่เรามาถงึรอบ 
4 ทีมสุดท้าย เราจะทุ่มเทเต็มที่ และเอาชนะ
พวกเขาให้ได้”
 ซึ่งผู้ชนะของคู่ ฝรั่งเศส กับ เยอรมนี จะ
เข้าไปชงิชนะเลศิ กบัผูช้นะของคู ่โปรตเุกส กับ 
เวลส์ ในวันที่ 10 มิถุนายนที่จะถึงนี้

โลกกีฬา

นักฟุตบอลฝรั่งเศส ดีใจ หลังเอาชนะ ไอซ์แลนด์ 5-2 ในศึกยูโร 2016

กีฬา

ข้อมูลภาพ : http://www.theguardian.com

‘เซเรนา’ชนะสบาย

‘ธงชยั’แชมป์ฟรองซ์ 

‘ซากาน’คว้าอนัดบั1

เชือ่‘โบลต์’จะฟิตทนั

เซเรนา วลิเลยีมส์ มอื 1 ของโลกชาวสหรฐั 
ผ่านเข้ารอบ 16 คนสดุท้าย วมิเบลิดนั หลงั
เอาชนะ แอนนกิา เบก็ จากเยอรมน ี2 เซต
รวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-0 ซึง่ชยัชนะ   
นดันีถ้อืเป็นชัยชนะนดัท่ี 300 ในเทนนสิราย 
การแกรนด์สแลม ซึ่งสถิติน้ีแซงหน้า คริส     
เอเวร์ิต นกัเทนนสิในต�านานไปแล้ว เป็นรอง
เฉพาะ มาร์ตนิา นาฟราตโิลวา เท่านัน้

ธงชยั ใจดี นักกอล์ฟชาวไทย คว้าแชมป์ยโูร    
เปียน ทวัร์ รายการ โอเพน เดอ ฟรองซ์ หลงั
จากเมือ่คนืวนัอาทติย์ ท�าเพิม่ได้อกี 3 อนัเดอร์
พาร์ รวม 11 อนัเดอร์พาร์ เป็นแชมป์แรกของปี 
ทิง้อนัดบั 2 อย่าง ฟรานเชสโก โมลนิาร ีจาก
อติาล ีอยู ่ 4 สโตรก ส่วน รอรย์ี แมค็อลิรอย มอื 
4 ของโลก ชาวไอร์แลนด์ เหนอื ท�าได้เพยีงอเีวน
พาร์ สกอร์รวม 6 อนัเดอร์พาร์ ได้อนัดบั 3 

ปีเตอร์ ซากาน  นกัป่ันจกัรยานชาวสโลวาเกยี 
สงักดั ทนิคอฟฟ์ คว้าชยัสเตจ 2 การแข่งขัน
จกัรยานทางไกล ตร์ู เดอ ฟรองซ์ 2016 ท่ี
ฝรัง่เศส ด้วยเวลา เวลา 4 ชัว่โมง 20 นาที 51 
วนิาท ีและส�าหรับเวลารวมท้ังหมด ตอนนี ้ซา
กาน กย็งัเป็นผูน้�า เวลารวม 8 ชัว่โมง 34 นาที 
42 วนิาท ีเรว็กว่า อลาฟิลปิป์ เจ้าถิน่ กบั บัล
เบร์เด ชาวสเปน 8 และ 10 วนิาที ตามล�าดบั 

วอร์เรน เบลค ประธานสมาคมกรฑีาของจา-เม
กา หรอื JAAA เชือ่มัน่ว่า อเูซน โบลต์ นกัวิง่
ช่ือดัง จะฟิตทนัลงแข่งขนักฬีาโอลมิปิก ทีร่-ิ    
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ในช่วงเดอืน
สิงหาคมท่ีจะถึงน้ี หลังจากเอ็นร้อยหวานฉีก
ขาด ซึง่โบลต์ มโีปรแกรมลงชงิชยั 3 รายการ
ในโอลมิปิกครัง้นี ้คอื ชายเดีย่ว 100 เมตร, ชาย
เด่ียว 200 เมตร และ วิง่ผลดั 4x100 เมตรชาย

