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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้
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สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
ที่ โทร.0-2422-8080, 0-2422-8008
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee แอพ watta
(ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store)
หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

นึกถึงแก่นธรรม

editor59lokwannee@gmail.com

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

LokWanNee.com 12 บาท

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

LokWanNee

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

LokWanNee.com 12 บาท

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

LokWanNee

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

LokWanNee.com 12 บาท

LokWanNee

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

LokWanNee.com 12 บาท

LokWanNee

ISSN 1513-9581

16th Anniversary

ISSN 1513-9581

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee

LokWanNee.com

LokWanNee.com

16th Anniversary

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ISSN 1513-9581

มากกว่าได้ข่าว คือ ได้คิด

12 บาท

๑พฤศจิกายนนี้

16th Anniversary
ครบรอบ ๑๖ ปี

LokWanNee

LokWanNee.com

สแกน QR code
 เพื่อเข้าเว็บไซต์

ส่ังพมิพ์ไดทั้นที
ทุกที่ ทุกเวลา

ทั่วไทย ทั่วโลก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4364 (889) วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สภาวะ‘ฟนืเปยีก’

ย่ิงใกล-้ยิง่แรง
ตัง้เป้าไว้มาก เสยีงทีห่ายไปคอื
เสียงของคนกลางๆที่ถูกคาด
หวังว่าจะออกมาการับๆให้
หมดเรื่องจะได้มีเลือกตั้ง เมื่อ
ไม่เป็นตามที่คาดท�าให้สถาน 
การณ ์จากนี้จะแรงขึ้นโดย
เฉพาะในพื้นที่สีแดงในการลง
ประชามตริฐัธรรมนญูปี 2550 
ที่ผ่านมา

การลงประชามติร่างรัฐธรรม 
นูญขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า
เป็นเรื่องของประชาชนสอง
กลุ่ม คือกลุ่มสนับสนุนฝ่ายคุม
อ�านาจในปัจจุบัน กับกลุ่มไม่
สนับสนุน เมื่ออดีตกกต.อย่าง 
“สดศรี สัตยธรรม” ฟันธงว่า
เต็มที่คนออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกิน 
55% ซ่ึงต�า่กว่าทีฝ่่ายคมุอ�านาจ
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

กระตุ้นผู้สนับสนุนให้เกิดความรู้สึก
ต้องออกมาช่วยกัน ถ้าไม่ออก

ฝ่ายต่อต้านชนะแน่

เรื่องจากปก

ยิ่งใกล้-ยิ่งแรง
จากการขัดต่อค�าสั่ง คสช.ที่ห้าม
เคลือ่นไหวทางการเมอืงเกนิกว่า 
5 คน สู่การบิดเบือน จัดท�าร่าง
รัฐธรรมนูญปลอม จนมาถึงจด 
หมายปริศนาที่ระบาดในพื้นที่
ภาคเหนือ จากน้ีจะมอีะไรเกดิขึน้
อีกก่อนถึงวันลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม ถือว่า
น่าสนใจยิ่ง
 แน่นอนว่าการจบักมุผูเ้คลือ่น 
ไหวทางการเมอืงเกนิกว่า 5 คน
นัน้มตีวัตน การจบักมุผูท้ีถ่กูกล่าว
หาว่าปลกุระดมด้วยการบิดเบือน 
แจกร่างรัฐธรรมนูญปลอมก็มี    
ตัวตน แต่ที่ยังไม่มีตัวตนคือ
เจ้าของจดหมายปรศินา ซึง่ตาม
ข่าวว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรม 
นูญ แต่ไม่เป็นที่เปิดเผยราย
ละเอยีดว่าเกีย่วข้องในแง่มุมไหน
อย่างไร
 หากพิจารณาจากพ้ืนท่ี
ตรวจพบซึง่อยูใ่นภาคเหนอืก็
พอเข้าใจได้ว่าเนื้อหาไม่เป็น
ที่พึงประสงค์ของฝ่ายคุม
อ�านาจ จากนี้ต้องดูว่าจะโยง
ไปถึงใครอย่างไร และอาจ
เป็นไปได้ว่าความเคลือ่นไหว
ต่อไปทีจ่ะถกูตรวจพบจนเป็น
ประเด็นอาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ภาคอีสาน
 การจับกุม ตรวจพบการต่อ
ต้านเป็นการตอกย�้าภาพว่ามี
ขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่โค่นล้ม
ร่างรัฐธรรมนูญ
 เมื่อถูกประทับตราให้เป็น
พวกก่อกวนสร้างความปั่นป่วน 

มีส่วนไปช่วยกระตุ้นต่อมผู้
สนบัสนนุให้เกดิความรูส้กึว่า
ต้องออกมาช่วยกนั ถ้าไม่ออก
ไปลงคะแนนเสียงสนับสนุน
ฝ่ายต่อต้านชนะแน่
 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก
การประเมนิของ นางสดศร ีสตัย
ธรรม อดีตกรรมการการเลือก
ตัง้ (กกต.) ทีค่าดการณ์ว่าการลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้
จะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เพียง 55% 
หากจากเป้าทีต่ัง้ไว้ 70-80% อยู่

ก็ไม่ต้องสนใจเนื้อหาว่ากลุ่มที่
เคลื่อนไหวต้องการสื่อสารอะไร
กับประชาชน สามารถใช้ประ 
กาศค�าส่ัง และกฎหมายเข้าจัด 
การได้ทันทีเพราะอ�านาจเป็น  
ของคนถือกฎหมาย ซึ่งท่านผู้น�า
พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องเล่นตาม
กติกาที่เขียนให้เล่นเท่านั้น อย่า
ล�้าเส้น
 เมือ่ภาพของขบวนการต่อ
ต้าน โค่นล้มร่างรัฐธรรมนูญ
ถกูท�าให้ชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ จะ

