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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

การจบักมุคมุขงั “นกัศึกษา” และ “ผูเ้หน็ต่าง” 
เหมือน “นายพลขบัรถถงั” กบั “เดก็อนบุาลถอืขวดนม” 
ถ้าร่างรัฐธรรมนญูฉบบันีด้จีรงิ..จะกลวัอะไร? 
“อนดิุษฐ์ นาครทรรพ” ช�าแหละ “สองมาตรฐาน” 
กล่าวหาและจบั “เดก็” แต่ไม่เอาผดิ “ลงุก�านนั” 
“สุธาชยั ยิม้ประเสรฐิ” ถามท�าประชามตไิปท�าไม? 
“ลอย ลมบน” จบักระแสตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” 
“วลิาศ จันทร์พทัิกษ์” ฟันธงบ้านเมอืงยคุ คสช. เลวลง 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ ตัง้ค�าถาม “กสม. มไีว้ท�าไม?” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี ้“ทักกี”้ แก้ปัญหาเก่งกว่า “คสช.” 

อมนุษย์ !

editor59lokwannee@gmail.com
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ตอนตอ่ไป?
เสยีงจากคนในฝ่ายถอือ�านาจเริม่
แผ่วเบาเรือ่งกรอบเวลาโรดแมป็ 
มาถึงจุด “ผ่านก็ได้ ไม่ผ่านก็ดี” 
บางคนพูดฉายตัวอย่างให้เห็น
เค้าลางตอนต่อไปของละครอ�า 
นาจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังรู้
ผลประชามติ

การลงประชามติร่างรัฐธรรม 
นูญตอนน้ีแม้จะมเีวลาให้ฝ่ายคมุ
อ�านาจแก้เกมพลิกสถานการณ์
ได้อกีพกัใหญ่ แต่ดเูหมอืนว่าทุก
อย่างจะถูกปล่อยให้ “เลยตาม
เลย อะไรจะเกิดก็เกิด” จนไม่มี
ราคาให้ได้ลุน้ว่าร่างรฐัธรรมนญู
จะผ่านประชามติหรือไม่ผ่าน 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

แม้ขบวนการปฏริปูทีน่�าโดย ดร.อาทติย์
 กปปส. อกีหลายกลุม่กแ็สดงท่าทไีม่รบั

 มีแต่ กปปส. กลุม่นายสเุทพ ทีแ่สดงท่าทรีบั

เรื่องจากปก

ตอนต่อไป?
เรามาถงึจดุนีไ้ด้อย่างไร ?
 จุดที่การลงประชามติร่างรัฐ 
ธรรมนญู ในวันที ่7 สงิหาคมนีม้า
ถงึจุดทีเ่รยีกกนัว่า “กลบัตวักไ็ม่ได้ 
ไปต่อไปกไ็ปไม่ถงึ”
 ท่ีว่ากลบัตวักไ็ม่ได้กเ็ปรยีบ
เหมอืนผถีงึป่าช้าไม่ว่าจะอย่าง 
ไรกต้็องฝัง ต้องเผา
 แม้ตอนนีร่้างรฐัธรรมนญูจะยงั
ไม่ถกูหามมาถงึป่าช้า แต่กถ็กูแบก
ข้ามเข้ามาในเขตวัดเรยีบร้อยแล้ว 
จะให้แบกกลบัหรอืโยนทิง้ข้างทาง
ก็ดูกระไรอยู่ อย่างไรก็ต้องเดิน
หน้าต่อให้ถงึป่าช้า เพือ่เผาหรอืฝัง
 แม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่
บ้าง แต่เชือ่ว่าการลงประชามตใิน
วนัที ่ 7 สงิหาคมจะไม่ยกเลิก จะ
ไม่มีกรณีใช้อ�านาจหักดิบซ�้ารอย
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวร-
ศักดิ ์อวุรรณโณ
 ถึงจะมีเสียงไม่ตอบรับร่างรัฐ 
ธรรมนญูดงัขึน้เรือ่ยๆ ทัว่สารทิศ
ทัง้จากฝ่ายการเมอืง ภาคประชา
สงัคม นกัศกึษา เซเลบ ทางความ
คดิกลุม่ต่างๆ แต่หากฟังจาก นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ 
มนตร ี ฝ่ายกฎหมาย จบัความได้
ว่ารฐับาลทหารคสช. เตรยีมตวัไว้
แล้วที่จะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 
2557 กรณร่ีางรฐัธรรมนญูไม่ผ่าน
ประชามติ
 เมือ่เตรยีมแก้หลงัรูผ้ลคะแนน
ประชามต ิจงึแน่นอนว่าต้องมปีระ 
ชามตเิกดิข้ึน ไม่ชิงแก้รฐัธรรมนญู
ชั่วคราวเพ่ือตีตกร่างรัฐธรรมนูญ

อย่างจะเป็นไปตามโรดแมป็ จะมี
เลอืกตัง้ในปี 2560
 แต่ล่าสดุบอกจะมเีหตกุารณ์ที่
จ�าเป็นให้รฐับาลทหาร คสช. ต้อง
อยู่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งหมาย 
ความว่าทกุอย่างจะไม่เป็นไปตาม
โรดแมป็
 ยิ่งหากฟังจากนายไพศาล 
พชืมงคล กรรมการผูช่้วยรอง
นายกรฐัมนตร ี(พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ) อดตีสมาชกิวฒุิ 
สภา ทีโ่พสต์ข้อความผ่านเฟซ 
บุ๊ก PaisalPuechmong-
kol  ที่ระบุ
 “ทัง้พวกต้านพวกหนนุรัฐบาล
และ คสช. แสดงท่าทตีรงกนัว่าไม่
รบัร่างรฐัธรรมนญู แม้ขบวน การ
ปฏริปูทีน่�าโดย ดร.อาทติย์ อไุร-

แล้วก�าหนดแนวทางให้ได้ร่าง
รฐัธรรมนูญใหม่
 จากน�้าเสียงคนในกลุ่มอ�า 
นาจกด็เูหมือนว่าไม่ได้ยีห่ระต่อ
กระแสล้มร่างรฐัธรรมนญู และ 
ดูเหมือนว่าลึกๆในใจแล้วมี
แนวคิดว่า “ผ่านก็ได้ ไม่ผ่านกด็”ี
 เสียงของคนในกลุ่มอ�านาจ
ตอนนี้ออกไปในท�านองพลิ้วไหว 
ไม่ผกูมดั ไม่ยดึตดิกบักรอบเวลา
โรดแม็ปเหมือนที่ประกาศเอาไว้
ตัง้แต่ต้น
 น�้าเสียงว ่าจะเดินตามโรด 
แม็ปเริ่มแผ่วเบา ลดความหนัก
แน่นลงไป
 แม้ โหรวารินทร์ บวัวริตัน์
เลิศ เจ้าของฉายยาโหร คมช. ที่
ก่อนหน้านี้ยืนยันมาตลอดว่าทุก

