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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

LokWanNee

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
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‘พระเอก’มาตอนจบ
ส่วน ท่าทีและจุดยืนของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับพรรค
ประชาธิป ัตย ์ ท่ีจะประกาศ
อย่างชัดเจนในอีก 9-10 วัน
ข้างหน้าจึงมีความส�าคัญต่อ
การผกผันของผลคะแนนเป็น
อย่างมาก

ความไม่ตื่นตัว ความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ต่อเนื้อหาสาระ
ของร่างรัฐธรรมนูญในหมู่ประ 
ชาชนท�าให้ “คะแนนจัดตั้ง” 
ของแต่ละฝ่ายมีน�้าหนักส�าคัญ
ที่จะชี้ขาดผลแพ้ชนะในการลง
ประชามต ิอย่างไรกต็ามในช่วง
ที่ “คะแนนจัดตั้ง” ของฝ่าย
สนบัสนนุ คสช.แตกออกเป็น 3 โลกวันนี้มีประเด็น 2เหตุการณ์

ประวัติศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง
ตลาดรับสร้างบ้าน 

“บรูซ”
ลุ้นกุนซืออังกฤษ

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5

กีฬา 8

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ไฟล์งาน 4369A1-1
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โลกวันนี้มีประเด็น  

ให้ย้อนไปดูฉบับนายบวรศักดิ์
หลังประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืน

มีชะตากรรมเป็นอย่างไร

เรื่องจากปก

‘พระเอก’มาตอนจบ
อีกไม่กี่วันจะถึงวันตัดสินชะตาลง
ประชามตร่ิางรฐัธรรมนญู ในวนัที่ 
7 สงิหาคม
 แต่ถงึวนันีท้กุอย่างยงัอยูใ่น
สภาพเงยีบสนทิ ไม่มคีวามตืน่
ตวัในหมูป่ระชาชนทัง้ทีเ่ป็นเรือ่ง
ใหญ่ เรื่องส�าคัญที่จะช้ีวัดอนา 
คตคนไทยทกุคน
 ขนาดคนเมอืงอย่างกรงุเทพฯที่
อยูใ่กล้แหล่งข้อมลูข่าวสารมากทีส่ดุ 
ยงัไม่ตืน่ตวัเรือ่งประชามติ
 จากผลส�ารวจของศูนย์ส�ารวจ
ความคดิเหน็บ้านสมเดจ็โพลล์ สถา 
บันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี    
สุม่ส�ารวจคนในกรงุเทพฯ 1,131 คน 
เมือ่วนัที ่ 14-16 กรกฎาคมทีผ่่าน  
มา
 แม้เสียงส่วนใหญ่ 59.6% จะ
ทราบก�าหนดวันออกเสียงประชา 
มต ิ7 สงิหาคม แต่กม็ถีงึ 24.8% ที่
ไม่รู้ว่าจะมีการออกเสียงประชามติ 
เม่ือรวมเข้ากบัคนทีบ่อกว่าไม่แน่ใจ
อกี 15.6%  เท่ากบัว่ามคีนกรงุถงึ 
40.4% ทีไ่ม่รูเ้รือ่งการลงประชามติ
 ขนาดก�าหนดวันออกเสียง
ประชามติยงัไม่ทราบ ไม่ต้องไป
ถามถงึเนือ้หารายละเอยีดเกีย่ว
กบัร่างรฐัธรรมนญูว่าประชาชน
มคีวามรูห้รอืเข้าใจมากน้อยแค่
ไหน
 เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้
เนือ้หาท่ีเป็นข้อดข้ีอเสยีของรฐัธรรม 
นญู จงึไม่ต้องสนใจว่าจะมคีนออก
ไปใช้สทิธิม์ากน้อยแค่ไหน เพราะ
ความมากน้อยของจ�านวนผูใ้ช้สทิธิ์
ไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจ
ต่อร่างรฐัธรรมนญูว่ามคีวามส�าคญั

มตกิเ็ป็นไปได้มากเพราะฝ่ายรฐั
มีฐานคะแนนจัดตั้งอยู่เป็นจ�า 
นวนมาก ทัง้จากข้าราช การกลุม่
ประชาชนที่ให้การสนับสนุน 
กลุ ่มที่คล้อยตามจากการถูก
กรอกหโูฆษณาด้านเดยีว ยิง่คน
มาใช้สทิธิน้์อย คะแนนจดัตัง้ก็
ยิง่มนี�า้หนกัมาก ยิง่ชนะได้ง่าย
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงในตอนนี้จะเห็นว่า
คะแนนจดัตัง้ของฝ่ายสนบัสนนุนัน้
มีความแข็งแกร่งแต่เฉพาะในส่วน
ของกลุ่มข้าราชการ และ กปปส. 
สายก�านันสุเทพ เทือกสุบรรณ 
ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มอื่นเสียง
แตกออกไป
 มีทั้งอยากคว�่าร่างรัฐธรรมนูญ
เพือ่ขยายเวลาให้ คสช.อยูใ่นอ�านาจ
ต่อ และไม่เหน็ชอบกบัร่างรฐัธรรม 
นญูเพราะเนือ้หาไม่ตรงใจ

จ�าเป็นอย่างไรต่ออนาคตประเทศ 
อนาคตคนไทย
 การขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถ่องแท้ในเน้ือหาสาระ เชื่อมโยง
ความส�าคัญไม่ได้ แต่เม่ือถึงเวลา
ออกไปใช้สทิธิใ์นทางการเมอืงเรยีก
ว่า “คะแนนจดัตัง้”
 ผลการชีว้ดัว่าร่างรฐัธรรมนญูจะ
ผ่านประชามตหิรอืไม่ถงึตอนนีจ้งึวดั
กันที่“คะแนนจัดตั้ง” ฝ่ายไหนมี 
“คะแนนจดัตัง้” มากกว่ากม็โีอ-
กาสชนะ
 อาจารย์พิชิต ลิขิตกิจสม-
บูรณ์  ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วเิคราะห์
เอาไว้น่าสนใจท�านองว่าบางทฝ่ีาย
รัฐก็ไม่ได้ต้องการให้คนออกมาใช้
สทิธิอ์อกเสยีงประชามตมิากนกั
 ยิ่งคนออกมาน้อยโอกาสที่
ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชา 