ไม่น้อย
 เมือ่จะมคีนออกมาใช้สทิธิแ์ค่ 
55% หมายความว่าคนทีอ่อกมา
ใช้สิทธิ์ล ้วนเป็นพวกที่ตัดสิน
ใจมาจากบ้านนานแล้วว่าจะกา 
“รบั” หรอื “ไม่รบั” ร่างรฐัธรรม 
นูญ ซึ่งเป็นการวัดพลังกันของ
ประชาชนสองกลุม่ จงึไม่แปลกที่
ผู ้น�าแต่ละฝ่ายจะต้องเร่งเชิดปี่
กลองปลุกเร้าให้ฝ่ายตัวเองออก
ไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
 ใครมีอะไรต้องงัดออกมา
โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงจาก
การลงประชามตริฐัธรรมนญู
ปี 2550 จากนี้ไปน่าจะได้
เห็นอะไรอีกมากก่อนที่จะถึง
วันชี้ขาด 7 สิงหาคม
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วาทกรรมกล่าวหา “ปลอม” ร่างรัฐธรรมนญู
ยังสาดกันไป ใส่กันมา ไม่รูว่้าใครโกหกตอแหล 
กโ็ผล่ “จดหมาย” กว่า 3,000 ฉบบั ท่ี ล�าปาง 
ข้อความไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ ยิ่งสะท้อน
ชัดเจนถงึ “วชิามาร” แบบสิน้คดิ ใส่ร้ายป้ายสี 
“ฝ่ายเหน็ต่าง” ยิง่กว่า “ละครน�า้เน่า” แต่
บรรดาลิ่วล้อก็วิ่งกันชุลมุนโชว์ผลงานเหมือน 
“ผึง้แตกรงั”   
 โดยเฉพาะการไล่จบั “นกัศกึษา” กลุม่
ประชาธิปไตยใหม่ที่เป็นคนหนุ่มสาว แค่มี
เอกสารกถ็กูจบั ถกูคมุขงั และตตีรวนเยีย่งนกั 
โทษอจุฉกรรจ์ แม้แต่ “ยนืเฉยๆ” กผ็ดิ เพราะ
ทุกคนต้องอยูภ่ายในกฎหมาย (รัฏฐาธปัิตย์) !
 “ผิดไม่ผิด จับไว้ก่อน” ยิ่งสะท้อนให้   
เห็นอ�านาจและความกลวั เหมอืนปก “โลกวนั
นี้วันสุข” ฉบับล่าสุดที่เป็นภาพ “รถถัง”         
ที่ทรงอานุภาพกับ “ขวดนม” และข้อความ   
“ดีจรงิ..จะกลวัอะไร?” สะท้อนให้เหน็การ  
ใช้ต�ารวจและทหารทัง้แผ่นดินไล่จับ “นักศกึ 
ษา” ไม่กีค่น เพยีงแค่ออกมาแสดงตวัตนหรือ
มเีอกสารรณรงค์ไม่รบัร่างรัฐธรรมนญูกท็�าไม่
ได้ “ผดิหรอืไม่ผดิ จบัไว้ก่อน ปล่อยภาย
หลงั”!
 การใช้อ�านาจของ “รฏัฐาธปัิตย์” จงึ
ไม่ต่างกบั “นายพลขบัรถถงั” กบั “เดก็ 
อนุบาลถือขวดนม” จนไม่รู้ว่าความกลัว
ท�าให้เสื่อม หรือความเสื่อมท�าให้กลัว 
เพราะถ้าร่างรฐัธรรมนญูฉบบันีด้จีรงิ..จะ
กลวัอะไร?

ทรรศนะ

ดีจริง..จะกลัวอะไร?

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สร้างคุณสร้างประโยชน์ ท�าให้คนไม่อดอยาก
ยากจนข้นแค้น  
 อย่าฟังเสยีงนกเสยีงกาจนไม่กล้าจะท�ามา
หากนิอะไร ขอเพยีงอย่าเอาประเพณไีปขายจน
กลายเป็นท�าลายจารีตด้ังเดิมเหมือนเทศกาล
ลอยกระทงอะไรพวกนี้ที่ท�าจนเละเทะไปหมด 
เอาไปใช้เพือ่การท่องเทีย่ว ต่อไปวนัเข้าพรรษา 
แห่เทยีนพรรษกอ็าจจะลกุลามมา แต่ทีน่่าเป็น
ห่วงท่ีสุดคือเม่ือไม่กี่วันมาก่อนจะเข้าพรรษา   
มีเรื่องแห่เทียน ท�าต้นเทียน โดยไม่ค�านึง      
ว่าก�าลังท�าให้ต้นเทียนพรรษา เข้าพรรษา มัว
สาระวนแต่เรือ่งรกัษาจารตีประเพณีแบบรกัษา
หน้าตามากกว่ารักษาจารีตประเพณีคือกลัว
เสยีหน้า เลยท�าเสยีใหญ่โตกว่าเขา แล้วต้นทนุ
เท่าไร บางทสีร้างใหญ่ปักหลกัอยูใ่นวดั แต่ลมื
ออกนอกวดั ประตวูดัมนัแคบ จงึต้องทบุประตู
ให้รถแห่เทียนออกได้ 
 ถ้าท�ากนัอย่างนี ้มนักไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร 
กลายเป็นเสียโอกาสที่จะเข้าลึกซึ้งถึงวันเข้า
พรรษา เข้าพรรษาเป็นวันท่ีปฏิบัติศีลปฏิบัติ
ธรรม คนเคยถือศีล 5 ก็กระโดดข้ามไปรักษา
ศีล 8 ถือศีลอุโบสถ เป็นการเลื่อน หรืออัป
เกรดตัวเองของความเป็นชาวพุทธในช่วงเข้า
พรรษา  หวังจะแนบแน่นกับศีลกับธรรม เพื่อ
ลดทุกข์ ลดกิเลส
  เราอย่าเอาไปใช้แค่เป็นการท่องเทีย่ว แล้ว
ลืมแก่นสารสาระ อย่างผีตาโขนก็อาจจะแต่ง
เป็นชุดอะไรที่สอนใจเกี่ยวกับเรื่องท�าบาป
ท�ากรรม จึงเป็นผีนก ผีเปรต ผีอะไรสารพัดผี 
อาตมาขอย�า้ว่า ขอให้นกึถงึสาระแก่นธรรมให้
มากก็แล้วกัน อย่าปล่อยให้ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีไปเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
จนเลอะเลอืนแก่นสารสาระ อย่างนัน้ก็ไม่ควร 
ถ้าได้เงินด้วย ได้สาระด้วย ได้การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจดีด้วยก็น่าอนุโมทนา
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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อย่าเอาประเพณไีปขายจนกลายเป็น
ท�าลายจารีตดั้งเดิม อย่าปล่อยให้
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีไป
เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจจนเลอะ
เลือนแก่นสารสาระ ถ้าได้เงินด้วย 
ได้สาระด้วย ได้การท่องเทีย่วด้วยก็
น่าอนโุมทนา

อะไรบางอย่างเป็นของเก่าแก่โบราณ เรื่องที่
เป็นประเพณีช้านาน บางยคุบางสมัยกห็ยบิมา
เป็นเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจได้ คนที่เขาเล่น
ประจ�าอาจไม่คดิ หรอืคดิแค่ประเพณ ีแต่ท่าน
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายก
รฐัมนตร ีประกาศจะสนบัสนนุให้ประเพณ ี“ผี
ตาโขน” ดังกระหึ่ม เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นจุดขายต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้
มาเยือนมาเที่ยวเมืองไทย แข่งกับวันฮาโลวีน
ของฝรั่งที่แต่งหน้าเป็นผี 
  เอาล่ะ พอมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่า เราจะ
อยู่กันในรูปใดท่ีได้ประโยชน์สุขกับมหาชน
อย่างแท้จริง ถ้าเราเอาโน่นเอานี่มาหากินได้
โดยไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผดิศลีธรรมกท็�าได้ หรอื
ใครจะว่ารัฐบาลนี้ถังแตก เศรษฐกิจไม่ดี ต้อง
ขายผีตาโขนกิน ก็ท�าไมผีจะช่วยชาติไม่ได้ ผีก็
คงอนญุาต ไม่หวง ไม่ห้ามทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิ
ฟื้นได้ ก็หวังว่าเมืองไทยเรายังไงของเก่าก็ยัง
ขายกินได้อีกเยอะ โดยเฉพาะมุมของศาสนา 
จารีตประเพณี 
 วดัพระแก้ว วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม 
มีคนไปเที่ยวล้นหลาม ก็เพราะประติมากรรม
ทางศาสนา ถอืเป็นจารตีประเพณทีีโ่บราณสร้าง
วดัสร้างวาไว้ให้ลกูหลานได้มรีายได้ทางเศรษฐ 
กิจไม่ใช่น้อย เพราะฉะน้ันการเอาของพวกน้ี
มาเป็นจุดแข็งจุดขาย ก็ถือว่ามีวิสัยทัศน์ดีใน
ระดับหน่ึง อย่าไปกลัวค�าครหานินทาว่ารัฐ 
บาลถังแตกอย่างนั้นอย่างนี้ บริหารเศรษฐกิจ
ไม่เป็นจึงต้องเอาผีตาโขนมาขายกิน คนพูดก็
พูดกันไป แต่อย่าท้อใจ ท�าให้เห็นหน้าเห็น
หลัง เห็นจริงเห็นจัง เราอาจจะกลายเป็นคนที่