รตัน์ และ กปปส. อกีหลายกลุม่ก็
แสดงท่าทไีม่รบั มแีต่ กปปส. กลุม่
นายสเุทพ  เทอืกสบุรรณ ทีแ่สดง
ท่าทรีบั
  พวกไม่รับทัง้หมด  ไม่ได้เป็น
พวกเดียวกันและไม่ได้มีเจตนา
เหมอืนกนั พวกหนึง่ไม่รบัเพือ่อ้าง
เป็นเหตุก่อความรุนแรงเผาบ้าน
เผาเมือง  ซึ่งรัฐบาลเตรียมรับมือ
อยู่แล้ว  อีกพวกหนึ่งไม่รับเพราะ
ต้องการให้  คสช.  บริหารต่อไป 
5-10  ปี  เพราะไม่ต้องการกลบัสู่
ยุคอัปรีย์ไปจัญไรอีก  ซึ่งรัฐบาล
และ คสช.น่าจะตระหนกัเช่นกนั
 กร็อประชามตสิคิรบั ไม่ผ่านก็
ร่างใหม่แล้วเลิกพึ่งผู้วิเศษนอก
ระบบนิติบัญญัติที่ผูกขาดเรื่อง
รัฐธรรมนญูมา  20  ปีจนรากงอก 
แล้วให้ระบบนติบิญัญตัคืิอ  สนช. 
ร่างรฐัธรรมนญูให้เข้าทางเสยีท”ี
 คงพอจะเห็นเค้าลางได้บ้าง
ว่า อะไรก�าลังจะเกิดขึ้นเป็น
ตอนต่อไป
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กระบอกเสียง “รัฏฐาธิปัตย์” ติง
ฝ่ายการเมืองท่ีเปรียบเทียบการยึด
อ�านาจของ “ไทย” กับ “ตุรกี” ว่า
ไม่สร้างสรรค์ อย่าชี้น�าและสร้าง
ความสับสนให้กับสังคม 
 การยึดอ�านาจมีเงื่อนไขและสา 
เหตุท่ีแตกต่างกันแน่นอน แต่สิ่งที่
ปรากฏให้เห็นชัดเจนคือ ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลหรือกลุ่มที่พยายามท�า
รัฐประหาร หากประชาชนไม่สนับ 
สนุนหรือร่วมด้วยก็ไม่มีวันส�าเร็จ 
อย่างในตุรกีที่ประชาชนออกมาคัด 
ค้านหลังเกิดการรัฐประหาร 
  ที่ส�าคัญรัฐประหารในตุรกีสอด
รบัสถานการณ์การลงประชามตร่ิาง
รัฐธรรมนูญวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่ง “ผู้
มีอ�านาจ”  ที่ได้อ�านาจมาจากกระ 
บอกปืนและรถถงัยิง่ต้องตระหนกัว่า
ประชาคมโลกไม่เห็นด้วยกับการใช้
ก�าลงัอาวธุและ “อ�านาจนอกระบบ” 
บังคับประชาชน !
 การห้ามไม่ให้เปรียบเทียบหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ยิ่งสะท้อนความ    
กลัวและความไม่ปรกต ิเหมอืน “แกะ 
ด�า” ท่ามกลางฝูงแกะที่มีแต่สีขาว !
  รัฐประหารในตุรกีที่กลายเป็น 
“กบฏ”  ซึ่งมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้อง 
รวมท้ังนายทหารและตลุาการหลาย
พันคน  จึงเป็นเหมือนกระจกเงาให ้
“รฏัฐาธปัิตย์” ตระหนกัถงึความจรงิ
ว่าฝืนกระแสโลกไม่ได้ !
 การลงประชามต ิ7 สงิหาคม

จึงมีความส�าคัญอย่างมากกับ

ประชาชนและประเทศชาติ !

ทรรศนะ

แฝดคนละฝา!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 ศีลธรรมเอาไม่อยู่ ครูเอาไม่อยู่ ก็ต้องให้
ไปเป็นทหารนั่นแหละถึงจะเอาอยู่ ต้องไป
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองถึงจะแก้เด็กพวกนี้ได้  
ไม่อย่างน้ันเราก็จะกลายเป็นเหยื่อ ครูบา
อาจารย์กลายเป็นเหยื่อ ญาติโยมที่ส่งลูก
หลานไปเรียนก็ต้องกลายเป็นเหยื่อของเด็ก
อนัธพาลพวกนี ้ครกูค็วรรบีตดัไฟแต่ต้นลมกนั
ไวๆ ครูบาอาจารย์ ชีวิตของท่านมีประโยชน์
ต่อเด็กมากมายมหาศาล อย่าไปเสียเวลากับ
เด็กพวกนี้ อวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้า 
 พระพุทธเจ้าบอกเรา สอนบุรุษที่ควรสอน 
ท่ีสอนไม่ได้ก็ต้องฆ่าท้ิง แต่ไม่ใช่ฆ่าแบบเอา
ปืนไปยิง ไปฟัน หรือต้องปล่อยไปตามยถา 
กรรม ไม่สอน ไม่เตอืน ไม่ว่ากล่าว เราไปสอน 
ไปเตือนเขา เดี๋ยวถูกเขาเล่นเอา เจ็บปวด ล้ม
ตาย ล�าบากกัน
 จึงขอฝากว่า ถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นครูบา
อาจารย์ก็จงรู้ว่า เด็กยุคปัจจุบันนี้ เรื่องสัมมา
คารวะ เรื่องความเคารพครูบาอาจารย์นั้น ถ้า
เขาไม่เชื่อฟัง ไม่มีความเคารพ อาตมาเดี๋ยวนี้
ก็เริ่มได้คิดแล้ว ไม่ค่อยไปเทศน์ตามงานที่ดู
แล้วว่าองค์กรนี้ ราชการนี้ กระทรวงนี้  เขาไม่
ได้ต้องการเช่ือฟังอะไรเรา เขาบอกค�าพูดของ
เราไม่มนี�า้หนกั กอ็ย่าไปเสยีเวลา ถ้าไปยังอาจ
ถกูกระแนะกระแหนต่ออกีว่า ต่อต้าน คดัค้าน 
ท�าให้เสียอารมณ์เปล่าๆ 
 เอาเวลาไปท�าอย่างอื่นที่มันสร้าง 
สรรค์ พัฒนาทั้งตัวเราและประเทศชาติ 
ดกีว่าเอาชวีติและเวลาไปเสยีกบัคนพวก
ประเภทที่เป็น “อมนุษย์” ถ้าเป็นมนุษย์
ยงัพอสอนกนัได้ แต่พอเป็นอมนษุย์แล้ว..
ยาก ร่างกายเป็นคน แต่ใจเป็นเปรต เป็น
สัตว์นรก อยากท�าร้ายครู อยากท�าร้าย
ใครก็ได้ตามสันดานอันธพาลของเขา จึง
ควรถนอมชวีติและเวลาของเราไว้เพือ่ท�า
ประโยชน์ให้กับเด็กๆ และคนอื่นดีกว่า
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ถ้าเป็นมนษุย์ยงัพอสอนกนัได้ แต่พอ
เป็นอมนษุย์แล้ว..ยาก ร่างกายเป็นคน 
แต่ใจเป็นเปรต เป็นสตัว์นรก อยาก
ท�าร้ายคร ู อยากท�าร้ายใครกไ็ด้ตาม
สนัดานอนัธพาล พระพทุธเจ้ายงัตรสั
ว่า สอนบรุษุทีค่วรสอนได้ แต่บรุษุที่
สอนไม่ได้กม็อียู ่ไม่ใช่จะสอนได้ทกุผู้ 
ทกุนาม ทกุเหล่า ทกุคน