การประกาศจดุยนืทีช่ดัเจนว่าจะรบั
หรือไม่ร่างรัฐธรรมนูญของนาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ในอีก 9-10 วันข้าง
หน้าจะมีส่วนส�าคัญต่อการผกผัน
ของผลคะแนน เพราะแฟนพนัธุแ์ท้
พรรคประชาธปัิตย์ และนายอภิสทิธ์ิ
มอียูจ่�านวนมาก
 ถ้าประกาศว่ารับโอกาสที่ร่าง
รัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติก็สูง 
ถ้าประกาศไม่รบัโอกาสคว�า่กม็าก
 หากข้องใจว่าจุดยืนของนาย
อภสิทิธิ ์ และผูส้นบัสนนุท�าไมถงึมี
ความส�าคญัขนาดนัน้ ขอให้ย้อนไป
ดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวร-
ศกัดิ ์ อวุรรณโณ ว่าหลงัการประ 
กาศจดุยนืของพรรคประชาธปัิตย์มี
ชะตากรรมอย่างไร
 ในวันที่ “คะแนนจัดตั้ง” 
ของฝ่ายสนับสนุน คสช.แตก
ออกเป็น 3 ส่วน จดุยนืของนาย
อภสิทิธิ ์และพรรคประชาธปัิตย์
จึงเป ็นตัวแปรส�าคัญต่อผล
คะแนนทีจ่ะออกมา
 แหม่...พระเอกมาตอนจบ
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ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ต�ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หากเป็นกรณีการกระ
ท�าความผิดที่ไม่ชัดแจ้ง ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด สาขาและส่วนแยก ตั้งคณะกรรมการ
ขึน้มา เพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ พร้อมรวบรวม
หลักฐาน หากผลการพิจารณาสรุปได้ว่ามี
การกระท�าความผิดก็จะแจ้งความร้องทุกข์
ด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดต่อไป
 กรมที่ดินยังส่งหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมส่งส�าเนาระเบียบ
กรมที่ดินว่าด้วยการด�าเนินคดีทางอาญากับ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด
อาญา 2559 เพือ่ขอให้ด�าเนนิการตามระเบยีบ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน รวมถึง
ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินอีกด้วย 
 แต่อาตมามองดูมันน่าจะใช่หรือไม่ 
ท่านก�าลังท�าอะไรเพ่ือแก้ภาพพจน์ของ
กรมทีด่นิหรอืเปล่าทีเ่ขาจดัอนัดบัเมือ่ปีที่
แล้วว่ากรมที่ดินเป็นแชมป์คอร์รัปชัน 
สถานต�ารวจอันดับ 2 และโรงเรียนรัฐ 
บาลอันดับ 3 เพราะการรับใต้โต๊ะกินสิน 
บนอะไรพวกนี้ ตอนนี้ไปถึงไหน ใครลด
ใครเพิ่มยังไม่รู้ 
 ถ้าท่านอธิบดีกรมท่ีดินต้องการท�าอย่าง
จรงิจัง อาตมาอยากเสรมินดิหนึง่ว่า กรมทีด่นิ
ควรจะหาเจ้าหน้าที่ที่ฉลาดรอบรู้คอยเตือน
ประชาชนเรื่องถูกหลอกถูกโกง เพื่อเขาจะได้
ไม่พลาดพลั้งเสียหายเหมือนกรณีโฉนดถุง
กล้วยแขกของวัดสวนแก้ว เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้
ความรูป้ระชาชนเลยว่า โฉนดอย่างนีม้นัซือ้ไม่
ได้ ขายไม่ได้ มันสามารถจะส่ังล้ม สัง่เพกิถอน
ได้ เจ้าหน้าที่ของท่านยังไม่รู้กันเลย 
 เอาล่ะ..ท่านมาทีหลงั อธบิดกีรมทีด่นิ
คนก่อนๆ ก็ไม่เคยสอน เคยอบรมให้ข้า 
ราชการในสังกัดท�าหน้าที่ป้องกันความ
เสียหายให้กับประชาชนที่ไปซื้อ ไปโอน 
ไปออกโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่ของท่านไม่
ได้รับผิดชอบอะไรเลย 
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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กรมทีด่นิออกกฎหมายจะจดัการการ
ให้และรับสินบนอย่างเด็ดขาด มี
โทษทางอาญา เพือ่ก�าจดัคนท่ีท�าให้
ราชการเสียหาย แต่ที่ควรท�าคือให้
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนไม่ให้ถูก
หลอกถูกโกงเหมือนกรณีโฉนดถุง
กล้วยแขกของวดัสวนแก้ว

สิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น คือ ท่านอภินันท์ 
ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาด 
ไทย ได้ประกาศว่า ท�าหนงัสือแจ้งผูว่้าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ กรมที่ดินได้ออกกฎหมาย
ใครทีใ่ห้สนิบน ตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่จะจดัการ
ให้เด็ดขาด มีโทษมีทัณฑ์อะไร ถ้าพบพิรุธผิด
ชดัเจน ยดัเงนิโจ่งครึม่ให้แจ้งความต�ารวจทนัที 
เพื่อก�าจัดท้ังคนให้สินบนและคนรับสินบนท่ี
ท�าให้ราชการเสียหาย 
 ท่านอธบิดกีรมทีด่นิอธบิายรายละเอยีดว่า 
เป็นระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการด�าเนินคดี
อาญากับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการก
ระท�าผิดอาญา พ.ศ.2559 เพื่อลดปัญหาการ   
กระท�าความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาที่มีผู้
กระท�าต่อเจ้าหน้าทีข่องกรมทีด่นิ ไม่ว่าจะเป็น 
การกระท�าโดยตรงหรือร่วมกัน หรือให้ การ
สนบัสนนุเจ้าหน้าทีใ่นการกระท�าความผดิ ซึง่
เป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอา 
ญา ภาค 2 คือ 1.ลักษณะ 2.ความผิดเกี่ยวกับ
การปกครอง หมวด 1.ความผดิต่อเจ้าพนกังาน 
2.ลกัษณะ 7 ความผดิเกีย่วกบัการปลอมแปลง 
3.ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย 4. ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและช่ือเสียง หมวด 2 ความผิดฐาน
เปิดเผยความลับและหมวด 3 ความผิดฐาน
หมิน่ประมาท 5.ลกัษณะ 12 ความผดิเกีย่วกบั
ทรัพย์ 
 คณุอภนินัท์บอกว่า ในกระบวนงานด�าเนนิ
คดีอาญาจะมี 2 ลักษณะคือ กรณีการกระ
ท�าความผิดอาญาที่ชัดแจ้งและมีหลักฐาน
ชดัเจน ให้เจ้าพนกังานทีด่นิจงัหวดั สาขา ส่วน
แยกและอ�าเภอ ไปแจ้งความร้องทกุข์พร้อมส่ง
พยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนที่สถานี