นกึถงึแก่นธรรม
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นไปตามความคาดหมาย เมื่อ  
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประ 
เทศทีก่รุงเฮก ประเทศเนเธอร์ แลนด์ 
ได้ตัดสินว่า จีนไม่มีสิทธิ์ทางกฎ 
หมายและสิทธิ์ในทางประวัติ
ศาสตร์ใดๆในการอ้างกรรม สทิธิ์
เหนอืเขตแดนในทะ เลจนีใต้ โดย
สาระส�าคญัของค�าตดัสนิมดีงัต่อไปน้ี 
 1.จีนไม่มี “สิทธิ์ทางประวัติ-
ศาสตร์” ใดๆเหนอืน่านน�า้ในทะเล 
จนีใต้
 2.เส้นประก�าหนดเขตแดน 9 
เส้น ทีจ่นีใช้อ้างกรรมสทิธิเ์หนอืพืน้ที่
ถึงร้อยละ 85 ของทะเลจีนใต้ ไม่
สามารถน�ามาใช้อ้างสทิธิเ์หนอืพืน้ท่ี
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของชาติอื่นๆ 
ตามอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทางทะเล ปี 1982
 3.ไม่มกีองหนิหรอืเกาะใดๆของ
หมู่เกาะสแปรตลีย์ในทางตะวันตก
ของฟิลปิปินส์ ทีจ่ะเป็นเครือ่งหมาย
ในการให้สิทธิ์ที่ชอบธรรมแก่จีน     

สแปรตลย์ีไป
 7.จีนได้ละเมิดข้อตกลงกับชาติ
อืน่ในภมูภิาค ในอนัทีจ่ะงดเว้นการ
กระท�ายัว่ยซุึง่จะน�าไปสูค่วามขดัแย้ง 
ระหว่างที่กระบวนการเจรจาแก้ปัญ 
หาทะเลจนีใต้ยงัไม่สิน้สดุลง
 ซึ่งทันทีที่ผลการตัดสินออกมา 
กระทรวงการต่างประเทศฟิลปิปินส์
แสดงความยนิดต่ีอค�าตดัสนิดงักล่าว 
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยว 
ข้องใช้ความอดทนอดกลัน้และจรงิจงั
กบัประเดน็นี ้โดยฟิลปิปินส์ขอแสดง
ความเคารพต่อค�าตดัสนิทีเ่ป็นความ
ก้าวหน้าส�าคัญ และเป็นประโยชน์
ใหญ่หลวงต่อการคลี่คลายกรณีพิ 
พาททีก่�าลงัด�าเนนิอยูใ่นทะเลจนีใต้
 ส่วนชาติอื่นๆ ที่เป็นคู่กรณี
กับจีนซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อน
ในทะเลจีนใต้ ได้ออกมาแสดง
ความยินดีต่อค�าตัดสินเช่นกัน 
โดยเวียดนามออกแถลงการณ์สนับ 
สนนุค�าตดัสนิในครัง้นี ้และสนบัสนนุ 
การใช้สนัตวิิธี รวมถงึวิถทีางการทตู
ในการแก้ไขกรณพีพิาททะเล จนีใต้ 
โดยเวียดนามจะได้ออกแถลง การณ์
ในรายละเอยีด เพือ่ยนืยนัอธปิไตย
เหนอืหมูเ่กาะพาราเซลและหมูเ่กาะ
สแปรตลีย์ของตนอีกคร้ัง อย่างไร
กต็าม ไต้หวันได้แถลงไม่ยอมรบัค�า
ตดัสนิ เนือ่งจากตนไม่ได้มส่ีวนร่วม

หรือได้รับเชญิให้ค�าปรึกษาแก่คณะ
อนุญาโต ตุลาการในการพิจารณา
คดี
 ส่วนทางการจนีกย็งัยนืยนัเหมอืน 
เดิมตั้งแต่ก่อนมีการตัดสอนแล้ว      
ว่า จนีไม่ยอมรบัค�าตดั สนิคราวนี้ 
โดยบอกว่าประชาชนของตนมีประวติั 
ศาสตร์มากกว่า 2,000 ปีอยูใ่นทะเล 
จนีใต้ และเกาะต่างๆของตนกมี็สทิธิ์
ทีจ่ะอ้างเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ อกีทัง้
ได้ประกาศต่อโลกให้ทราบถงึแผนที่
เส้นประของตนมาตัง้แต่ปี 1948 
 หวัง อ้ี รัฐมนตรีต่างประเทศของ
จนี กล่าวว่า คดนีีเ้ป็นละครตลกมา
ตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งจบ และน�า
เอาข้อพิพาทเข้าไปอยู่ในดินแดน
อันตรายซ่ึงความตึงเครียดและการ
เผชญิหน้าก�าลงัเลวร้ายลงเรือ่ยๆ
 แต่กระนัน้ จนีกย็งับอกว่าเคารพ
และยึดมั่นปฏิบัติตามในเรื่องเสรี 
ภาพในการเดินเรือและในการบิน
ผ่านทะเลจนีใต้ อีกทัง้จนียงัคงพร้อม
ทีจ่ะแก้ไขคลีค่ลายข้อพพิาทต่างๆที่
เกดิขึน้อย่างสนัต ิโดยผ่านการหารอื
กบัรฐัต่างๆทีเ่กีย่วข้องโดยตรง
 งานนีจ้งึยงัต้องตดิตามอย่าง
ใกล้ชิด แม้ค�าตัดสินจะออกมา
แล้ว แต่เรือ่งยงัไม่จบแน่ๆ ซึง่
คงต้องดูว่าแต่ละชาติจะมีท่าที
และท�าอย่างไรไม่ให้ความขัด
แย้งกรณทีะเลจนีใต้ กลายเป็น
เรื่องบานปลายมากย่ิงขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่  

 
 

In Brief : ย่อความ

ศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศตดัสนิว่า
จีนไม่มีสิทธิ์อ ้างกรรม
สิทธิ์เหนือเขตแดนใน
ทะเลจีนใต้ ขณะทีจ่นี ยนื
ยันค�าเดิมไม่ยอมรับค�า
ตัดสิน แต่พร้อมที่จะ
แก้ไขคลี่คลายข้อพิพาท
ต่างๆท่ีเกดิขึน้อย่างสนัติ  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

วอลต์ แฮนเดลส์แมน แห่ง theneworleansadvocate.com 
สะท้อนนางฮิลลารี่ คลินตัน เอาชนะข้อกล่าวหาส�าคัญ 3 กรณี
มาได้ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ   

 