หน่ึงในข่าวที่สะเทือนใจคือระหว่างคนเป็นครู
กับลูกศิษย์ ที่เกือบจะปลิดชีวิตกันเพียงเพราะ
อารมณ์โทสะที่เกิดจากสันดานก้าวร้าวรุนแรง
ของเด็ก ท่ีกล้าต่อยครูระดับรองผู้อ�านวยการ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์จนเลือด
คลัง่ในสมอง เรือ่งนีค้งต้องสอบสวนกนัว่าใคร
เป็นฝ่ายยั่วยุ หรือเป็นเพราะสันดานของเด็ก  
 ตามข่าวบอกว่า เด็กคนนี้ชอบท�าตัวเป็น
มาเฟียในโรงเรยีน การปล่อยให้คนชัว่เรยีนคน
หนึ่งแล้วท�าเอาคนดีเสียหายเดือดร้อน ไม่
เป็นสุข โบราณเขาถึงบอกว่าต้อง “ตัดไฟแต่
ต้นลม” หากรู้ว่ามันแก้ไม่ไหว ใครจะไปคิด
ว่าเป็นเทวดา เด็กเลวยังไงฉันก็จะแก้ได้ 
 พระพทุธเจ้าทีเ่ป็นพระบรมครยูงัทรง
ตรัสว่า เราสอนบุรุษที่ควรสอนได้ แต่
บรุษุทีส่อนไม่ได้กม็อียู ่ไม่ใช่จะสอนได้ทกุ
ผู้ ทุกนาม ทุกเหล่า ทุกคน ถ้าคนมันเลว 
สันดานมันแย่ มันเป็นบัวใต้น�้าจริงๆ ก็
อย่าไปเสียเวลาสอนมันเลย จะท�าให้เรา
เหนื่อยเปล่า จะท�าให้เรายุ่งยากเสียเวลา 
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะเด็กเลวๆ 
พรรค์นี้ 

อมนษุย์ !

เอาเวลาไปท�าอย่างอื่น
ที่มันสร้างสรรค์ 
พัฒนาทั้งตัวเรา
และประเทศชาติ  

ดีกว่าเอาชีวิตและเวลา
ไปเสียกับคนพวกประเภท 

“อมนุษย์”
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เมื่อคืนวันศุกร์ เกิดเหตุการณ์ก่อ
กบฏขึน้ทีต่รุก ี ซึง่ท้ายทีส่ดุการยดึ
อ�านาจก็ไม่ส�าเร็จ มาเมื่อคืนวัน
อาทติย์ทีผ่่านมา ทีส่หรฐัอเมรกิา ก็
มีเหตุชวนเศร้าสลดอีกครั้ง เมื่อ
มือปืนซุ่มยิงต�ารวจเสียชีวิต 3 
นายในเมอืงบาตองรจู (Baton 
Rouge) มลรัฐลุยเซียนา ซึ่งผู้
ต้องสงสยัของเหตกุารณ์นีคื้อ เกวนิ 
ยจูนี ลอง วยั 29 ปี โดยมเีหตอุนั
ควรเชือ่ว่าเขาอาจโทรล่อต�ารวจให้

มณฑลอีกคนที่ถูกยิงแต่แผลไม่
ฉกรรจ์
 ถ้าถามว่าเหตกุารณ์นีม้มีลูเหตุ
มาจากอะไร คาดว่าน่าจะเป็นผล
จากความโกรธแค้นทีอ่ยูใ่นใจ โดย
ย้อนไปไม่ถึง 2 สัปดาห์  ทีล่ยุเซยีนา 
มชีายผวิด�า 2 คนในต่างมลรัฐถกู
สงัหารโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจผวิขาว 
 จากเหตการณ์ชายผวิด�า 2 คน
ถกูต�ารวจยงิเสยีชวีติ ท�าให้เกดิการ
ประท้วงทัว่สหรฐั เพราะคนมองว่า
เจ้าหน้าทีต่�ารวจเลอืกปฏบิตัต่ิอคน
ผวิด�า 
 และเมือ่ดปูระวตัขิอง ลอง เป็น
คนผวิด�า และสมาชกิองค์กรต่อต้าน
รัฐบาล นิว ฟรีดอม กรุ๊ป (New 
Freedom Group) เขาได้รับการ
บรรจุเป็นทหารหน่วยนาวิกโยธิน
ระหว่างเดอืน สงิหาคม ปี 2005 ถงึ
เดอืนสงิหาคม ปี 2010 จนได้ยศสบิ
เอก (Sergeant) 
 ลอง เคยถูกส่งไปอิรักในช่วง
เดอืนมถุินายน ปี 2008 ถึงเดอืน
มกราคม ปี 2009 ในต�าแหน่งผู้
เชีย่วชาญด้านเครือข่ายข้อมลู และ
เคยได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจาก
ทางกองทัพ และได้รับการปลด
ประจ�าการอย่างมีเกียรติ (Ho-
nourable Discharge) จากหน่วย

นาวกิโยธนิ 
 ในด้านที่อยู ่อาศัย ลองเคย
อาศยัอยูท่ีแ่คนซสัซติ ี และแกรนด์
ววิ ในมลรฐัมสิซรู ีรวมถงึนครซาน
ดเิอโก และเมอืงทสักาลซูา ในมลรฐั
อาละบามา
 ด้านชวีติครอบครวั จากบนัทกึ
ของศาลรฐัมสิซรู ีพบว่า ลอง หย่า
ขาดจากภรรยาเมือ่ปี 2011 โดยทัง้
คู่ไม่มีลกูด้วยกนั และไม่เคยมปีระ 
วัติก่ออาชญากรรมมาก่อน จะมี
เพยีงตกเป็นจ�าเลยในคดค้ีางช�าระ
ภาษใีห้แก่เมอืงแคนซสัซติ ี โดยถกู
ยืน่ฟ้องเมือ่เดอืนมนีาคมท่ีผ่านมา 
และศาลได้ยกฟ้องไปแล้วในเดอืน
มถินุายน
 ซึ่งชายคนก่อเหตุจะเป็น ลอง 
จรงิหรอืไม่คงต้องเป็นหน้าท่ีของเจ้า
หน้าทีต่�ารวจทีจ่ะต้องสบืสวนกนัต่อ
ไป ซึง่ เบรด ีแวนเซล พยานผูเ้หน็
เหตกุารณ์ขณะทีต่�ารวจถกูซุม่ยงิ ให้
สัมภาษณ์ว่าเขาวิ่งชนกับผู้ต้องสง  
สยัซึง่แต่งกายชดุด�าเพยีงไม่กีน่าที
ก่อนทีต่�ารวจจะถูกยิง โดยชายคน
ดงักล่าวถอืปืนไรเฟิล AR-15 และ
สวมหมวกไอ้โม่งปกปิด
 ทีส่�าคญัอกีอย่าง ต�ารวจคง
ต้องเรยีกศรทัธาจากประชาชน
คืนมา เพราะมิฉะนั้นอาจจะมี
เหตกุารณ์บานปลายในลักษณะ
คล้ายกนันีเ้กดิขึน้อกี หลงัจาก
ก่อนหน้านี้ ก็มีคนโกรธแค้น
ต�ารวจที่ยิงคนผิวด�า จนไปยิง
ต�ารวจตายไป 5 นาย
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เมือ่คนืวนัอาทติย์ มเีหตุ
ยิงต�ารวจเสียชีวิตและ
บาดเจ็บ ผูต้้องสงสยัคอื 
นายเกวนิ ยจูนี ลอง โดย
เชื่อว่าอาจเพราะแค้น
จากการที่เมื่อไม่นานมา
นี้ ต�ารวจยิงชายผิวด�า
เสยีชวีติ 2 คน 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เมเรียน คาเมนสกี้ เสนอผลงานนี้ใน caglecartoons.com แซว
การท�ารัฐประหารล้มเหลวในตุรกีด้วยภาพทหารวิ่งหน้าตื่น
ตะโกนให้หยุดเครื่องบดผู้น�าตุรกี