ต้องเตอืนประชาชน

โลกให้ความสนใจภาพประชาชนชาวตรุกี
ออกมาเดนิตามท้องถนนเพือ่ขดัขวางรฐั 
ประหารยดึอ�านาจจากรฐับาลเออร์โดกนั 
แม้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ชอบ
รัฐบาลเออร์โดกันที่พยายามเพิ่มอ�านาจ
ให้ตวัเอง เพือ่ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม แต่
ชาวตุรกีก็ไม่ต้องการอยู่ใน “เงามืด” 
รฐัประหาร ! 
 ผู้น�ารัฐบาลและผู้น�ากองทัพเองก็คง
ตระหนกัดว่ีา รฐัประหารท่ีตุรกกีระเพือ่ม
ถงึไทยไม่มากกน้็อย เพราะรฐัประหารที่
ตุรกีสะท้อนว่าประชาชนและประชาคม
โลกไม่ยอมรับรัฐประหาร ยิ่งโลกยุคดิจิ 
ทัลเป็นโลกไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเกดิอะไร
ขึน้กส็ามารถรบัรูแ้ละเป็นพืน้ท่ีท่ีทรงพลงั
เกนิกว่าทีใ่ครจะคาดเดาได้ !
 ยิง่โค้งสดุท้ายก่อนลงประชามตร่ิางรฐั 
ธรรมนญู ซึง่มคีวามเหน็แตกต่างและขดั
แย้งกนัค่อนข้างมาก ความอ่อนไหวทาง 
การเมอืงกย็ิง่มมีาก โดยเฉพาะ “กลุ่มไม่
รับ” ร่างรัฐธรรมนูญเสียงดังมากข้ึน
เรือ่ยๆ เรยีกร้องประชาชนให้ “ก้าวออก
มา” เพื่อก�าหนดอนาคตตัวเองและส่ง
สญัญาณ “คสช.” ถงึเวลา “ลงจากหลัง
เสอื” !
 “โลกวันนี้วันสุข” จึงหวังว่าประ 
ชาชนจะออกมาแบบมืดฟ้ามัวดิน 
เพราะเป็นช่องทางเดยีวทีจ่ะบอกว่า
คนไทยคิดอย่างไรกับการยึดอ�านาจ
ของ คสช. !  

นับถอยหลัง!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
เมื่อ พล.อ.มิน ออง หล่าย ผู้
บญัชาการทหารสงูสดุของเมยี
นมาร์ และ นางอองซาน ซูจี 
ซึ่งถือเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศเมยีนมาร์ ได้ปรากฏตวั
ต่อสาธารณชนร่วมกันเพื่อ
ร่วมพธิรี�าลึกทีจ่ดัขึน้เพือ่ นาย
พลอองซาน บิดาของนางซูจี 
โดยเป็นครั้งแรกที่ผู ้น�าเหล่าทัพ
ของเมียนมาร์เข้าร่วมในพิธีดัง
กล่าว ซึง่สะท้อนถงึแนวโน้มทีด่ว่ีา
เมียนมาร์จะเป็นหนึ่งเดียวกัน 
หลังประเทศเคยอยู ่ภายใต้การ
ปกครองโดยทหารมานานหลาย
ทศวรรษ
 ย้อนกลับไปเมื่อสมัยท่ี นาย
พลอองซาน ยังมีชีวิตอยู่ เขาเป็น
คนทีม่บีทบาทส�าคญัเพือ่เรยีก
ร้องเอกราชให้ประเทศ โดย
สมยัเป็นนกัศกึษาทีม่หาวทิยา 
ลัยย่างกุ้ง เขาได้รับเลือกเป็น
หัวหน้านักศึกษา และมีบท 

เสียดายที่เขาไม่ทันได้เห็นประ 
เทศเป็นเอกราชอย่างที่ตั้งใจ โดย
เมยีนมาร์เป็นเอกราชจากองักฤษ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 
มกราคม ปี 1948  เพยีงไม่กีเ่ดอืน
หลัง อองซานเสียชีวิต
 ความทุ่มเทและมุ่งม่ันในการ 
พาประเทศไปสู่เอกราช ท�าให้ 
นายพลอองซาน ได้รบัยกย่องเป็น
บิดาแห่งเมียนมาร์ในยุคปัจจุบัน 
และยังคงเป็นพลังส�าคัญในการ 
เมืองเมียนมาร์นับตั้งแต่วันท่ีเสีย
ชีวิตจนถึงปัจจุบัน
 และ นางอองซาน ซูจี ซึ่งเป็น
ลูกคนเล็ก และลูกสาวคนเดียว
ของนายพลอองซาน ก็สานเจต 
นารมณ์ของพ่อด้วยการเล่นการ 
เมือง มุ่งหวังให้ประเทศเดินหน้า
ไปในทางท่ีดี ซ่ึงนับตั้งแต่เล่น
การเมืองเธอก็เจอกับเหตุการณ์
ต่างๆมากมาย โดนรัฐบาลทหาร
เมียนมาร์กักบริเวณให้อยู่แต่ใน
บ้านเป็นเวลานาน จนท้ายที่สุด  
ได้รับการปล่อยตัว และพรรคสัน
นิ บาตชาติเพื่อประชาธิปไตย 
หรือ NLD ชนะเลือกตั้ง ท�าให้
รัฐบาลของเมียนมาร์ในปัจจุบัน
ถือเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจาก

การเลือกตัง้ครัง้แรกในรอบหลาย
ทศวรรษ
 การที่ พล.อ.มิน ออง หล่าย 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ
เมียนมาร์ และนางอองซาน        
ซจู ีมาร่วมพธิด้ีวยกนั จงึเป็นนมิติ
หมายอันดี แสดงให้เห็นว่าความ
สมัพนัธ์ระหว่างกองทพัเมยีนมาร์
กบัซจู ีผูซ้ึง่เคยถกูมองว่าเป็นหอก
ข้างแคร่ของกองทัพเมียนมาร์มา
ตลอดเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 ขณะท่ีในส่วนของประชาชน
ท่ัวไป ก็ยังรักและเคารพนายพล  
อองซาน โดยที่ย่างกุ้ง ประชาชน
มากมาย ที่ทั้งผูกผ้าที่ศีรษะ สวม
เสือ้ยดืทีม่ชีือ่ของนายพลอองซาน 
ยืนต่อแถวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
นายพลอองซาน ขณะทีเ่มอืงอืน่ๆ
ของเมียนมาร์ก็มีประชาชนแสดง
ความร�าลกึถงึนายพลอองซานเช่น
กัน
 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
กันของนางซูจีกับ พล.อ.มิน 
ออง หล่าย เป็นสิ่งท่ีจะต้อง
กล่าวถงึกนัไปอกีนาน แต่สิง่ที่
ส�าคัญคือบทบาทของทั้งคู่ใน
การขับเคลื่อนเมียนมาร์ให้ไป
ทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในยาม
นี้ที่คนในเมียนมาร์ยังมีขัด
แย้งกันเพราะเรื่องความแตก
ต ่างทางด ้านเชื้อชาติและ
ศาสนา
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พล.อ.มนิ ออง หล่าย ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด 
และนางอองซาน ซจู ีได้
ปรากฏตวัต่อสาธารณชน
ร่วมกนั เพือ่ร่วมพธิรี�าลกึ
ที่จัดขึ้นเพื่อนายพลออง
ซาน บิดาของนางซูจี 
สะท้อนถึงแนวโน้มที่ดี
ขึ้นของความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ปาเรษ นาธ แห่งอินเดีย เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com 
ใช้ชื่อว่า “Theresa May’s challenges” สะท้อนนานาปัญหาที่
เธเรซ่า เมย์ ผู้น�าใหม่อังกฤษต้องแก้

 

บาทในการเคล่ือนไหวทาง 
การเมืองมาตลอด หลังจาก
นั้น เขาร่วมต่อสู้กับญี่ปุ่นขับไล่
อังกฤษ ท่ีปกครองเมียนมาร์ใน
ช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ก่อน
เปลี่ยนฝ่ายผลักดันขับไล่ญี่ปุ ่น 
และน�าพาพม่าเดินทางมุ่งสู่เอก 
ราช แต่ในขณะทีเ่ขามอีายไุด้เพยีง 
32 ปี กไ็ด้ถูกลอบสงัหารพร้อมกบั
สมาชิกสภาอีก 6 คน ซ่ึงน่า

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

ข้อมูลภาพ : AFP
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เศรษฐกิจ

นายสทิธพิร สวุรรณสตุ นายก
สมาคมไทยรบัสร้างบ้าน (THBA) 
เปิดเผยถงึภาพรวมตลาดรบัสร้าง
บ้านในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2559 ว่า ในช่วงไตรมาสแรกมสีญั 
ญาณฟ้ืนตวัดเีกนิคาด แต่ช่วงไตร 
มาส 2 ก�าลังซื้อกลับชะลอตัวอีก
ครัง้ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าตลาดยงัมี
ความไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี ขีด
ความสามารถและก�าลังซื้อผู้บริ-
โภคปรับตัวดีขึ้นท้ังในแง่ของปริ-
มาณและราคาเฉลีย่ต่อหน่วย   
 และจากการที่รัฐบาลได้ประ 
กาศใช้กฎหมายภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้างฉบับใหม่โดยจะมีผล
ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป สมาคมฯ
ประเมนิว่า อตัราภาษทีีด่นิรกร้าง
ว่างเปล่าจะส่งผลเกิดการตื่นตัว
มากขึน้ เช่น มกีารเปล่ียนมอืหรอื
ซื้อขายกันและน�ามาใช้ประโยชน์
หรือปลูกสร้างบ้านกันมากขึ้น
เพราะจะต้องเสียภาษีในอัตรา
สูงสุด 1-3% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยบวกต่อธุรกิจสร ้างบ้าน 
ส�าหรบัภาษบ้ีานหลงัที ่2 แม้ว่าจะ
เสยีภาษ ี0.03-0.05% หรอืคดิเป็น 
300-500 บาท/ล้านบาท/ปี ทัง้นี้ 
มองว่าอาจก่อให้เกดิความกงัวลใน
ระยะสัน้และอาจฉดุก�าลงัซือ้กลุม่นี้
ให้ชะลอตัวออกไป อย่างไรก็ดี
นโยบายน้ีไม่ใช่ตัวแปลที่จะท�าให้
ตลาดทรงหรือทรุดหากแต่ขึ้นอยู่
กับภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อ
มัน่ของผูบ้รโิภคมากกว่า
   ส�าหรบัแนวโน้มตลาดรบัสร้าง
บ้านในช่วงไตรมาส 3 นัน้สมาคมฯ 