เพือ่เข้าถงึน่านน�า้ในเขตเศรษฐกจิจ�า 
เพาะของฟิลปิปินส์ได้
 4.จีนได้เข้าไปก้าวก่ายขัดขวาง
สทิธิก์ารท�าประมงทีม่มีาแต่เดมิของ
ฟิลปิปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแถบ
แนวสันทรายสคาร์โบโรห์
 5.การส�ารวจหาน�า้มนัดบิของจนี
บริเวณใกล้กับภูเขาไฟใต้ทะเล รีด 
แบงค์ ละเมิดอธปิไตยของฟิลปิปินส์
 6.การสร้างเกาะเทียมและการ
ท�าประมงเกินพิกัดของจีน ได้ท�า  
ลายระบบนเิวศบางส่วนของหมูเ่กาะ

‘จีน’ไม่มีสิทธิ์ครองทะเลจีนใต้

ชาวฟิลิปปินส์ ออกอาการดใีจเมือ่ศาลอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ
ตดัสนิว่า จนีไม่มสีทิธิใ์นการอ้างกรรมสทิธิเ์หนอืเขตแดนในทะเลจนีใต้  

ข้อมูลภาพ : Reuters   
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เศรษฐกิจ

นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรม 
การผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า จาก
แผนงานในปีนี้ ที่บริษัทตั้งเป้า
พฒันาโครงการทัง้แนวราบและแนว
สงู โดยในส่วนของแนวสงูในปีนีค้าด
ว่าจะเปิดโครงการได้ประมาณ 6 
โครงการ มีมูลโครงการรวมประ 
มาณ 1.7 หมืน่ล้านบาท ซึง่ทีผ่่านมา
ได้เปิดตวัไปแล้ว 2 โครงการ และ
ล่าสดุในปลายเดอืนกรกฎาคมนีจ้ะ
เปิดตัวอีก 2 โครงการมูลค่ารวม
ประมาณ 4,400 ล้านบาท ส่วนอกี  
2 โครงการที่เหลือจะเปิดตัวได้
ประมาณไตรมาส 4 ปีนี้ ส�าหรับ
โครงการแนวราบนัน้ ปีนีจ้ะเปิดตวั
รวม 18 โครงการ มมีลูค่าโครงการ
รวมประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท 
โดยทีผ่่านมามกีารเปิดตวัไปแล้ว 8 
โครงการ เหลอือกี 10 โครงการจะ
ทยอยเปิดตวัในช่วงไตรมาส 3 และ 
4 ปีนี ้ส�าหรบัยอดขายในครึง่ปีแรก
บริษัทมียอดที่ 10,000 ล้านบาท 
จากเป้าทัง้ปีทีว่างไว้ 24,500 ล้าน
บาท เตบิโตขึน้ 20% เมือ่เทยีบช่วง
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี 
ในครึ่งปีหลังบริษัทยังหาซื้อที่ดิน
เพิม่จากงบทีต่ัง้ไว้ 8,000 ล้านบาท 
ซึ่งปัจจุบันใช้ไปได้ไม่ถึงคร่ึง โดย    
จะเน้นพืน้ทีใ่นกรงุเทพฯเพือ่พฒันา
โครงการทั้งแนวราบและแนวสูง 
ส่วน Backlog ขณะนีอ้ยูท่ี ่ 35,000 
ล้านบาทจะรบัรูร้ายได้ปีนี ้ 6,000-
7,000 ล้านบาท
 ส�าหรับคอนโดมิเนียมที่จะเปิด

ศุภาลัยผุดคอนโดฯ4พันล้าน

ตวัในเดอืนนีม้ ี 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ “ศภุาลยั ปาร์ค รชัวภิา” 
มูลค่าโครงการ 3,200 ล้านบาท 
โครงการต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 9 ไร่ 
พฒันาเป็นอาคารสงู 30 ชัน้ (รวม
ดาดฟ้า) 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์ ห้อง
พกัอาศยั 1,664 ยนูติ ร้านค้า 8 ยนูติ 
โดยมขีนาดพ้ืนท่ีใช้สอยต้ังแต่ ห้อง
สตดูโิอ 28.5-29 ตร.ม. 1 ห้องนอน 
35-41 ตร.ม. และ 2 ห้องนอน 
52.5-61 ตร.ม. ขายราคาเริม่ต้นที่ 
1.44 ล้านบาทขึน้ไป หรอืเฉลีย่อยูท่ี่ 
6 หมืน่บาทต่อตร.ม. ทัง้นี ้โครงการ
อยูร่ะหว่างยืน่รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) คาดว่า
จะเริม่ก่อสร้างในต้นปี 2560 แล้ว
เสรจ็ต้นปี 2563
 ส่วนอีกโครงการคือ “ศุภาลัย 
ซิต้ี รีสอร์ท พระราม 8” มูลค่า
โครงการ 1,200 ล้านบาท ตัง้อยูบ่น
พ้ืนท่ีโครงการประมาณกว่า 4 ไร่ 
พัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 
อาคาร อาคาร A สงู 13 ชัน้ อา-
คาร B สงู 8 ชัน้ รวมจ�านวนส่วนพกั
อาศยั 446 ยนูติ ร้านค้า 3 ยนูติ มี

ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ห้องสตูดิ    
โอ ขนาด 29.5-34.5 ตร.ม. 1 ห้อง
นอน ขนาด 35-47.5 ตร.ม. และ 2 
ห้องนอน 54-74.5 ตร.ม. ราคาขาย
เริม่ 1.82 ล้านบาทขึน้ไป หรอืเฉลีย่
อยู่ท่ีประมาณ 6.1 หมื่นบาทต่อ
ตร.ม. ท้ังนี้ โครงการอยู่ระหว่าง
ยืน่ EIA คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างได้ใน
ต้นปี 2560 แล้วเสรจ็ต้นปี 2562
 “ทั้ง 2 โครงการมีจุดขายคือ 
“ท�าเล” และ “ไลฟ์สไตล์” เพือ่ให้
กลุ ่มลูกค้าสามารถเลือกได้ตาม
รสนยิมการใช้ชวีติ 2 ท�าเลศกัยภาพ
สงูของความสะดวกสบายในการเดนิ
ทางแตกต่างท่ีรสนยิมช่ืนชอบการใช้
ชีวิตท่ามกลางแหล่งธรุกจิส�าคญัและ
รสนยิมชืน่ชอบการใช้ชวีติท่ามกลาง
ท�าเลประวตัศิาสตร์สดุคลาสสิก ซึง่
เช่ือมัน่ว่า ท้ัง 2 โครงการสามารถ
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
ท้ังนี้ บริษัทเตรียมเปิดจองทั้ง 2 
โครงการในวนัที ่29-31 กรกฎาคม
นี้ โดยตั้งเป้ายอดขายโครงการละ 
1,000 ล้านบาท”

 
In Brief : ย่อความ

ไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม

ศุภาลัย รุกตลาดคอนโด
ต่อเนื่อง จ่อเปิด 2 โครง
การ 2 ท�าเลศกัยภาพ มลูค่า
โครงการรวมกว่า 4 พัน
ล้านบาท แย้ม Q4 เปิดอกี 
2 โครงการตามแผน 
พร้อมเดินหน้ากว้านซื้อ
ที่ดินในกทม.เพิ่ม