 

ไปยงัจดุเกิดเหต ุ ส่วนเร่ืองทีว่่ามผู้ี
ร่วมสมคบคิดหรือไม่นั้นก�าลังอยู่
ระหว่างการสอบสวน
 เหตกุารณ์นีม้เีจ้าหน้าทีต่กเป็น
เหยื่อรวมทั้งสิ้น 6 คน โดยมือ      
ปืนได้ซุม่ยงิต�ารวจเสยีชวีติ 2 นาย 
รวมถึงผู้ช่วยผู้ปกครองเทศมณฑล 
(Sheriff’s deputy) อกี 1 ราย ขณะ
ที่ผู ้ช่วยผู้ปกครองเทศมณฑลราย
หนึ่งอาการยังสาหัส ขณะท่ีต�ารวจ
อกีนายหนึง่ และผูช่้วยผูป้กครองเทศ

‘ผิวสี’ตายเพิ่มอีก3

ข้อมูลภาพ : Reuters
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เศรษฐกิจ

นายโอภาส ศรพียคัฆ์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื LPN เปิดเผยถงึภาพรวมอาคาร
ชดุท่ีเปิดตัวในครึง่ปีแรกปี 2559 ว่า 
อาคารชุดเปิดตัวใหม่ ช่วงเดือน
มกราคม-มถินุายน มกีารเปิดตวั 51 
โครงการ 28,444 หน่วย ลดลง 17% 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเดอืน
มิถุนายน เปิดใหม่ 13 โครงการ 
6,822 หน่วย โดยมมีลูค่าโครงการ
รวม 77,730 ล้านบาท ลดลง 51% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่อง 
จากปีทีแ่ล้วมกีารเปิดตวัโครงการใน
ระดบับนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน
ไตรมาสแรกและมีการเลื่อนเปิด
โครงการจากแผนเดิมไตรมาส 2    
มาไตรมาส 3 ปีนี้ โดยส่วนแบ่ง 
ตลาด บรษัิทจ�ากดั 36:64 บรษิทัจด          
ทะเบียน โดยบรษัิทท่ีมีการเปิด ตวั
สูงสุด 3 อันดับแรก LPN 27%, 
Regent Green Power 8%, และ 
EVER 7% 
 ส�าหรับระดับราคาที่เปิดตัวสูง 
สุดอยู่ท่ีต�่ากว่า 1 ล้านบาท (C+) 
27% รองลงมาคือ ระดบัราคา 1.0-
1.5 ล้านบาท (B-) 24% และระดบั
ราคา 2.0-3.0 ล้านบาท (B+) 18% 
ตามล�าดบั อย่างไรกด็ ี ในส่วนของ
ยอดขาย ณ วันเปิดตัวเฉลี่ยเดือน
มกราคม-มิถนุายน อยูท่ี ่48% เพิม่
ขึ้น 11% จากยอดขายของปีก่อน   
โดยท�าเลที่มีการเปิดตัวสูงสุด คือ 
รงัสิต-นครนายก 15% ม ี 2 โครง 
การจ�านวน 4,136 หน่วย รองลงมา

ตลาดคอนโดครึ่งปีหลังแสนล้าน

คอืรถไฟฟ้าสายสม่ีวง (ช่วงบางซือ่-
สะพานพระนั่งเกล้า) 8.7% มี 3 
โครงการ 2,469 หน่วยและเพชร 
เกษม-บางแค-พทุธมณฑล สาย 4 
8.6% ม ี2 โครงการ 2,440 หน่วย 
ตามล�าดบั
 ทัง้นี ้แนวโน้มอาคารชดุทีจ่ะเปิด
ตวัในครึง่ปีหลงัปีนี ้ คาดการณ์ว่าผู้
ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนการ  
เปิดตัวอาคารชุดในช่วงครึ่งปีหลัง
อย่างต่อเนือ่ง แต่หากสภาพเศรษฐ 
กิจยังไม่ฟื้นตัวอาจส่งผลให้มีการ
ชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไป 
ซ่ึงคาดว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่
มูลค่ารวมมากกว่า 100,000 ล้าน
บาท โดยโครงการส่วนใหญ่ยังคง
เป็นระดบับนราคา 5 ล้านบาทขึน้ไป 
มสีดัส่วน 58% อย่างไรกด็ ีบรษิทัใน
ตลาดเริม่มกีารพฒันาโครงการระดบั
ล่างโดยเฉพาะต�่ากว่า 3 ล้านบาท
มากขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องจับตา
มองที่อาจจะส่งผลต่อตลาดที่อยู ่
อาศยัในช่วงครึง่ปีหลงัซึง่มทีัง้ปัจจยั
บวกไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของมาตรการ
ภาครฐั (บ้านประชารฐั) ทีจ่ะช่วยเพิม่

อตัราการเข้าถงึสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัของ
ผู้มีรายได้น้อย เร่ืองของโครงสร้าง
พืน้ฐานโดยเฉพาะรถไฟฟ้าท่ีจะเปิด
ให้บริการและคร่ึงปีหลังจะมีการ
พจิารณาอนมุตัเิพิม่อีก 3 สาย จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในบริเวณต่างๆเพิ่มมากขึ้น ด้าน
ปัจจัยลบท่ียังต้องติดตามก็คือการ
เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของธนา 
คารโดยเฉพาะในกลุม่ราคาต�า่กว่า 3 
ล้านบาท หนีค้รวัเรอืนยงัสงู-ก�าลงั
ซือ้อยูใ่นระดบัต�า่ และความเชือ่มัน่ผู้
บริโภคลดลง ด้านภาษทีีด่นิทีค่าดว่า
จะออกบงัคบัในต้นปีหน้านัน้ มองว่า
จะส่งผลท้ังในแง่บวกและลบ กล่าว
คอื Landlord อาจมกีารปล่อยทีดิ่น
ออกมาเพือ่ลดค่าใช้จ่ายก่อนทีภ่าษี
ที่ดินซึ่งราคาที่ดินจะไม่สูงแบบก้าว
กระโดดไปกว่าทีผ่่านมาแต่อาจส่งผล 
กระทบในการตดัสนิใจต่อนกัลงทนุ
ท่ีซ้ือห้องชดุสาหรับปล่อยเช่า อย่างไร
กด็ ีในส่วนของบรษิทัจะขยายตลาด
สูร่ะดบับนและท�าเลในเมอืงมากขึน้ 