ปัจจัยเสี่ยงตลาดรับสร้างบ้าน 

พบว่าผูป้ระกอบการมมีมุมองออก
เป็น 2 ด้านคอื ด้านหนึง่มองว่า
ก�าลังซ้ือผู้บริโภคจะฟื ้นตัวดีขึ้น 
เนือ่งจากความต้องการสร้างบ้านที่
เพิม่ขึน้ในช่วงท้าย Q2 ทีผ่่านมาน
อกจากนีช่้วง Q3 ของทกุปีมกัจะมี
การโหมจัดกิจกรรมการตลาดจึง
เชือ่ว่าธรุกจิมโีอกาสขยายตวั ส่วน
อกีด้านหนึง่ประเมนิว่า ในช่วงครึง่
ปีหลังภาพรวมเศรษฐกิจของประ 
เทศมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่จะ
กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริ-
โภคท�าให้ก�าลงัซือ้ชะลอตวัไม่ว่าจะ
เป็นผลกระทบ Brexit ภยัธรรมชาติ 
ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต�่า 
ปัญหานักลงทุนต่างชาติย้ายฐาน
การผลิตหรือหนีไปลงทุนประเทศ
อืน่ รวมถงึปัญหาทางการเมอืงภา 
ยในประเทศ โดยเฉพาะ เรว็ๆนีจ้ะ
มกีารลงประชามตร่ิางรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม่ หากผ่านประชามติทุก
อย่างก็เดินหน้าตามกระบวนการ
แต่หากไม่ผ่านกย็งัไม่รูแ้น่ชดัว่าการ
เมอืงประเทศไทยจะไปทางใด    

“ตลาดในช่วงไตรมาส 3 นี ้ยอมรบั
ว่าคาดการณ์ยากมากจากปัจจัย
ต่างๆส�าหรบัผูป้ระกอบการทีป่รบั
ตัวมาก่อนหน้านี้เชื่อว่ากระทบ     
ไม่มาก ส่วนรายที่ปรับตัวไม่ทัน
อาจยากล�าบากเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ก�าลังซ้ือผู้บรโิภคทีซ่มึ
ยาวและการแข่งขนัของผูน้�าตลาด
ทีม่คีวามได้เปรยีบหลายๆด้าน”
 อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมาสมาคมฯ 
คาดการณ์ตลาด “บ้านสร้างเอง” 
ทัว่ประเทศ ในปี 2559 มมีลูค่าราว 
8-9 หม่ืนล้านบาท และประเมนิ
ว่าตลาด “รบัสร้างบ้าน” โดยกลุม่
บรษิทัรบัสร้างบ้านมแีชร์ส่วนแบ่ง
ประมาณ 1.5-1.6 หมืน่ล้านบาท 
ทัง้นี ้จากสถานการณ์ใน 6 เดอืน
ทีผ่่านมา ตลาดรบัสร้างบ้านยงัไม่
คกึคกัเท่าทีค่วร ดงันัน้สมาคมฯ จงึ
ปรบัมาร์เกตแชร์ลง 3% หรอืคดิ
เป็นมลูค่า 1.4-1.5 หมืน่ล้านบาท 
โดยตลาดรบัสร้างในเขตกรงุเทพฯ
และปริมณฑลมีแนวโน้มชะลอตัว
มากทีส่ดุ    

 
In Brief : ย่อความ

สทิธพิร สวุรรณสตุ

THBA เผยตลาดรับสร้าง
บ้านครึง่ปีแรกเตบิโตดทีัง้
ในแง่ของปริมาณ-ราคา
เฉลี่ยต ่อหน่วย ชี้แนว
โน้มครึ่งปีหลังตลาดยังมี
ปัจจัยเส่ียงอยู่มากพร้อม
ปรับลดส่วนแบ่งตลาด
เหลอืเพียง 1.4-1.5  หมืน่
ล้านบาท

รบัรางวลั : คณุอนพุงษ์ อศัวโภคนิ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ร-ิหาร บมจ. เอ
พ ี (ไทยแลนด์) รบัราง วลั “CEO 
ยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2016” สาขา
อสงัหารมิทรพัย์ วสัดกุ่อสร้างและ
ผูร้บัเหมา จากสมาคมนกัวเิคราะห์
การลงทุน (IAA) ในงานประกาศ
รางวัล IAA Awards for Listed 
Companies ซึง่มอบให้กบัผูบ้ริหาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนทีโ่ดดเด่น 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,000.00 บาท

 ขาย 22,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,603.00  บาท

 ขาย   22,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,332.96  ขาย 1,333.73
ลอนดอน ซื้อ 1,332.96  ขาย 1,333.73

ภาวะหุน้  20  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

39.30375

47.655

4.6325

0.34292

26.16825

+18.03 1,510.03
  64,102.78
+32.30 2,158.30
  51,282.88
+15.89 958.84
  42,834.27
+7.40 556.95
  4,396.15

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,620.08 +26.01

2,292.35 +13.08

2,494.93 +21.23

1,776.85 +23.10

2,335.83 +14.55

2,821.81 +18.09

1,215.65 +17.73

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

 4,733.54 

7.38

23,365.55 

36.45

28,105.97 

43.85

 5,941.97 

9.27

18,316.19 

28.57

33,047.86 

51.55

-1,208.43

5,049.36

-4,941.90
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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.

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

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

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

	 	 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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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

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

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

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)

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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‘บรูซ’ลุ้นกุนซืออังกฤษ