6 กรกฎาคม โปรตเุกส -  เวลส์ 02.00

7 กรกฎาคม เยอรมน ี -  ฝรัง่เศส 02.00

รอบรองชนะเลิศ
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บันเทิง

บททดสอบใหม่‘ข่าน’ โลกบันเทิง

เออร์ฟาน ข่าน นักแสดงหนุ่มท่ีมีชื่อเสียง
จากเรื่อง The Life Of Pi และ Slumdog 
Millionaire ถกูวพิากษ์วิจารณ์จากคนกลุม่หนึง่ 
หลงัจากเขากล่าวไม่เหน็ด้วยกบัการท�ากรุบ่าน 
หรือการเชือดสัตว์ เพื่อท�าทาน เพราะมีหน 
ทางอืน่ท่ีจะท�าทานได้ ซึง่เรือ่งนีถ้อืว่าเป็นบทท
สอบหนึ่งของเขา
 “ความหมายของการท�ากุรบ่าน คือการ
เสียสละ ซึ่งคุณอาจไม่จ�าเป็นที่จะฆ่าสัตว์ใดๆ
เพิ่มเติม ไม่ว่าจะป็นแพะ แกะ เพราะแค่คุณ
ซือ้เนือ้สตัว์กเ็ป็นการให้ทานแล้ว” ข่าน กล่าว
 “นอกเหนือจากการถือศีลอดแล้ว สิ่งที่
ผู้คนควรกระท�าในเดือนรอมฎอนคือการทบ 
ทวนตัวเองสัตว์จ�านวนมากต้องถูกฆ่า ซึ่งเรา
ไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้น”
  ความเห็นของ ข่าน จะว่าไปก็เป็นความ
เห็นที่น่าคิดและถูกต้อง แต่ก็เป็นเรื่องที่อ่อน
ไหว ท�าให้พวกหัวเก่าบางคนรับไม่ได้ เพราะ
การเชอืดสตัว์ท�ากรุบ่านเป็นสิง่ทีม่สุลมิทัง้โลก
กระท�ากนัมานานเพือ่เฉลมิฉลองวนัอดีลิฟิตรี 
ซึง่เป็นวนัท่ีฉลองวนัสิน้สดุเดอืนรอมฎอน โดย
วันนี้เป็นหนึ่งในวันส�าคัญทางศาสนา
 หลายคนทีไ่ม่เหน็ด้วยกบั ข่าน ได้บอกให้
เขาหบุปากและสนใจเรือ่งการแสดงของตนเอง
จะดกีว่า ซึง่แน่นอนว่าเจ้าตวักต้็องเผชญิกบัคน
ที่เห็นด้วยและต่อต้าน
 ตัวของ ข่าน อยูใ่นวงการบนัเทงิมานาน และ
เป็นนกัแสดงมสุลมิทีเ่คร่งครดัพอสมควร ซึง่เจ้า

‘Dory’รายได้อันดบั1

‘คมิโิน’เสยีชวีติแล้ว

ทอล์กโชว์‘หมูว่าไรตี’้

Finding  Dory ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่  
ท�ารายได้เป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา   
โดยท�ารายได้ไป 41 ล้าน 9 แสนดอลลาร์
สหรัฐ ส่วนอันดับ 2-4 ล้วนแต่เป็นภาพ 
ยนตร์เข้าใหม่เป็นสัปดาห์แรกทั้งสิ้น โดย
อันดับ 2 คือ The Legend Of Tarzan 
(38 ล้าน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ) ส่วน
อนัดบั 3 คอื The Purge: Election Year 
(30 ล้าน 8 แสนดอลลาร์สหรฐั) และอนัดบั 
4 คอื  The BFG (19 ล้าน 5 แสนดอลลาร์
สหรัฐ)

ไมเคิล คิมิโน ผู้ก�ากับชื่อดัง เจ้าของผล
งานเรื่อง The Deer Hunter เสียชีวิตแล้ว 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุการเสีย
ชีวิตของเขายงัไม่มีการเปิดเผยออกมา โดย
หลังจากการเสียชีวิตก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียง
มากมาย เขยีนข้อความไว้อาลยัผ่านทางโซ
เชียลมีเดีย อาทิ โรเบิร์ต เดอ นิโร นัก
แสดงรุ่นเก๋าได้เขียนข้อความว่า เขากับ      
คโิมโน เคยท�างานร่วมกนัมาหลายครัง้ ซึง่
ช่วงเวลาท่ีเขาท�างานด้วยกันยังเป็นความ
ทรงจ�าท่ีดีเสมอ และเขาจะคิดถึง คิมิโน 
ตลอดไป 

“โน้ต” อุดม แต้พานิช เจ้าพ่อทอล์กโชว์
อารมณ์ดี ชวนสมัครเพื่อนพรรคต่างค่าย 
ต่างสาขา พร้อมใจกันมารั่วแบบรัวๆด้วย
กันบนเวที “หมู่ วาไรตี้โชว์” ระหว่างวันที่ 
3-11 กันยายน 2559 ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ เริ่มจ�าหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 30 
กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ที่ไทยทิก
เกต็เมเจอร์พร้อมกนัทัง้ประเทศ บตัรราคา 
5,000/4,500/4,000/3,500/3,000/2,50
0/2,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
0-2262-3459 หรือ www.thaiticket-
major.com