 
In Brief : ย่อความ

โอภาส ศรีพยัคฆ์

LPN แจงตวัเลขครึง่ปีแรก
ปี 59 อาคารชดุเปิดตวัใหม่
เพยีง 28,444 หน่วย ลด
ลง 17% เมื่อเทียบกับปี
58 โดยท�าเลรังสิต-นคร
นายก ฮอตเปิดตวัมากสดุ
พร ้อมคาดครึ่ งป ีหลั ง
ตลาดคอนโดเปิดตัวใหม่
ร่วม 100,000 ล้านบาท 

พเิศษ : นายอดลุย์ ชชูยัเจรญิ ผู้
อ�านวย   การอาวุโสฝ่ายการตลาด 
บ.อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส 
จก. เป็นตวัแทนบตัรเครดติ   และ
บตัรผ่อนช�าระในเครอืกรงุศร ีคอน 
ซูมเมอร์  จับมือพันธมิตรแบรนด์
ช้ันน�า 7 แห่งรวม 82 สาขาทัว่ประ 
เทศ  จัดแคมเปญเสริมความงาม 
V-Shape  มอบสิทธิพิเศษให้กับ
สมาชกิเริม่ตัง้แต่วนันี-้31 ส.ค. นี้

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,950.00 บาท

 ขาย 22,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,558.00  บาท

 ขาย   22,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,326.60  ขาย 1,327.40
ลอนดอน ซื้อ 1,326.51  ขาย 1,327.28

ภาวะหุน้  15  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

39.645

48.75

4.6325

0.3438

26.392

+3.31 1,492.00
  59,275.04
+3.50 2,126.00
  45,697.18
+0.20 942.95
  34,958.61
+5.66 549.55
  4,606.71

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,594.07 -0.15

2,279.27 +20.39

2,473.70 +7.01

1,753.75 +4.18

2,321.28 +18.14

2,803.72 +0.72

1,197.92 +4.81 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

9,043.08 

15.26

16,355.71 

27.59

28,249.01 

47.66

8,425.78 

14.21

12,471.63 

21.04

32,660.14 

55.10

617.30

3,884.08

-4,411.13



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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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.

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

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

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้า

081683-OM-060716
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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

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)

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4367 (892) วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

‘หงส์แดง’เข้าวนิ2-0

มัน่ใจ‘ป็อกบา’ไม่ย้าย

‘ลเิดยี’ชนะเพลย์ออฟ

‘ปานตาโน’เข้าทีห่นึง่

“หงส์แดง” ลเิวอร์พลู เอาชนะ วแีกน แอธ
เลติก 2-0 ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนวัน
อาทติย์ทีผ่่านมา โดย 2 ประตไูด้จาก แดน
นี อิงส์ นาทีที่ 71 และ เบน วูดเบิร์น นาที 
74 เป็นชัยชนะในเกมอุ่นเครื่อง 3 นัดรวด
และยังไม่เสียประตู ซึ่งเกมอุ่นเคร่ือง นัด
ต่อไป ทีมหงส์แดงมีคิวพบกับ ฮัดเดอร์ส
ฟิลด์ ทาวน์ คืนวันพุธที่จะถึงนี้  

มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี โค้ชทีม “ม้าลาย” 
จูเวนตุส มั่นใจ ปอล ป็อกบา นักเตะชาว
ฝรั่งเศสจะอยู่กับจูเวนตุสต่อไป แม้จะมี
กระแสข่าวว่า ป็อกบา เตรียมย้ายกลับไป
อยูก่บั “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
เพราะป็อกบาต้องการคว้า แชมป์ กลัโช เซ
เรีย อา รวมถึง แชมเปียนส์ ลีก และตอน
นี ้จเูวนตสุ กเ็ป็นทีมชัน้น�าของยโุรป         

ลิเดีย โค นักกอล์ฟชาวนิวซีแลนด์ คว้า
แชมป์กอล์ฟมาราธอน คลาสสิก ด้วยการ
ดวลเพลย์ออก โดยหลังจบการแข่งขัน 18 
หลุม โค มีสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ เท่า 
“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล และ ลี มิริม 
ต้องดวลเพย์ออฟ และ โค ชนะไป ส่วน 
ด้าน คิม เฮียว จู สกอร์รวม 13 อันเดอร์
พาร์ ได้อันดับที่ 4 ไปครอง

จาร์ลินสัน ปานตาโน นักปั่นจักรยานชาว
โคลอมเบยี คว้าชยัการแข่งขนัจกัรยานทาง
ไกล ตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจ 15 โดยท�าเวลา 
4 ชั่วโมง 24 นาที 49 วินาที แต่ทว่าเวลา
ผู้น�ารวมทุกสเตจ ยังคงเป็นของ คริส ฟรูม 
ทีท่�าเวลารวม 68 ชัว่โมง 14 นาท ี36 วนิาที 
เรว็กว่าอนัดบั 2 ตอนน้ี อย่าง เบาเก โมลเล
มา อยู่ 1 นาที 47 วินาที 

‘เมย์’ไม่ผิดได้ไปโอลิมปิก

เมย์ โล่งได้สทิธิไ์ปแข่งโอลมิปิก หลงั BWF 
ยนัไม่ผดิกรณใีช้สารต้องห้าม เจ้าตวัสญัญา
จะเอาเหรยีญมาฝากแฟนกฬีาไทยให้ได้  
 “น้องเมย์” รชันก อนิทนนท์  นกัแบดมนิ 
ตนัมอื 1 ของไทย ได้สทิธิไ์ปแข่งขนักฬีาโอลมิปิก 
2016 ทีบ่ราซลิ แน่นอนแล้ว หลงัสหพนัธ์แบด 
มนิตนัโลก หรอื BWF แถลงผ่านเวบ็ไซต์อย่าง
เป็นทางการว่าเมย์ ไม่มคีวามผดิกรณกีารใช้สาร
ต้องห้าม ซึง่เมือ่เช้าวนัจนัทร์ทีผ่่านมา น้องเมย์ รวม
ทัง้ คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิก์ลุ นายกสมาคมกฬีา
แบดมนิตนัแห่งประเทศไทย และทมีงานโรงเรยีน
แบดมนิตนับ้านทองหยอด ตัง้โต๊ะแถลงข่าว 
 คณุหญงิปัทมา กล่าวว่าทางสหพนัธ์ฯได้สรปุ
ผล และแจ้งว่า รัชนก พ้นจากข้อกล่าวหาการ
ละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับสารต้องห้าม และเพิก
ถอนค�าสัง่ระงบัการร่วมกจิกรรมทางแบดมนิตนั
ของ รชันก ชัว่คราวทนัท ีเนือ่งจากสารดงักล่าว
ไม่อนญุาตให้ใช้ในช่วงการแข่งขนั ถ้าสารนีถ้กูให้
โดยผ่านทางปาก ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า ฉดีเข้า
กล้ามเน้ือ และทางทวารหนัก แต่ของ รัชนก 
เป็นการน�าสารมาใช้รักษานักกีฬาก่อนการแข่ง 
ขนั อนัเป็นการรกัษาต่อเนือ่ง เพือ่รกัษาอาการ
เจบ็บรเิวณหลงัด้านซ้ายและข้อศอกขวา โดยถกู
ฉดีเข้าทางเส้นเอน็ ซึง่เป็นวธิกีารให้สารทีไ่ม่ผดิ
กฎ และไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนแข่ง เพยีง
แต่ว่าสารชนดินีใ้นการวจิยัแม้จะฉดีเข้าเส้นเอน็
แล้วแต่อาจจะกระจายสูเ่ส้นเลอืดได้ จงึถกูตรวจ
พบในครัง้แรก
   “เราพยายามท�าทกุวถิทีางเพือ่ให้ รชันก ได้