บรซู กนุซอืทมีฮลัล์ ซติ ี ยนืยนัว่าเขาได้ไป
สัมภาษณ์งานกับเอฟเอ เพื่อลุ้นต�าแหน่ง
กนุซอืทมีชาตอิงักฤษทีย่งัว่างอยูใ่นขณะนี้
 ทมี “สงิโตค�าราม” องักฤษ ยงัไม่ได้แต่งตัง้
ใครท�าหน้าทีก่นุซอืถาวร แทนที ่ รอย ฮอดจ์สนั 
ทีป่ระกาศลาออก หลงัจากที ่องักฤษ ตกรอบ 16 
ทมีสดุท้ายศึกฟตุบอลชิงแชมป์แห่งชาติยโุรปหรือ
ยโูร 2016 ทีผ่่านมา ซึง่ก่อนหน้านี ้มข่ีาวว่า แซม 
อัลลาไดซ์ กุนซอืซนัเดอร์แลนด์ ได้มาพูดคยุกับ
ทาง สมาคมฟตุบอลองักฤษ หรอืเอฟเอ เรือ่งของ
ต�าแหน่งกนุซอืทมีชาตอิงักฤษ ล่าสดุเมือ่วนัองัคาร
ทีผ่่านมา สตฟี บรซู กนุซอืฮลัล์ ซติ ีกไ็ด้กล่าวว่า
ตนไปสมัภาษณ์มาเช่นกนั  
 “ต�าแหน่งกนุซอืทมีชาตอิงักฤษ ผมคดิว่าเป็น
ต�าแหน่งที่ถ้ามีโอกาส ใครๆก็คงอยากมารับ
หน้าทีน่ี ้โดยเฉพาะคนองักฤษด้วยแล้ว ต�าแหน่ง
นีถ้อืเป็นต�าแหน่งทีท่รงเกยีรตมิาก ผมเองกร็ูส้กึ
ดใีจทีเ่ป็นคนหนึง่ทีไ่ด้รบัการพจิารณา ซึง่ถ้าถาม
ว่าโอกาสมมีากน้อยแค่ไหนกต็อบยากครบั เพราะ
นีค่อืการสมัภาษณ์ ผมก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะ
ออกมาด ีและผมจะได้รบังานนี ้ แต่ แซม อลัลา
ไดซ์ เพือ่นของผม เขาก็เป็นคนเก่ง รวมท้ังยงัมคีน
อ่ืนๆอีก ซ่ึงกต้็องรอดคูรับว่าใครจะได้รับต�าแหน่ง
นี”้ บรซู กล่าว
 “สิง่ทีผ่มพดูในการสมัภาษณ์มมีากมาย แต่

อย่างหนึง่ท่ีผมพูดคือเราต้องก�าจดัความกลวัและ
ลมืความล้มเหลวทีผ่่านมา ในทวัร์นาเมนต์ใหญ่ 
7 นัดล่าสุด เราชนะเพียงแค่นัดเดียว เราต้อง
มัน่ใจว่าเรามผู้ีเล่นทีด่ ี ทีม่ศีกัยภาพพอจะท�าให้
องักฤษประสบความส�าเรจ็ได้”
 ซึง่ค�ากล่าวของ บรซู กส็อดคล้องกบัสิง่ทีท่าง 
ฮลัล์ ซติ ี กล่าว โดยทางทมีได้ออกแถลงการณ์
บอกว่า บรูซ ได้ไปสมัภาษณ์เป็นกุนซอืทมีชาติ
องักฤษ และทางทมีกอ็ยากจะได้รบัรูข้้อสรปุจาก
ทางเอฟเอให้ไวทีส่ดุ เพือ่ทีท่มีจะได้รบัมือกับส่ิง
ทีเ่กดิขึน้ได้ 
 ส�าหรบั อลัลาไดซ์ ถอืเป็นเตง็หนึง่ทีจ่ะได้รบั
หน้าทีก่นุซอืทมีชาตอิงักฤษ  ทว่า บรซู เอง กถ็อื
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เขาเป็นกุนซือที่มี
ประสบการณ์
 บรูซ เร่ิมต้นการเป็นกุนซอืจากการคมุ เชฟ
ฟิลด์ ยไูนเต็ด ตามด้วย ฮดัเดอร์ฟิลด์, วแีกน และ 
ครสิตลั พาเลซ แต่มาสร้างชือ่เสยีงจากการคมุทมี
เบอร์มงิแฮม และอยูท่ี่นีเ่ป็นเวลา 6 ปีหลงัจากคมุ
ซนัเดอร์แลนด์ เขาได้มาคมุ วแีกน และ ซนัเดอร์
แลนด์ อกีครัง้ ก่อนทีจ่ะมาคมุ ฮลัล์ ซติี 
 ส�าหรับกุนซอืองักฤษคนใหม่ คาดว่าจะได้ท�า
หน้าทีใ่นเกมกระชบัมติรทีส่นามเวมบลย์ี ในวนั
ที ่1 กนัยายน  อนัเป็นเวลา 3 วันก่อนองักฤษต้อง
ลงแข่งขนัฟตุบอลโลกรอบคดัเลอืกกบั สโลวาเกยี 

โลกกีฬา

สตีฟ บรูซ กุนซือฮัลล์ ซิตี ได้ไปสัมภาษณ์งานกับเอฟเอ เพื่อลุ้นต�าแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษ

วันร�าลกึถงึ‘ทมิ ดนัแคน’

‘รสัเซยี’โดนแบนยาก

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และ ราฟาเอล นาดาล 
สองนักเทนนิสมือเก๋าระดับโลก พร้อมใจ
กันถอนตัวจากศึก เอทีพี ทัวร์ รายการ โร
เจอร์ส คัพ ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ท่ี
ประเทศแคนาดา ซึง่ เฟเดอเรอร์ ให้เหตผุล
ว่า ต้องการพักฟื้นฟูร่างกายหลังจากกร�า
ศกึหนกั จากวิมเบลิดนั เพราะว่าม ีโอลิมปิก 
รออยู่  ขณะที่ นาดาล ก็กล่าวว่าเขาผิดหวัง
ที่ต้องถอนตัว แต่ยังเจ็บข้อมือ และยังไม่
พร้อมลงเล่น ท�าให้ โนวัก ยอโควิช มือ 1 
โลก เป็นคนเดยีวในกลุม่ทอ็ปโฟร์ของ เอที
พี ที่ลงแข่งขัน 

ไอวี เทย์เลอร์ นายกเทศมนตรีของ ซาน 
อันโตนิโอ ประกาศให้วันนี้ (21 ก.ค.) ตาม
เวลาท้องหรือวันที่ 22 ก.ค. ของไทย ถิ่น 
เป็นวันร�าลึกถึง ทิม ดันแคน อดีตซูเปอร์ส
ตาร์แห่งศึก บาสเก็ตบอล เอ็นบีเอ (NBA) 
ที่อ�าลาวงการแบบเงียบๆ เพราะไม่ชอบ
เป็นจดุสนใจมาก ซึง่ส�าหรบับรรยากาศของ
งานจะมีแบนเนอร์ขนาดยักษ์แขวนอยู่ที่
ศาลากลางประจ�าท้องถิ่น และพลเมืองจะ
สวมเสื้อที่ระลึกเกี่ยวกับ ดันแคน อัปโหลด
ภาพลง โซเชียล มีเดียต่างๆ พร้อมติดแฮช 
แท็ก “#TimDuncanDay”