ตวัเองบอกว่าเขาไม่ได้เอาเรือ่งของค�าพดูคนมา
กงัวล
 ข่าน เอ่ยถึงเรื่องวงการแสดงว่านับตั้งแต่
เขาได้เล่นภาพยนตร์นานาชาติ เขาก็เห็น
ความเปล่ียนแปลงมามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เทคนคิการถ่ายท�าทีด่ขีึน้ และปัจจบุนันีก้ม็นีกั
แสดงเอเชียเฉิดฉายในฮอลลีวูดมากขึ้น
 “ตอนนีผ้มเองกย็งัได้รบัข้อเสนอมากมาย 
ถ้าผมอายุน้อยกว่าวนี้ผมคงจะได้ไปเล่นหนัง
ฮอลลวีดูแต่ผมกไ็ม่เคยคดิทีจ่ะออกจากอนิเดยี
ถาวร เพราะที่นี่มีแฟนๆของผม เรื่องราวของ
ผมเกิดท่ีอินเดีย ผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ภาพยนตร์อนิเดยี ขณะทีห่นงัฮอลลวีดูทีผ่มได้
เล่นนี่ถือเป็นโบนัสครับ”
 จากกรณีที่ ข่าน  ถูกกระแสบางส่วน
ต้านเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา ก็ถือเป็นอีกบททดสอบส�าหรับ
ชีวิตการท�างานของเขา ซึ่งเจ้าตัวเช่ือว่า
เขาจะผ่านไปได้ในที่สุด
 เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ เออร์ฟาน 

ข่าน
 

- เกิดเมือ่วนัที ่7 มกราคม ปี 1967
- แต่งงานกบั ซาตปูา ซกิดาร์ มลีกูชาย 2 คน        
- ผลงานเรือ่งทีเ่ขาตกลงเล่นล่าสดุเป็นภาพยนตร์
บงัคลาเทศเรือ่ง No Bed For Roses ซึง่จะลงโรง
ฉายปี 2017
- ข่านเร่ิมต้นอาชพีนกัแสดงจากการเล่นซรีีส์่เรือ่ง 
Shrikant

เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ เออร์ฟาน ข่าน
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ดนิ ทีก่องบญัชา การกองทพับก O 
14.00 น. มร. ฮารมุติซ ึ อากาชิ 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไซโก (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด แถลงกลยุทธ์ลุย
ตลาดนาฬิกาไซโก ปี 2016 อย่างต่อ
เนื่อง พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอม
บาสเดอร์ คนแรกของประเทศไทย ที่
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวิลด์ O 15.00 
น. มนาเทศ อนันวฒัน์ รองกรรม 
การผูจ้ดัการ ด ิเอม็โพเรีย่ม กรุป๊ จดั
งาน ด ิเอม็ ดสิทรคิ สปรดี เรดวลชูนั

O 12.30 น. มร. อลัฮลู ซวัฮาน 
รองประธานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ฝ่ายการตลาด เคเอฟซ ีประเทศไทย 
แถลงข่าว ‘KFC Always Original’ 
ทีช่ัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ O 
13.00 น. พลโท ธรีวฒัน์ บณุ-    
ยะวัฒน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน
ทหารบก แถลงข่าว การประกวดศลิป 
วฒันธรรมท้องถิน่ ในหวัข้อ “รกัษ์...
วฒันธรรมไทย รกัเมืองไทย” ตอน 
ประชารฐัรวมใจ  ลกูทุง่ไทยเพือ่แผ่น 

O 10.00 น. อนันต์พล นนทพนัธุ ์
ผูจ้ดัการทัว่ไป ด้านการบรกิารและ
บรหิารองค์กร บรษิทั เอปสัน (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั แถลงข่าวการเปิดตัว
แคมเปญ #TrustInYou ทีล่าน Daz-
zel ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

แนร์ ทีค่วอเทยีร์ แกลเลอรี ่ศนูย์การ 
ค้า ด ิเอม็ควอเทยีร์ O ฟูด้ฮอลล์ 
เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดงาน 
“เดอะ มอลล์ อร่อย ทัว่ไทย ครัง้ที่ 
8” รวบรวมอาหารใต้จานเด็ดต้น
ต�ารบัขนานแท้จาก 4 จงัหวดัภาคใต้ 
พร้อมชวนมาอิ่มอร่อย กับสารพัน
ของกินของฝากจากทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-13 
กรกฎาคม 2559 ณ อเีว้นท์ฮอลล์ 
เดอะมอลล์ ทกุสาขา
 