ไปโอลมิปิก ซึง่ต้องขอโทษทีไ่ม่สามารถให้ข่าว
ใดๆได้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เน่ืองจากเป็น
กฎของทางสหพนัธ์ฯในระหว่างการไต่สวน คณะ
ท�างานของเราท�างานอย่างหนกัตลอดท้ังสปัดาห์ 
ทัง้กลางวนัและกลางคนื ต้องบอกว่าช่วงเวลาท่ี
ผ่านมาเราเหมือนถูกย�่ายี ถูกใส่ร้ายป้ายสี ใส่
ความจากคนที่ไม่รู้อะไรเลย” คุณหญิงปัทมา 
กล่าว
 ขณะที ่เมย์ กล่าวว่าตนเชือ่มัน่ในความสจุริต
มาโดยตลอด และม่ันใจในค�าตัดสินของสห
พันธ์ฯที่ให้ความเป็นธรรม ตอนนี้ดีใจที่ได้รับ
ความยตุธิรรม เพราะตนไม่เคยคดิละเมดิกฎหรอื
เอาเปรยีบคูต้่องสู้
 ต้องขอขอบคุณ คุณหญิงปัทมา ที่คอยให้
ความช่วยเหลอืตนมาโดยตลอด และท�าให้ได้ไป
แข่งโอลมิปิก ซึง่ทีผ่่านมาระหว่างรอผลค่อนข้าง
เครยีด กดดนัว่าจะได้ไปหรอืไม่ จากน้ีกจ็ะมุง่มัน่
ซ้อมเตม็ที ่ และตัง้ใจจะคว้าเหรยีญรางวลัมาให้
ได้
 ส่วน “แม่ปกุ” กมลา ทองกร ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนแบดมนิตนับ้านทองหยอด เผยว่าอึดอัด
มากทีโ่ดนกล่าวหาเรือ่งเสยีๆหายๆอย่างไรกต็าม
เรือ่งทกุอย่างกด็ขีึน้แล้ว และรูส้กึดใีจมาก ทีน้่อง
เมย์สามารถไปแข่งขนัในโอลมิปิกได้ ซึง่สารดัง
กล่าวเรารูว่้าไม่มคีวามผดิและใช้รกัษาอาการเจบ็
ของเมย์มาตลอดอยูแ่ล้ว   
 ส�าหรบัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกคร้ังน้ี จะมี
ขึน้ระหว่าง 5 -21 ส.ค. และ เมย์ จะได้รบัหน้าที่
เป็นผูถ้อืธงชาตไิทยในพธิเีปิดการแข่งขนัด้วย 

โลกกีฬา

คณุหญงิปัทมา สสีวัสด์ิกลุ นายกสมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยและบ้านทองหยอดแถลงข่าว
BWF ยนืยนัน้องเมย์ รัชนก ไม่ผดิกรณีการใช้สารต้องห้าม

กีฬา

ข้อมูลภาพ : ratchanokmay
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บันเทิง

‘ฮักเขาใหญ่’รักธรรมชาติ โลกบันเทิง

ภาพยนตร์เรื่อง “ฮักเขาใหญ่”  ซึ่งเป็นการ
อ�านวยการสร้างของ “ทดิเป้” อภวิฒัน์ จ่าตา 
ก�าลังจะได้ออกสู่สายตาคอหนังแล้ว ซ่ึงเรื่องนี้    
เจ้าตวัการนัตว่ีาเป็นหนงัทีค่นไทยทกุคนจะต้อง 
ดู โดยได้ นักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ พระเอก
น�าแสดงโดย “คมิ” รพนิทร์ โฉมโสภา รบับท
เป็น “กล้า” หนุม่วยัสามสบิกว่าๆ กบับทบาท
รองหวัหน้าอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และนางเอก
รบับทโดย  “แพรว” วรรณพร เผือกกล่อม 
แสดงเป็น “โมนา” นกัชวีวทิยา ท�างานในองค์กร
อิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นคนมั่นใจในตัวเอง     
สูงท�างานเก่ง อีกท้ังยังมีนักแสดงกิตติมศักดิ์     
สมจติร จงจอหอ, เควนิ-เควนิ ล ี เพยีร์รี,่ 
“เนยหวาน” ณภสันนัท์ วนัดกึ  รวมทัง้ ทดิเป้ 
กร่็วมถ่ายทอดเรือ่งราวด้วย
 “ต้องขอขอบคุณความเป็นคนข่าวของผมที่
ท�าให้ได้มีโอกาสไปพิสจูน์ข้อเทจ็จรงิ ขุดคุ้ยข่าว
ต่อจากประเดน็ข่าวของยเูนสโก้ ในการจะขึน้น�า
เขาใหญ่ทะเบียนวิกฤติมรดกโลกและอาจจะถูก
ถอด ไปท�าข่าวจนได้ข้อมลูกระจ่างจรงิ แต่ผมเอง
มานัง่คดิต่อว่าเราไม่น่าจะหยุดอยู่แค่ประเด็นข่าว 
เราน่าจะท�าอะไรได้อีก จึงต่อยอดมาคุยกับ
เพือ่นๆ และทมีงาน เราน่าจะได้ท�าอะไรทีย่ัง่ยนื
และต่อเนือ่ง เผยแพร่ได้ในวงกว้าง จงึเป็นทีม่า
ของเนือ้หาทีแ่ฝงข้อเท็จจรงิ และพอดไีด้ไปเจอกบั 
คณุโอ๊ค-รฐันนัท์  เขาเป็นผูช่้วยหวัหน้าอทุยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เขาบอกว่าเราติดเรื่องที่มีข่าว
การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง 
ซึง่จรงิๆ ตอนนีห้ลงัจากทีเ่จ้าหน้าทีเ่อาจรงิ และ
สือ่ช่วยประชาสมัพนัธ์ข่าวการจับกมุอย่างต่อเนือ่ง 
ปรากฏว่าทางยูเนสโกได้ชะลอการขึ้นทะเบียน
วกิฤตไิว้ และให้เราได้พสูิจน์ต่อไป ซึง่กไ็ด้ถอืยดื
ลมหายใจผืนป่าแห่งนี้ออกไป ที่เหลือก็เป็นที่

‘มคิ’เป็นพ่อคนอกีครัง้

‘Ghostbusters’ที2่

‘น�า้ฝน’ยนัชวีติคูย่งัดอียู่

‘กนั’จะบวช10ธ.ค.นี้

มิค แจ็กเกอร์ นักร้องน�าวง Rolling 
Stones วยั 73 ได้รบัข่าวด ี เมือ่ เมลานี 
แฮมรกิ แฟนสาววยั 29 ปีทีค่บกนัมาราวๆ 
2 ปี ได้ตัง้ท้อง โดยก่อนหน้านี ้แจก็เกอร์ 
มลีกูอยูแ่ล้ว 7 คน จากภรรยา 4 คน โดย
เป็นลกูสาว 4 คน และลกูชาย 3 คน มี
หลาน 5 คน และเพิง่จะมเีหลนคนแรก โดย
เป็นลกูสาวของหลานสาวแท้ๆของเขา