จัดกิจกรรม : เมกาบางนา จัด
กิจกรรมสนุกส�าหรับนักช้อปใน
ช่วงมดิเยยีร์เซลล์ “Mega Shop-
aholic 2016 (เมกา ช้อปอะฮอลิค 
2016) เพียงร่วมเล่นเกมคุณช้อป
เราจ่ายให้ 50% รับส่วนลดสูงสุด
ถึง 2,000 บาท กับแก๊ง The 
Champion มูลค่าของรางวัลรวม
กว่า 100,000 บาท พบกันได้
ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,200.00 บาท

 ขาย 22,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,800.00  บาท

 ขาย   22,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,335.56  ขาย 1,336.33
ลอนดอน ซื้อ 1,335.56  ขาย 1,336.33

ภาวะหุน้  13  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) 

35.46

39.6325

47.51125

4.65

0.35005

26.4245

+2.69 1,477.61
  76,143.57
+5.78 2,104.28
  57,597.99
+3.35 934.38
  44,592.67
-0.42 540.54
  2,604.57

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,577.48 +3.82

2,246.73 +3.84

2,462.20 +17.87

1,734.35 +4.38

2,292.28 +6.29 

2,802.34 +2.26

1,179.60 +2.94 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

9,933.61 

13.05

18,892.15 

24.81

39,633.68 

52.05

11,756.67 

15.44

14,349.17 

18.84

42,237.36 

55.47

-1,823.06

4,542.98

-2,603.68
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085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

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

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

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

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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

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
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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.

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

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

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)
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‘คลอปป์’ไม่มีท่ีว่างให้‘มาริโอ’

คลอปป์ บอก บาโลเตลล ีว่าไม่อยูใ่นแผนการ
ท�าทีมของลิเวอร์พูล แต่หวังจะช่วยให้กลับมา
คนืฟอร์มเก่งและประสบความส�าเรจ็กบัสโมสร
อืน่ๆ  
 เจอร์เกน คลอปป์ กุนซือ“หงส์แดง” 
ลเิวอร์พลู ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้บอกกบั มาริ
โอ บาโลเตลล ีนกัฟตุบอลชาวอติาล ีว่าต้องออก
จากทมี แต่กห็วงัว่า บาโลเตลล ีจะเรยีกฟอร์ม
เก่งออกมาอกีครัง้ 
 บาโลเตลล ี ย้ายจาก “ปิศาจแดงด�า” เอซี 
มลิาน มาอยูก่บัลเิวอร์พลู เมือ่ปี 2014 แต่กลบั
โชว์ฟอร์มได้น่าผดิหวงั ท�าประตไูด้เพยีงประตู
เดยีวจาก 16 นดั ในฤดกูาลแรก ก่อนทีจ่ะให้เอ
ซ ีมลิาน ยมืตวัไป ซึง่เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้วทีเ่อซ ีมิ
ลาน ยมืตวัไป เขากท็�าได้แค่ประตเูดยีว และไม่
ได้ลงเล่นกว่า 3 เดอืนเพราะเจบ็ต้นขา ท�าให้ 
คลอปป์ มองไม่เหน็อนาคตของ บาโลเตลล ีใน
ถิน่แอนฟิลด์ อย่างไรกต็าม คลอปป์ กย็งัหวงั
ว่าจะช่วยให้ บาโลเตลล ีกลบัมามัน่ใจในตวัเอง
ก่อนทีจ่ะให้เขาไปเล่นกบัสโมสรสกัแห่ง
 “นบัตัง้แต่มารโิอกลบัมาทีน่ี ่เขาท�าตวัด ีซึง่
ผมไม่สามารถจะพูดเป็นอื่นได้เลย ตอนน้ีทุก
อย่างเป็นไปด้วยดี เราจะต้องท�าทุกอย่างที่
ท�าให้เขากลบัมาสมบรูณ์ เราต้องการให้มารโิอ
โชว์ฟอร์มได้ดีแบบที่เขาเคยเป็นก่อนบาดเจ็บ 
เขาเป็นคนที่มีพรสววรค์อย่างไม่ต้องสงสัย” 
คลอปป์ กล่าว

 “สโมสรหลายๆแห่งคงจะดีใจถ้ามาริโอ
เป็นคนใหม่ทีโ่ชว์ฟอร์มได้ด ี ซึง่นีถ่งึเวลาทีเ่รา
จะช่วยมารโิอให้กลบัมาสูส่ภาวะทีด่เียีย่ม และ
เราจะได้เหน็ว่าอะไรจะเกดิขึน้”
 ส�าหรับผลงานของ บาโลเตลลี ที่สร้าง
ความประทับใจได้มากที่สุดคือการลงเล่นให้
ทมีชาตอิติาล ี ในศกึยโูร 2012 รอบรองชนะ
เลศิทีท่�า 2 ประตชู่วยให้ อติาล ีชนะ เยอรมนี 
2-0 และผ่านไปชงิชนะเลศิกบั สเปน แต่แพ้
ไป แต่หลงัจากนัน้ ผลงานของเขาไม่ด ีท�าให้
ไม่ตดิทมีชาตอิติาลใีนศกึยโูร 2016 ทีผ่่านมา 
 นอกจากเรือ่งของ บาโลเตลล ีแล้ว คลอปป์ 
ยงักล่าวถงึ มามาด ูซาโก ว่าคงจะได้รบัใช้ต้น
สงักดั หลงัจากเจ้าตวัไม่ได้ลงเล่นยฟูา ยโูรปา 
ลกี รอบชงิชนะเลศิ รวมถงึศกึยโูร 2016 เนือ่ง 
จากตดิโทษแบน แต่ว่า ซาโก อาจจะต้องพลาด
การลงเล่นในช่วงต้นฤดูกาลเพราะเขายังเจ็บ
โคนขาหนบี ทีน่่าสนใจคอื คลอปป์ ปฏเิสธที่
จะแสดงความคดิเหน็ถงึสหพนัธ์ฟตุบอลยโุรป
หรอืยฟูา กบัการแบน ซาโก
 “มามาด ูบาดเจบ็อยู ่โดยตอนทีฤ่ดกูาลยัง
ไม่ปิด วันหนึ่งเขาเล่นได้แต่อีกวันก็เจ็บ เป็น
แบบน้ี ตอนน้ีเขาได้พักและได้รักษาตัว ประ 
กอบกบัยงัมเีวลาอกี 3 หรอื 4 สปัดาห์ ก่อนที่
เขาจะฝึกซ้อมได้อกีครัง้ ซึง่เขาไม่ได้เจบ็หนกัถงึ
ขั้นต้องผ่าตัด แค่ตอนนี้เขายังซ้อมไม่ได้
เท่านัน้”  

โลกกีฬา

มาริโอ บาโลเตลลี ไม่อยู่ในแผนการท�าทีมของลิเวอร์พูล

กีฬา

ช้ี‘ป็อกบา’ราคาสงูไป

‘แซม’ไปคยุกบัทางFA

‘ปาเกยีว’คนืสังเวยีน

‘โปรช้าง’ม่ันใจเตม็ที่

เอ็มมานูเอล เปอตีต์ อดีตนักฟุตบอลชาว
ฝรัง่เศสของทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล แนะ 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ อย่าใช้
เงนิถึง 100 ล้านปอนด์ซือ้ ปอล ป็อกบา จาก
จเูวนตสุ เพราะราคาแพง อาจไม่คุม้ค่า โดย
มองว่า ความสามารถของ ป็อกบา ยงัไม่ดพีอ 
แต่เช่ือว่าในอนาคตป็อกบา จะพฒันาความ
สามารถไปถงึระดบัแนวหน้าของโลกได้ 