ไทยในการพฒันาวัสด ุสร้างแรงบนั 
ดาลใจให้รู้ทันกระแสวัสดโุลก รวมถึง
เปิดโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการน�า
เสนอวัสดุชนิดใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล 
เพิม่โอกาสการเข้าถงึของลกูค้าด้วย
แคตตาลอ็ควสัดลุ่าสดุ ส่งเสรมิการ
ทดลองใช้งานวสัดจุรงิเพือ่เหน็การใช้
งานของวัสดทุีห่ลากหลาย ตลอดจน
สร้างเครอืข่ายระหว่างผูผ้ลติวสัดไุทย
 นอกจากนีภ้ายในงาน ร่วมด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับ

โอกาสให้นกัออกแบบหรอืคนทัว่ไป
น�าไปคดิต่อยอดในการท�างานสร้าง 
สรรค์ทกุรปูแบบ ทัง้วสัดทุีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มนีวตักรรม มคีวาม
คิดสร้างสรรค์ หรือใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ผลติ จวบจนวนันีม้วีสัดไุทย
มากกว่า 380 ชนดิอยูใ่นฐานข้อมลู 
โดยห้องสมดุวสัดเุพือ่การออกแบบ
ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผู้ผลิตวัสดุไทย
ไปสูต่ลาดโลก ผ่านฐานข้อมลู Ma-
terial ConneXion บรกิารและโครง 
การต่างๆ
 ล่าสุด ห้องสมุดวัสดุเพื่อการ
ออกแบบ จัดพิธีมอบรางวัล-ประ 
กาศนียบัตรให้แก่วสัดดุเีด่น ในกจิ-
กรรม TCDC New Opportunity : 
MCX Suppliersซึง่ถอืเป็นการรวม  
ตวักนัของผูผ้ลติวสัดไุทยทีม่วีสัดอุยู่
ในฐานข้อมูลของ Material Con-
neXion® มากท่ีสุดในรอบ 10 ปี ที่ 
TCDC จดัต้ังเพือ่กระตุ้นผูผ้ลติวสัดุ

TCDCมอบรางวัลวัสดุดีเด่น

หวัข้อเทรนด์วสัด ุได้แก่ ชมพนูทุ วรี
กติต ิ หวัหน้าฝ่ายศนูย์ความรูส้ร้าง 
สรรค์, ดร.ดารารตัน์ เมฆเกรยีงไกร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ, ดร.นันทิยา     
วริยิบณัฑร ผจก.งานอตุสาหกรรม
วัสดุก้าวหน้า, ดร.ทรงพล มั่นคง
สุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม 
ITAP สวทช. และ คณุภริญา รวงผึง้
ทอง เจ้าหน้าทีฝ่่ายพฒันาเครอืข่าย
และธรุกจิสร้างสรรค์ TCDC Con-
nect  

ห้องสมุดวสัดเุพือ่การออกแบบ ภาย
ใต้การดแูลของ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) ย�า้จดุยนืความ
เป็นศนูย์รวมวสัดทุีเ่ปิดโอกาสให้นกั
ออกแบบหรอืคนทัว่ไปน�าไปคดิต่อ 
ยอดในการท�างานสร้างสรรค์ทกุรปู
แบบ จดัเวทพีบปะให้กบัผูป้ระกอบ
การกว่า 200 บริษัทและพิธีมอบ
รางวลั-ประกาศนยีบตัรให้แก่วสัดุ 
ระดมผูท้รงคณุวฒุบิรรยายเกีย่วกบั
หวัข้อเทรนด์วสัดใุนกิจกรรม TCDC 
New Opportunity : MCX Sup-
pliers และ Material and Creative 
Business 
 อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล ผูอ้�านวย
การศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
เผยว่า เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วทีห้่อง
สมุดวสัดเุพือ่การออกแบบ ภายใต้
การดูแลของ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ได้รวบรวมวสัดจุาก 212 
ผู้ผลิตวัสดุไทยที่มีศักยภาพ เปิด
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ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด ร่วม
มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทร-
สาคร จ�านวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถและมีความตั้งใจเรียน  

จิรฐา วรปรางกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคอนโดและบ้าน 
บมจ.ชีวาทัย ร่วมเซ็นสัญญาระหว่างลูกบ้านกว่า 200 ราย ที่มั่นใจใน
ศกัยภาพพร้อมเดนิหน้าไปต่อกบั ชวีาทยั เรสซเิดนซ์ อโศก (Chewathai 
Residence Asoke) ที่โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเปิดโครงการความร่วมมอื
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิทยสิริเมธี “University-
Industry Research Collaboration” ร่วมกับดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง เป็นสักขีพยาน 