Ghostbusters ท�ารายได้ในสปัดาห์แรก
ของการเข้าฉายทีส่หรฐัอเมรกิาและแคนา 
ดาไปได้ดีพอสมควร เม่ือท�ารายได้เป็น
อนัดบั 2  คอืราวๆ 46 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ส่วนอนัดบั 1 เป็นของ The Secret Life 
Of Pets ซึง่ท�ารายได้ไป 50.56 ล้านดอล 
ลาร์สหรฐั ส่วนที ่3 คอื The Legend Of 
Tarzan ทีท่�าได้ 11.1 ล้านดอลลาร์สหรฐั

“น�้าฝน” กุลณัฐ  กุลปรียาวัฒน์ นัก
แสดงสาวฝีมือดี เปิดเผยว่าตอนนี้ตนมี
ความสุขกับชีวิตคู่ดี หลังแต่งงานมา 1 ปี
กับอีก 2 เดือน ส่วนเรื่องมีลูกก็ก�าลัง
พยายาม แต่ยงัไม่มาเลย โดยตอนนีต้นก็
วุน่กบัการท�านติยสารสขุภาพดขีองตวัเอง 
และเป็นผูจ้ดัละคร พร้อมๆกบัดแูลคณุแม่
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มา 2 ปีแล้ว 

“กนั เดอะสตาร์” นภทัร อนิทร์ใจเอือ้ 
เปิดเผยว่าจะบวชในวันที่ 10 ธ.ค. เป็น
เวลา 15 วัน ที่สุพรรณบุรีบ้านเกิด และจะ
ตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
การบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชให้คุณยาย ที่มี
สุขภาพไม่ค่อยแขง็แรง ส่วนรายการ 4 โพ
ด�าที่หลุดผัง กันยืนยันว่าจะกลับมาแน่ 
นอน แต่ต้องหาวันเวลาที่เหมาะสมอีกที

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องพสิจูน์ตวัเอง และผม
ว่าเป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องช่วยกัน
อนรุกัษ์ผนืป่าแห่งนี ้ให้งดงาม สมดลุ สมกบัทีจ่ะ
เป็นมรดกโลกต่อไป หนงัเรือ่งนีเ้ราท�าด้วยใจครบั 
คดิกนัเอง ท�ากนัเอง แต่เมือ่ไปหารอืกบัผู้ใหญ่ที่
ดแูลอทุยาน ต่างกเ็หน็ด้วยและกส็นบัสนนุเตม็ที่
ภาพยนตร์เรือ่ง ฮกัเขาใหญ่ เปรยีบเสมอืนเป็น
หนงัของคนไทยทกุคน” ทดิเป้ กล่าว   
 เรื่องราวของหนังฮักเขาใหญ่มีอยู่ว่า โมนา 
สาวนกัวจัิยนกเงอืกทีเ่ขาใหญ่ท�าวจิยัเพือ่หกัล้าง
ข้อมูลซึ่งแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนท�าขึ้นด้วย
ความมักง่ายและไม่รอบคอบส่งผลกระทบให้        
ยเูนสโก้ (UNESCO) เกีย่วกบัการทีอ่ทุยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่จะถูกถอดถอนออกจากการเป็น
มรดกทางธรรมชาติ ท�าให้เธอพยายามชี้ให้ยู            
เนสโก้ UNESCO เห็นว่านกเงือกคือตัวช้ีวัด  
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเขาใหญ่         
โมนา ได้พบกบั “กล้า” รองหวัหน้าอทุยานแห่ง
ชาตเิขาใหญ่ และ นภิา ภรรยาของกล้าผู้ซึง่เป็น
เสมอืนคนคอยช่วยเหลอื และเตมิเตม็ข้อมลูนก
เงอืกให้กบัเธอ ในการค้นพบว่าแท้ทีจ่รงิแล้วเขา
ใหญ่ยงัคงอุดมสมบรูณ์อย่างท่ีเคยเป็นมา และนก
เงอืกกค็อืตวัชีว้ดัความอดุมสมบรูณ์ของผนืป่าเขา
ใหญ่จนสามารถยกเลิกการถอดถอนดังกล่าว
ได้”  
 ฮักเขาใหญ่ สร้างโดยบริษัท ฮัค ครี-     
เอชัน่ ควบคมุการผลิตโดย รฐันันทน์ ค-ิ      
รนิทร์จิรเดช จากบทประพันธ์ของ ชยัศร ี   
บทภาพยนตร์โดย ภทัรา พทิกัษานนท์กลุ, 
ปณุการ พนัตะกรดุ, กณษิฐา คงคาสรุยิฉาย, 
ปรีชา สาคร ก�ากับการแสดงโดย รศ.ดร.
นยิม วงษ์พงศ์ค�า, รศ.ดร.นยิม วงษ์พงศ์ค�า  
และ ปรชีา สาคร 
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มาตรการส�าคัญของภาครัฐที่เอื้อ
ให้ธรุกจิสร้างสรรค์เตบิโตได้อย่าง
ก้าวกระโดดและต่อเน่ือง ซึ่งเป็น 
การสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ 
และการพฒันาย่านสร้างสรรค์ ให้
เป็นพ้ืนท่ีกลางในการบ่มเพาะ 
แสดงความสามารถ พบปะรวมตวั
กัน เพื่อจุดประกายไอเดียและ
ธุรกิจใหม่ๆ โดยโครงการสร้าง 
สรรค์เจริญกรุง เป็นอีกหนึ่งโครง 
การท่ีภาครัฐลงทุนและให้ความ
ส�าคญั เพือ่สร้างต้นแบบของพืน้ที่
สร้างสรรค์แห่งแรกของเมืองไทย 
น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม ก่อนน�า
ไปขยายผลทัว่ประเทศ
 อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล ผูอ้�านวย

หลงัด�าเนินโครงการต่อเนือ่งตลอด 
1 ปี “โครงการสร้างสรรค์เจริญ 
กรุง” โครงการน�าร่องสร้างพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ล่าสุด 
TCDC และ สสส. จดังานสมัมนา
ผลงานวจิยั “ถอดรหสัย่านสร้าง 
สรรค์เจรญิกรงุ” โดยม ีพล.อ.อ. 
ประจิน จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรี 
เปิดงานสมัมนา
 พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จุดมุ่ง
หมายส�าคญัของรฐับาล คอืการขบั
เคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
อย่างมีศักยภาพและการพัฒนา
พื้นท่ีสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพลัง
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตก�าลังเป็น
ประเดน็ท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกให้
ความส�าคัญ แนวคิดการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ จงึถอืเป็นหนึง่ใน

ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

การศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) เผยว่า ที่ผ่านมาย่าน
เจริญกรุงไม่มีพื้นที่สาธารณะใน
การท�ากจิกรรมต่างๆ และไม่ได้ใช้
พื้นที่ของตนในการประกอบกิจ 
กรรมหลายพื้นที่ถูกทิ้งร้างไว้เป็น
เวลานาน โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
TCDC ร่วมกับสสส.จึงเข้าไปด�า 
เนินการภายใต้แนวคิดการพลิก
ฟ้ืน, การสร้างโครงข่ายทางสงัคม
และสิง่แวดล้อม และการสร้างการ
รบัรูใ้หม่ พฒันาพืน้ทีต่่างๆให้เกดิ
ประโยชน์ใช้สอยทีต่อบรบักบัความ
ต้องการของคน ในชมุชน ตวัอย่าง
เช่น การพฒันาพืน้ทีก่ลางแจ้งซึง่
ไม่ได้ใช้ประกอบกิจกรรมใดๆให้
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก 