เดอะ ซนั แทบลอยด์ชือ่ดงัขององักฤษ ตข่ีาว
ว่า แซม อลัลาไดซ์ กนุซอืซนัเดอร์แลนด์ ไป
พบกบั เดวดิ กลิล์ รองประธานบรหิารสมา 
คมฟตุบอลองักฤษ หรือ FA ถึงบ้าน โดย
คาดว่าคยุเรือ่งกนุซอืทมีชาตอิงักฤษแทนที่ 
รอย ฮอดจ์สนั ท่ีลาออกหลงัตกรอบ 16 ทมี
สดุท้ายศกึยโูร 2016 อย่างไรกต็าม ยงัมี
กนุซอือีกหลายคนทีลุ่น้ต�าแหน่งนี้

แมนน ีปาเกยีว เจ้าของแชมป์โลก 8 รุน่ อาจ
กลับมาชกมวยอกีครัง้ หลงัจากประกาศแขวน
นวมไปในไฟต์ล่าสดุทีช่นะ ทโิมธร์ี แบคดลย์ี 
โดยมีสถติชิก 66 ชนะ 58 แพ้ 6 (ชนะนอ็ก 
28) ซึง่รายงานระบวุ่า ปาเกยีว ต้องการคนื
เวที แต่ต้องไม่กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่
วฒุสิมาชกิ ซึง่มกี�าหนดคร่าวๆ 29 ต.ค. หรอื 
5 พ.ย. แต่คูช่กยงัไม่รูว่้าจะเป็นใคร

“โปรช้าง” ธงชยั ใจด ีกล่าวว่า เขาพร้อมแล้ว
ส�าหรบัแข่ง ด ิโอเพน ทีส่กอตแลนด์ ซึง่จะ
แข่งขนัตัง้แต่วนันี ้(14 ก.ค.) จนถงึ 17 ก.ค. 
โดยการคว้าแชมป์กอล์ฟรายการ เฟรนช์ โอ
เพน ช่วยให้ม่ันใจมากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งั
เพิม่เตมิว่าต่อให้อายเุพิม่ข้ึนเกือบถงึ 50 ก็ยงั
อยากตกีอล์ฟต่อไป เพราะรกักฬีากอล์ฟ และ
ยงัมคีวามสขุกบัการเล่นและฝึกซ้อม 
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บันเทิง

ถ่ายทอดเพลงผ่านหนัง โลกบันเทิง

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์ฟีลกู๊ดท่ีจะพาไป
สมัผสัโลกแห่งเสยีงเพลงรอ็คเฮฟวี ่ผลงานของ 
ริชาร์ด ลิงค์เลเตอร์ ผู้ก�ากับที่ได้รับการกา
รันตีจากเวทีออสการ์มาแล้วจากเร่ือง Boy 
hood มาครั้งนี้เขามาพร้อมกับเพลงฮิต มิตร 
ภาพ และความทรงจ�าที่สุดประทับใจในภาพ 
ยนตร์เรื่อง Everybody Wants Some
 Everybody Wants Some เป็นภาพยนตร์
ทีบ่อกเล่าเร่ืองราวของกลุม่วยัหนุม่สาวผ่านตวั
ละครอย่าง “เจค แบรดฟอร์ด” (เบลค เจน
เนอร์) ที่จะพาคุณเข้าไปสัมผัสชีวิตในบ้าน
นักกีฬา เบสบอล ที่นอกจากจะเจอกับกฎ
ระเบยีบทีเ่คร่งครดัแล้ว ยงัพบการฉกีกฎ รวม
ทั้งการพบกับอุปสรรคใหญ่ของเจค ที่ต้อง
รับมือกับรุ่นพี่ท่ีไม่ชอบหน้า รวมถึงการแอบ
นัดพบสาวสวยเพื่อให้ได้ใจเธอมาครอบครอง
 นอกจากเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแล้ว ยังมี
เสยีงเพลงทีอ่ยูใ่นความทรงจ�าของผูก้�ากบัเรือ่ง
นีอ้ยูเ่ตม็เป่ียมไม่ว่าจะเป็นเพลง “My Sharo-
na” ของ The Knack ที่ส�าคัญชื่อภาพยนตร์ 
Everybody Wants Some!! กม็าจากเพลงชือ่
เดียวกันของวง แวน ฮาเลน (Van Halen)    

‘สวฟิต์’รายได้สงูสดุ 

‘เครก’เศร้าลกูตาย

‘แบงค์’มผีลงานใหม่

‘จ๊ะ’เผยท�าบญุด้วยใจ

เทย์เลอร์ สวฟิต์ นกัร้องสาวชือ่ดงั ได้รบั
การจดัอนัดบัจากนติยสาร Forbes ให้เป็น
บคุคลมชีือ่เสยีงทีท่�ารายได้มากทีส่ดุเมือ่ปี
ทีผ่่านมา คอื 170 ล้านดอลลาร์สหรฐั ขณะ
เดยีวกนั คลัวนิ แฮร์รสิ อดตีแฟนหนุม่ของ
สวิฟต์ ท�าเงนิได้ 63 ล้านดอลลาร์สหรฐั อยู่
ในอนัดบัที ่21 และศลิปินด้านดนตรที�าเงนิ
ทีส่ดุโดยตดิ TOP100 ถงึ 36 คน 

เครก มอร์แกน นกัร้องช่ือดงัได้รบัข่าวร้าย
เมือ่ เจอร์ร ี เกรยีร์ ลกูชายวยั 19 ของเขา 
เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางเรอื โดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจพบศพของ เจอร์ร ีเมือ่วนัองัคารผ่าน
มาบรเิวณทะเลสาบเคนตกัก ี หลังจากหาย
ไปจากบ้านตัง้แต่วนัที ่10 กรกฎาคมทีผ่่าน
มา โดยโฆษกส่วนตัวของ มอร์แกน มี
รายงานว่า มอร์แกน เสยีใจกบัเรือ่งนีม้าก

หนุ่มหน้าใส “แบงค์” ธติ ิมหาโยธารกัษ์ 
ก�าลงัมผีลงานใหม่มาฝากแฟนๆกบัซีรีส์่ Love 
Songs Love Series ตอน คนไม่จ�าเป็น ที่
จะออกอากาศทุกคืนวันพุธ-พฤหัสบดี ทาง
ช่อง GMM 25 เวลา 20.00-21.00 น. โดยจะ
ได้เล่นประกบคู่กบั สาวสวย “พลอยชมพ”ู 
ญานนนี ภารว ีไวเกล ซึง่จะเริม่ต้นตอนแรก
ในวันพุธที ่ 20 กรกฎาคม ทีจ่ะถึงนี้ 

“จ๊ะ อาร์สยาม” หรอื นงผณ ีมหาดไทย 
นักร้องชื่อดัง ปลื้มใจแฟนๆให้ฉายาว่า 
“เจ้าหญิงวงการบันเทิงสายบุญ” เพราะ
ตนชอบพาครอบครัวไปท�าบุญอยู่เป็นประ 
จ�า ไม่ว่าจะเป็นถวายเงินให้กับวัด ขัดห้อง 
น�า้วดั ล่าสดุควกัเงนิในกระเป๋าซือ้จกัร ยาน
คันใหม่ให้ยายขายผัก โดยเจ้าตัวอยาก 
แบ่งปันให้คนทีข่าดแคลนมชีวีติทีด่ขีึน้   