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอล 
เลย์บอลแห่งประเทศไทย ยอมรบัว่าโอกาส
ที่ไทยจะได้เข้าแข่งขันแทนรัสเซีย ในกีฬา
โอลิมปิก 2016 นั้นยากมาก แม้ว่าองค์กร
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เรียกร้อง
ให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถอดนัก 
กีฬาทีมชาติรัสเซียทุกชนิดกีฬา เพราะ
ตรวจพบว่ามีการพบการใช้สารต้องห้าม
มากในหลายชนดิกฬีาในโอลมิปิกครัง้ก่อน 
แต่หากไทยได้เข้าแข่งขนัโอลมิปิกเกมส์ จะ
เรียกตัว “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชต-
เกรียงไกร กลับมาช่วยทีมแน่นอน

กีฬา

ข้อมูลภาพ : www.sportinglife.com

‘เฟด-นาดาล’ถอนตวั
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บันเทิง

‘ทรัมป์’ใช้เพลงโดยพละการ โลกบันเทิง

วงควนี ซึง่เป็นวงรอ็คในต�านานได้ออกมาประ 
กาศผ่านทางทวติเตอร์อย่างเป็นทางการของวง
ว่า โดนลัด์ ทรมัป์ ผูส้มคัรชงิต�าแหน่งประธา 
นาธบิดสีหรฐัอเมรกิาของพรรครพีบัลกีนั ได้น�า
เอาเพลง We Are The Champions มาใช้  
ในการประชมุใหญ่ของพรรครพีบัลกีนั โดยไม่
ได้รบัอนญุาต และการเอาเพลงของวงมาใช้เพือ่
ประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่ทางวงมุ่งหวัง
เลย
 โดยเพลง We Are The Champions บรร 
เลงขึน้ ในการประชมุใหญ่พรรครพีบัลกีนัเมือ่วนั
ก่อน ตอนที ่ทรมัป์ เดนิขึน้เวท ีก่อนจะแนะน�า 
เมลานี ภรรยาของเขาต่อสมาชิกพรรคทุกคน 
และให้นางเมลานไีด้พดู  
 ก่อนหน้านี ้ทรมัป์ กน็�าเอาเพลง We Are 
The Champions ไปใช้เป็นธมีเปิดตวัเขาเวลา
ไปหาเสียงหรือปราศรัย ซึ่งครั้งนั้นหนึ่งใน
สมาชกิของวงอย่าง ไบร์อนั เมย์ กไ็ด้เขยีนเตอืน
ในเวบ็ไซต์ของเขาว่า
 “ผมได้รับข้อความมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ 
โดนลัด์ ทรมัป์ ใช้เพลง We Are The Champion 
เป็นเพลงธมีของเขา นีไ่ม่ใช่ข้อความอย่างเป็น
ทางการของวงควีน แต่ผมยนืยนัว่าเขาเอาเพลง
ของเราไปใช้โดยไม่ได้รบัอนญุาต และนีก่ข็ดักบั
จุดประสงค์ของเรา ซึ่งเราเองไม่ได้ต้องการให้
เพลงของเราไปใช้ในทางการเมอืงเลย”
 นอกเหนอืจากประกาศของวงควนี รวมถงึ
ข้อความของ เมย์ แล้ว ไมเคลิ สไตป์ นกัร้องนกั
แต่งเพลงชือ่ดงักอ็อกมากล่าวว่าการที ่ทรมัป์ เอา
เพลงนี้ไปใช้เป็นเรื่องที่ไม่สมควร พร้อมกล่าว
อย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนว่าอย่าให้เขารู้ว่าทรัมป์น�า
เพลงหรอืแม้แต่เสยีงของเขาไปใช้ประโยชน์เดด็
ขาด 
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‘เจีย๊บ’เผยหวัใจว่าง

‘ลาดา’ปลืม้ได้รางวลั

‘เหวนิฟะ’ขอไปเทีย่ว

‘โจวี’เซอร์ไพรส์แฟน

“เจีย๊บ” ลลนา ก้องธรนนิทร์ คุณหมอนัก
แสดง ออกมากล่าวว่าตอนนี้ยังโสด และ
พร้อมจะคยุกบัใครกไ็ด้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ
ชาย ซึง่ช่วงนีไ้ม่มเีวลาท�าอะไรเลยท�าแค่งาน
ในโรงพยาบาลกบังานในวงการกห็มดเวลา
แล้ว ตอนนีเ้ป็แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาฉกุ 
เฉนิ ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ี รวมท้ังขอบ
คณุแฟนๆทีใ่ห้ก�าลงัใจทกุทีท่กุงานเสมอ  

“ลาดา อาร์สยาม” หรือ อาภาภทัร สุข-
สวสัดิช์ล นกัร้องลกูทุ่ง ลกูสาวของเจ้าพ่อ
เพลงแหล่ อย่าง บญุโทน คนหนุม่ เปิดเผย
ว่าดใีจมากทีไ่ด้รบั รางวลัลกูกตญัญกูตเวที
อย่างสูงต่อแม่ประจ�าปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมา
ร้องเพลงมาต้ังแต่เล็กๆ ต้องท้ิงชวีติวยัรุน่ไป 
ไม่ได้ไปเท่ียวเล่นเหมอืนเพ่ือนๆคนอืน่ แต่
กไ็ม่เสยีดาย รูส้กึภมูใิจและจะร้องเพลงให้ดี

โจว เหวินฟะ นักแสดงในต�านานชาว
ฮ่องกง ประกาศว่าจะหยุดรับงานแสดง
ภาพยนตร์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ 
โดยวางแผนยาวเพือ่เดนิทางทัว่ฮ่องกง ท�า
เรือ่งสนกุๆเตมิสสีนัให้ชวีติ หน้าทีก่ารงาน
รดัตวั จนแทบไม่มเีวลาออกไปเทีย่วไหนต่อ
ไหน แม้ในฮ่องกงเอง ทัง้ๆที ่ภมูทิศัน์ของ
ฮ่องกงงดงามมาก