นธิ ิพฒันภกัด ีรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายส่ือโฆษณา บมจ. เมเจอร์ 
ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ ร่วมกบั ฐานพล มานะวฒุเิวช ผูอ้�านวยการ ด้านวาง    
เเผนกลยุทธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เเละบริหารความสุขลูกค้า บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั เปิดงาน TRUE YOU 4DX MOVIE EXCLUSIVE 

ม.ร.ว.จยิากร เสสะเวช กรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของ
สภากาชาดไทย และ มร.เฮสเตอร์ ชวิ รองประธานกรรมการมลูนธิแิมค
แฮปป้ี แฟมลิี ่ เยีย่มชมหน่วยรถทนัตกรรมเคลือ่นทีฯ่ ภายใต้โครงการ 
“สขุภาพดใีต้ร่มพระบารม”ี ทีโ่รงเรยีนวดัสระแก้ว (รุง่โรจน์ธนกลุอปุถมัภ์)

อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และดารารับเชิญ “ป๋อ ณัฐวุฒิ 
สกิดใจ” ร่วมท�ากิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์เมนูอาหารสูตรเด็ด “คัตสึ
ด้งหมูด�าคูโรบูตะ” จากผลิตภัณฑ์ “หมูด�า ซีพี-คูโรบูตะ” 

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน “ไฮลักซ์ 
รโีว่ คาราวาน ทรปิ...บทพสิจูน์ระดบัโลก กรงุเทพฯ-อติาล”ี เพือ่พสิจูน์
คุณภาพและสมรรถนะของรถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน “Smart SME Expo 2016” ภายใต้แนวคิด “One Stop to 
Upgrade SMEs” ทางด่วนสูค่วามส�าเรจ็ส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs 
จัดโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 17 ฉบับที่ 4357 (882) วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผิวและความ
งาม “หนึ่งโนแอล” สาขาปิ่นเกล้า ให้กับ เบญญา ลางคุลเสน เพื่อเอา
ใจสาวๆย่านปิ่นเกล้าท่ีรักในความสวยความงามของผิวพรรณโดยมี      
วิชัชพร สว่างวงศ์ และ กายวรรณ ฉันทรานนท์ มาร่วมยินดี 

สทุธพิงษ์ อมัพชุ เปิดงาน “มหกรรมลดทะลพุกิดั...กระหน�า่ลดสะท้าน
กรงุ” มอบความพเิศษสมาชกิ M Card รบัสทิธิซ์ือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภค 
เพียง 10 บาท โดยมี ช�านาญ เมธปรีชากุล, ณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ,          
วรลักษณ์ ตุลาภรณ์, ดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ร่วมงาน 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรม
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเนือ่งและสมเดจ็พระ 
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญตรวจงานขุด
ลอกคูคลอง โดยเริ่มที่คลองล�าผักชี ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 

สมชาย เจริญอ�านวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิด
นิทรรศการประติมากรรมก�าแพงปูนปั้น และการ์ตูนแอนิเมชันโครง 
การ พระมหาชนก เพื่อผู้พิการทางสายตา 

วษิณ ุเจรญิศลิป รองผูว่้าการด้านสนิค้าและธรุกจิท่องเทีย่ว การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ“เส้นทางผ้าไทย เส้นใยแห่ง
ภมูปัิญญา เทิดไท้องค์ราชนิ”ี เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสทีส่มเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระชนมพรรษา 84 พรรษา 

มารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายพเิศษหวัข้อ “การพฒันาและเสริม
สร้างภาวะผูน้�า” ภายใต้โครงการฝึกอบรมพเิศษ ธนาคารคูบ้่านคูเ่มอืง 
(SIP) ทีศ่นูย์ฝึกอบรม ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ส�านกัพระราม 
3

ชมรมจกัรยาน มหาวทิยาลยัพะเยา จดัโครงการส่งเสรมิการใช้จกัรยานใน
ชวีติประจ�าวนัอย่างยัง่ยนืในโรงเรยีนมธัยม ทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
พะเยา ด้วยการส่งเสรมิและปลกูจติส�านกึการใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวนั 
การซ่อมและบ�ารงุรกัษาจกัรยานให้แก่นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น-ปลาย 

พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีประธานในงาน “2016 
People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” 
มอบโล่รางวลัประเภทโชว์ ให้แก่ พรศริ ิมโนหาญ และ ววิรรณ กรรณสตู 
เข้ารบัรางวลัที ่1 ประเภท โชว์มวยไทยไลฟ์ 

สังคม