ซึ่งเป็นเพลงร็อคหนักๆที่ลิงค์เลเตอร์เลือกมา
ใช้เป็นชือ่ภาพยนตร์ โดยเขาเผยถงึการน�าช่วง
เวลานี้มาใช้ในภาพยนตร์ว่า
 “คนอายปุระมาณนีไ้ม่มข้ีอจ�ากดัอะไรมาก
หรอก อยากได้ อยากลองไปหมดทุกอย่าง 
เป็นช่วงที่จะเด็กก็ไม่ใช่ จะโตก็ไม่เชิง เช่ือ       
ว่าคนรุ่นๆน้ีอยากลองท�าทุกอย่าง มันเป็น   
ข้อดีของคนที่ยังไม่รู้จักโลกใบนี้มากนัก ส่วน
ตัวผม ผมมีประวัติกับทุกเพลงที่อยู่ในหนัง
เรือ่งนี ้ผมอยากแชร์ความรูส้กึเวลาทีผ่มได้ยนิ
เพลงพวกนีด้งัออกมาจากวทิย ุเต้นไปกบัเสยีง
เพลงเหล่านี้ในดิสโก้ บาร์เหล้า หรือแม้แต่ที่
บ้านคุณเอง ดิสโก้ยังไม่ตาย เพลงคันทรี่ก็ยัง
เจ๋งในแบบของมัน เมทัลมีแฟนกลุ่มใหญ่  พัง
ก์เป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้น เป็นช่วงเวลาที่
ดนตรีมีอิทธิพลกับยุคสมัย ศิลปินอยู่ในจุด
สูงสุดทางอาชีพ เพลงทุกแนวก็มีพ้ืนท่ีร่วม
กัน”
 Everybody Wants Some มีก�าหนด 
ลงโรงฉาย 19 กรกฎาคมนี ้ทีเ่อเพกซ์ เอส
เอฟเวิลด์ ซีเนมา และเอสเอฟเอกซ์ ซี-   
เนมา เมญ่า เชียงใหม่
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 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรกำาไรและ 
 งดเว้นการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของป ี2558   ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานขาดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2558  
 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
 ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2  

  วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพ่ืออนุมัติแต่งต้ัง นายอรรถพล แย้มพราย 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่ 8933 และ/หรอื  นางสาววรรณา เขม็เพช็ร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่9471 และ/หรอื  
 นายสนิท ฉายทองคำา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2301 แห่งบริษัท ซี.พี.เอ. โปรเฟสชั่นนอล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ ในปี 2559 สำาหรับจำานวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ 
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

  วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม
        
        ขอแสดงความนับถือ
       บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 

            ( นางสาวปรียานุช เรืองศรีสมหมาย )
              เลขานุการบริษัท
                       โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ

  

ที่ สพ.สม.01/2559
           18 เมษายน 2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้กำาหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติ 
 ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
 ลำาดับที่ 1
 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำาปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจำาปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2558 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 และรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะน้ีงบการเงินยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินสำาหรับปี 2558 แล้ว  
 คณะกรรมการจะได้พิจารณาต่อไป 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะนี้งบการเงินยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินสำาหรับปี 2558 แล้ว จึงจะได้ 
 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558 ต่อไป

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระท้ัง 2 คน คือ นายวิสิทธ์ิ น้อยพันธ์ุ และนายวิทย์ วิริยประไพกิจ เป็นผู้มีความรู้ 
 ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง และเป็นกำาลังสำาคัญในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า 
 ตลอดมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้ง  นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ และนายวิทย์ วิริยประไพกิจ กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้  
 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

 วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2558 ทั้งนี้โดยมี 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
 ความเห็นคณะกรรมการ : ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกสำานักงานตรวจสอบบัญชีแห่งใหม่ และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2559 เมื่อฝ่าย 
 จัดการได้พิจารณาเลือกสำานักงานตรวจสอบบัญชีได้แล้ว จะได้นำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการจะได้พิจารณาต่อไป 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะ
แต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการ
บริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

   ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 

   ( นางสาวปรียานุช เรืองศรีสมหมาย )
   เลขานุการบริษัท
   โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ

SAHA-JAW-110416=7x10



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 17 ฉบับที่ 4364 (889) วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

กาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬา ให้เกียรติเป็นประธานใน  
พิธี เปิดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่ว
โลก ครั้งที่ 19” ที่ห้อง Meeting         
Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ O 16.00 น. อภิสิทธิ์     
ไล่สัตรูไกล ผู้อ�านวยการศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิด
นิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : 
ผลติขา ทาเงนิ” ทีศ่นูย์สร้างสรรค์

พระ ทีโ่รงพยาบาลสงฆ์ O 11.30 
น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลย ีพร้อมคณะ
ผู้บริหารฯ เยี่ยมชมการด�าเนิน
งานของ TMEC พร้อมมอบนโย-
บายและแนวทางการผลักดันผล
งานวิจัยและพัฒนาสู่การน�าไปใช้
จรงิในภาคส่วน ทีศ่นูย์เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) 
จ.ฉะเชงิเทรา O 13.30 น. กอบ-

O 09.30 น. รศ.ดร.ภญ.จงจติร 
อังคทะวานิช ผู้จัดการโครงการ
การขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรค
เพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์
ในระดับประเทศ แถลงข่าว เข้า
พรรษานี้ ตักบาตรถาม (สุขภาพ)

งานออกแบบ ชัน้ 5 ด ิเอ็มโพเรยีม 
O ไตรรตัน์ ด�าเนนิชาญวนชิย์ 
(น้องชาย โยธิน ด�าเนินชาญ-    
วนิชย์ แห่ง บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) ) ได้ถงึแก่กรรม โดยจดัพธิี
สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 
น. ตั้งแต่วันนี้-เสาร์ที่ 16 กรก-  
ฎาคม 2559 ณ ศาลากลางน�า้ วดั
เทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร และ
พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่ 18 
กรกฎาคม นี้

ปี 2558 พบว่าประชากรอาย ุ15 ปี
ข้ึนไปดืม่สุราประมาณ 17 ล้านคน 
โดยผูช้ายดืม่สรุามากกว่าผูห้ญิงประ 
มาณ 4 เท่า ท่ีน่าห่วงคือ กลุม่ทีเ่ริม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรก 
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอาย ุ15–19 ปี
ถึงร้อยละ 50 ของนักดื่มหน้าใหม่ 
โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ย
เกอืบ 600 บาทต่อเดอืน 
 เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นปัจจยั
เส่ียงส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเจ็บป่วย
และเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร รวมทัง้
ยงัส่งผลต่อเศรษฐกจิต่อประเทศ ดงั 
นี้จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้โอกาส 
“วนังดดืม่สุราแห่งชาต”ิ เป็นจดุเริม่
ต้นงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอด 3 เดอืนของเทศกาลเข้าพรร 
ษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ 
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