สร้างโครงข่ายพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
ย่าน และเป็นทีพ่กัให้ผูส้ญัจรไปมา
ภายในย่าน หรือการปรับอาคาร
ร้างให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมที่
หลากหลาย
 ส�าหรับงานสมัมนาเผยแพร่ผล
งานวจิยั “ถอดรหสัย่านสร้างสรรค์
เจรญิกรงุ” ได้รบัเกยีรตจิาก จรนิทร์-
ทิพย์ ลียะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและแผนศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ, ผศ.ดร.พรีดร แก้วลาย 
อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์และการผงัเมอืง มหาวทิยา 
ลัยธรรมศาสตร์ และ ขวัญ พงษ์
หาญยทุธ จาก บรษิทั ฉมาโซเอน็ 
จ�ากดั มาร่วมสมัมนา ซึง่ไม่เพยีงแต่
น�าเสนอแนวคิดการพัฒนาย่าน
สร้างสรรค์เจรญิกรงุเท่านัน้ ยงัน�า
เสนอ “โมเดลกระบวนการออก 
แบบพื้นที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วน
ร่วม” ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้
พฒันาพืน้ทีส่ร้างสรรค์อืน่ๆ ท่ัวประ 
เทศได้ เพือ่ให้เกดิพืน้ทีส่ร้างสรรค์
ที่เอื้อประโยชน์ในมิติสามารถขับ
เคลือ่นมลูค่าทางสงัคมและเศรษฐ 
กจิแก่ชมุชนและพืน้ทีโ่ดยรอบ

สังคม
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สังคมสังคม

ทิพพาภรณ์ เจียรวนนท์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหาร แมก
โนเลีย  ควอลิตี้  ดีเวล็อปเม้นต์  คอร์ปอเรชั่น  จัดกิจกรรม  “วิสซ์ดอม 
เดย์” เดนิเครือ่งสร้างความคกึคกัต้อนรบัครึง่ปีหลงัส�าหรบั 5 โครงการ
คอนโดมิเนียมแบรนด์วิสซ์ดอม ที่สยามพารากอน

ธนวันต์ ชัยวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บจ.ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ 
เรสซิเดนซ์  คอร์ปอเรชั่น  ร่วมกับธนาคารยูโอบีและซีบีอาร์อี  จัดงาน
แสดงห้องชุดพักอาศัยระดับเวิลด์คลาสรอบเอ็กซ์คลูซีฟ  ที่ส�านักงาน
ขายโครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ “อบุตัเิหตลุด เพราะงดเหล้า เข้าพรรษา” เพือ่สร้างความ
ตระหนักและกระตุ้นจิตส�านึกแก่เยาวชนและประชาชน ในการลด ละ 
เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ  FUTSAL  ACADEMY 
กับ ขจิต จิตรสุภา นายกสมาคมสโมสร กสท โทรคมนาคม เพื่อสร้าง
ฝันเยาวชนไทยก้าวสู่นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย

นิคม  เลิศมัลลิกาพร  ประธานบริษัท  เวิลด์เด็กซ์  จี.อี.ซี.  จ�ากัด  และ      
เวโรนิกา เฉิน ผู้จัดการกลุ่มงาน บริษัท เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ตนิว เอร่า 
บิสิเนส  มีเดีย  จ�ากัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน  GDSF  Thailand 
2016 และ SMA home Thailand 2016 by Secutech 

จรัญ ผู้พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักสื่อสารการตลาดและองค์กร
สมัพนัธ์ บจ.ซคีอน บางแค และ สริพิร ใจสะอาดผู้จดัการสายงานอาวโุส 
สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์  บมจ.ไทยประกันชีวิต  เปิดงาน 
“อภิมหา...หอยและเพื่อนดึกด�าบรรพ์” 

พรีธน เกษมศร ีณ อยธุยา ผูช่้วยบรหิารงานประธานคณะผูบ้รหิารและ
หวัหน้าคณะผูบ้รหิารด้านคอนเทนต์และมเีดยี  บมจ.ทร ู คอร์ปอเรชัน่, 
เนตรชนก วภิาตะศลิปิน กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ทรโูฟร์ย ูสเตชัน่ จบัมอื 
เพชรยนิด ีโปรโมเตอร์ เปิดตวัรายการ “ทรโูฟร์ย ูมวยมนัส์วนัศกุร์” 

นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทาน 
ในโครงการออกหน่วยเพื่อท�าขาเทียมพระราชทานถวายเป็นพระราช
กุศล ในวโรกาสการฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 7 รอบ 
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ผศ.ภญ.ดร.รุง่เพช็ร สกลุบ�ารงุศลิป์ คณบดคีณะเภสชัศาสตร์และบรษิทั 
เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมอื (MOU) เพือ่การแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการ และเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 

ชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ฮาบิแทท กรุ๊ป แถลง
ข่าว  เปิดตัวโครงการ Best Western Premier BayPhere Pattaya 
ริมหาดนาจอมเทียน  โดยมี  คุณพนม  กาญจนเทียมเท่า  กรรมการผู้
จัดการ บจ.ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมงาน

อคัรวฒุ ิตัง้ศริกิศุลวงศ์ ประธานสภาธรุกจิไทยในดไูบ และรฐัตอนเหนอื
ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ และ มาล ีโชคล�าเลศิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศ ร่วมหารอืความร่วมมอืในการผลกัดนัและส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศไทย กบันานาประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลาง 

ชาตศิริ ิโสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารกรงุเทพ ให้เกียรติ
มาเป็นวทิยากรในหลกัสตูรผูน้�าธรุกจิระดบัโลก ซึง่ก่อตัง้โดย ดร.สถติย์ 
ลิ่มพงศ์พันธุ์ โดยมี ดร.สมฤดี ศรีจรรยา และ นพ.ก�าพล พลัสสินทร์ 
เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ 

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัล 
ESG100 ให้กับ  เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการ กลุ่มโรง
พยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อแสดงว่ามีผลการด�าเนินงานการประเมินข้อมูล
ความยัง่ยนืของหลกัทรพัย์ในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล

ณญาณี เผือกข�า กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์
วิสเซส จับมือ อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริหาร ห้างเพชรทองออ
โรร่า มอบส่วนลดค่าก�าเหนจ็สดุพเิศษ 50% ส�าหรบัสมาชกิบตัรเครดติ
และบัตรผ่อนช�าระในเครือกรุงศรี 

ธวชัชยั โฉมวรรณ์ ผูอ้�านวยการสายงานขายและการตลาด บรษิทั ชมุพร
อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ลีลา รถเข็น
สร้างอาชีพ”  โดยมี  ธีระกิจ  หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และรับมอบของที่ระลึก 

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา เข้าเยีย่มชมโซแมท สดุยอดนวตักรรมการก�าจดัขยะ โดยม ีววิฒัน์ 
วงศ์พวิฒัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป โฮบาร์ท ประเทศไทยและอนิโดไชน่า ให้การ
ต้อนรับ ที่โรงแรม เดอะสุโกศล

สังคม