ปัจจุบันพบว่าทุกครอบครัวมีค่า       
ใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอล          
กอฮอล์ สงูสดุถงึร้อยละ 43 ในกลุม่   
ทีส่ถานะทางเศรษฐกจิต�า่สดุ ซึง่สงู
กว่าค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล 
2 เท่า สงูกว่าค่าใช้จ่ายเพือ่การศกึษา 
3 เท่า เป็น 1 ใน 5 ของค่าอาหารท่ี
เป็นปัจจยัหลกัการด�ารงชวีติ  
 ดงันัน้กระทรวงสาธารณสุข ใช้
โอกาส “วนังดดืม่สรุาแห่งชาติ” เชญิ
ชวนประชาชนเริ่มต้นงดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิ
ถวลัย์ราชสมบตัคิรบ 70 ปี
 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.  
ปิยะสกล สกลสตัยาทร รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ กล่าวว่า 
ผลส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

งดเหล้าเข้าพรรษาถวายในหลวงฯ
โอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวัลย์ราช
สมบตัคิรบ 70 ปี โดยร่วมลงนาม
ปฏญิาณตนได้ทีส่�านกังานสาธารณ 
สขุจงัหวดัทกุจงัหวดั หรอืที ่ www.
thaiantialcohol.com 
 ท้ังน้ี กระทรวงสาธารณสขุ ได้
ด�าเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกนัเยาวชนจากปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการดืม่ ทัง้การโฆษณาเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ทีก่ระตุน้ให้เยาวชนอยาก
รูอ้ยากลอง สถานการณ์ในครอบครวั
เพือ่น บรบิทชมุชนทีเ่อือ้ต่อการดืม่
ของเยาวชน และการเข้าถงึเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ โดยบรูณาการแผนงาน
และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมจรรยา
บรรณขององค์กรด้านธุรกจิ ให้ความ
รู้แก่ผู้ประกอบการ สถานศึกษาถึง
มาตรการด้านการก�าหนดวันเวลา 

สถานที่ในการห้ามขายห้ามด่ืม 
บุคคลที่ห้ามจ�าหน่ายสุรา รวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ผิดกฎ 
หมาย และด�าเนนิการทางกฎหมาย
กบัผูก้ระท�าผดิอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
มาตรการเชิงรณรงค์ เพื่อสร้างค่า
นิยมใหม่ไม่ดื่มและเพิ่มโอกาสของ
การไม่ดืม่สรุาในสงัคมไทย เน้นการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและเยาวชน ให้พ่อ แม่ 
บคุคลในครอบครวั เป็นตวัอย่างทีดี่
ของการไม่ดืม่สรุา หรอืลด ละ เลกิ
การดืม่สรุาในเทศกาลส�าคญั เป็นต้น
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สังคม

คงศักดิ ์หาญแสวงสนิ ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนั
ภยั บมจ.ธนชาตประกนัภยั มอบความคุม้ครองด้านประกนัภยัอบุตัเิหตุ
และสุขภาพกลุ่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่เยาวชนในโครงการ “เยาวชน
จิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ 4” 

กศิณา พรายมณี รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “ยุบ-จาง The Duo” เฟ้นหาคู่เพื่อนซี้
วัยใส อายุ 16-23 ปีร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอกับผลิตภัณฑ์ “ฮีรูสการ์” โดย
มีชลาทิศ ตันติวุฒิ พรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ ร่วมงาน

กวนิ กติตบิญุญา กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ไดเวอร์ซไิฟด์คอมมวินเิคชัน่ส์ 
(ประเทศไทย) แถลงข่าวความพร้อมการจัด 3 งานแสดงใหญ่ TFBO 
2016, TRAFS 2016 และงาน ASEAN Retail 2016 โดยมี สุรัชสานุ์ 
ทองมี, รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ร่วมงาน

วิทัย รัตนากร รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงาน 
GSB Camp โดยมนีกัวชิาการและนกัธรุกจิคลืน่ลกูใหม่ไฟแรงแถวหน้า
ร่วมแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบนัดาลใจ เพือ่เป็นแนวทางให้แต่ละทมี
น�าไปปรับแผนงานเพื่อชิงชัยรอบ 10 ทีมสุดท้ายต่อไป

โคจมิา โทชฟิมู ิกรรมการผูจ้ดัการ บจ.ไทยลอตเต้ ร่วมแสดงความยนิดี
กับ นิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์ พร้อมให้การสนับสนุนสวนสัตว์เชียงใหม่ใน
โครงการพ่อแม่บุญธรรมโคอาล่า 

ธีรดา อ�าพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. โอซซี ีเปิดบูธ๊ KMA แนะน�าเมคอพัและสกนิแคร์คอลเลกชัน่ใหม่
ล่าสุด LUMINOUS PEARL และ SNAIL FILLER โดยมี จิณณ์ณิตา 
บุดดี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 ร่วมงาน

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้
อ�านวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด จัดโครงการ 
Happily Ever After by Bangmod โดยผู้ชนะโครงการในเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ ปรัชญา เขื่อนแก้ว 

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวุโส-ธุรกิจต่าง
ประเทศและกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินบริจาค สิ่งของ
อปุโภคบรโิภค พร้อมทัง้เยีย่มให้ก�าลงัใจเดก็ๆนกัเรยีน ทีโ่รงเรยีนบ้าน
เด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน)
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อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการ
มูลนิธิสังคมสุขใจ น�าทีมโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งได้รับเลือกเป็น
ชมุชนต้นแบบแห่งความดขีองจงัหวดันครปฐม เข้าร่วมงานนทิรรศการ
สัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”  

มิส โรส ยง ผู้จัดการระดับภูมิภาค บริษัท มีท แอนด์ ไลฟ์ สต็อค ดูแล
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง 6th MLA 
Regional Banqueting Innovation Workshop 

สุเมธ มโหสถ รองปลดักระทรวงแรงงาน ให้เกยีรตเิป็นประธานในงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการให้ค�าปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน เพื่อสร้างที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ปรับปรุง
แก้ไข รวมถึงลดต้นทุนให้กับสถานประกอบการ 

วฒันา สันทดั พร้อมรองผูอ้�านวยการฝ่ายส่งเสรมิพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ พาขวัญ เจียมจิโรจน์ 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จ�ากัด จัดงาน Thailand Lighting 
Fair 2016 พร้อมเปิดเวทีสัมมนาให้ความรู้ 

สรุพงษ์ เลาหะอญัญา กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่รถไฟฟ้าบทีเีอส เปิด 
‘โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลคนพิการทดแทนชั่วคราว’ โดยมี        
อดิศักดิ์ รอดสุวรรณ ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และ สัมฤทธิ์ 
สว่างค�า ผู้อ�านวยการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมงาน

สมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด 
มอบรถเขน็พร้อมผลติภณัฑ์และอปุกรณ์ส�าหรบัจ�าหน่ายได้ทนัทใีห้แก่
นพวรรณ มหากศุลพาณชิย์ ผู้โชคดทีีร่่วมสนกุในรายการแจ๋ว ช่วง “แจ๋ว
แจกแหลก” ทางช่อง 3 Family 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม 
“ลีลา รถเข็นสร้างอาชีพ” ครั้งที่ 2 มอบรถเข็นลีลาให้ผู้ประกอบการ
ร้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบแทนลูกค้าและส่งเสริมให้ผู ้
ประกอบการร้านค้ารถเขน็มรีถเขน็ทีไ่ด้มาตรฐาน สะอาด ถกูสขุลกัษณะ  

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พร้อมด้วย ทพิวลัย์ เวชชการนัย์ ผูอ้�านวยการส�านกังานเลขานกุารคณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดงาน Regional 
Science Park (RSP) Innovation Day 2016 

สังคม