จอน บอง โจว ีนกัร้องเพลงรอ็คชือ่ดงั ได้
รบัเสยีงชืน่ชมจากแฟนๆหลงัเชญิ แครอล 
เซซารโิอ แฟนเพลงของเขา เมือ่ทราบข่าว
ว่าเธอป่วยเป็นมะเรง็ขัน้ที ่4  และอาจมชีวีติ
อกีไม่นาน พร้อมมอบของขวญัพเิศษ ด้วย
การเซน็ชือ่ลงบนกตีาร์, หนงัสอื และหอม
แก้ม รวมทัง้ให้ แครอล ฟังอลับัม้ใหม่ของ
เขา This House Is Not for Sale 

 และทีน่่าสนใจมากคอื เกวนิ นวิซมั รองผู้
ว่าการรฐัแคลฟิอร์เนยี ซึง่เป็นผูม้บีทบาทส�าคญั
ในการเสนอให้การแต่งงานของคนเพศเดยีวกนั
เป็นเรื่องถูกกฎมายที่แคลิฟอร์เนีย ได้ออกมา
กล่าวผ่านเฟซบุก๊ของเขาว่า
 “เพลง We Are The Champions ขบัร้อง
โดย เฟรดด ี เมอร์ควิรี ซึง่เสยีชวิีตเมือ่ปี 1991 
เพราะโรคเอดส์ ซึง่ทกุคนทราบดว่ีา เมอร์ควิรี 
เป็นเกย์ แต่ปรากฏว่าวนันีเ้พลงของเขาได้น�ามา
ใช้ในการประชมุซึง่นโยบายต่อต้าน LGBT (เลส
เบยีน เกย์ ไบเซก็ชวล และ คนผ่าตดัแปลงเพศ) 
ถกูน�ามาใช้ สถานทีน่ีเ้ป็นสถานทีซ่ึง่ ทรมัป์ รวม
ทัง้ ไมเคลิ เพนช์ (คูช่งิรองประธานาธบิด)ี ซึง่
ค่อนข้างต่อต้านคนรกัร่วมเพศได้นัง่สบายในที่
นั่งวี.ไอ.พี. ผมไม่ทราบนะครับว่าถ้า เฟรดดี 
เมอร์ควิร ียงัอยู ่เขาจะอย่างไรทีก่ารประชมุพรรค
รีพับรีกันใช้เพลงของเขามาเปิด แต่ผมเชื่อว่า      
ถ้าเมอร์คิวร ี ยงัอยูแ่ละไม่ได้เป็นคนดงั บางที  
อาจจะได้รบัการต้อนรบัด้วยก�าแพงทีส่งูมากๆ 
เพราะแนวคดิของเมอร์ควิรนีัน้ เป็นสิง่ที ่ทัง้โดนั
ลด์ ทรมัป์ และ ไมค์ เพนช์ กลวั” 
 We Are The Champions เป็นเพลงทีอ่อก
มาตัง้แต่ปี 1977 หรอืราวๆ 39 ปีทีแ่ล้ว อยูใ่น
หน้าบ ีของอลับัม้ We Will Rock You (ตอนนัน้
เป็นเทปคาสเซตต์ มีหน้าเอและบี) ซึ่งเพลงนี้
ประสบความส�าเรจ็มาก โดยสามารถขึน้อนัดบั 
2 ของชาร์ตเพลงองักฤษ และอนัดบั 4 ชาร์ต     
บลิบอร์ด ในสหรฐัอเมรกิา และยงัเป็นเพลงทีไ่ด้
รบัการบรรจใุนหอเกยีรตยิศด้วย  
 เพลง We Are The Champions มกัจะ
ได้รับการเปิดเสมอในทัวร์นาเมนต์กีฬา
ใหญ่ๆของโลก อยูเ่สมอ และมผีูน้�ามาขบั
ร้องใหม่หลายครัง้
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ตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากหนุ ่ม   
สาวชาวไทย จนมีการขยายสาขา
เคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้า
รวม 33 สาขาท่ัวประเทศ วันนี้  
นับเป็นโอกาสดีที่ทาง อมอร์   
แปซิฟิค บริษัทความงามช้ันน�า  
อัน ดับหนึ่งของเกาหลี ได้เปิด    
ลาเนจ แฟล็กชิพ สโตร์ แห่งแรก
ขึน้ บน ชัน้ 3 ของ เซน็เตอร์พอยท์ 
ออฟ สยามสแควร์ โดย ลาเนจ 
แฟล็กชิพ สโตร์จะให้สัมผัสประ 
สบการณ์ K-BEAUTY อย่างสม 
บรูณ์แบบเช่นเดยีวกบัสาขาทีเ่กา-
หลี 
 ด้าน นภัสสร บุรณศิริ ก็ได้
เผยเคล็ดสวยปังแบบฉบับ K- 
Beauty ว่า ส�าหรับสาวไทยที่

บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั น�าโดย มร.วอล จอง- 
คิม ผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์ลา 
เนจ และ อภิชญา นิมิตรวานิช ผู้
จัดการผลิตภัณฑ์ลาเนจ จัดงาน
ครั้งใหญ่แห่งปีเปิดตัว “Lan-  
eige 1st flagship store” สาขา
แรกในประเทศไทย โดยมกีรูดู้าน
บวิตีช้ือ่ดงันภสัสร บรุณศริ ิมาร่วม
แนะน�าเทรดความงานแบบสาว
เกาหลีสไตล์ K-Beauty กับไอ
เทม็ใหม่ Laneige 2016 Summer 
Collection
 มร.วอล จอง คิม ผู้จัดการ
ทั่วไปผลิตภัณฑ์ลาเนจบริษัท     
อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) 
กล่าวว่า แบรนด์ลาเนจ ได้รบัการ

เทรนด์ความงามสไตล์ K-Beauty 
อยากแนะน�าคือ อย่าไปแคร์เรื่อง
ผวิว่าจะขาวหรอืไม่ขาวมากไป แม้ 
ว่าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีหลายๆ   
ตัวจะมาในเฉดที่ค ่อนข้างขาว   
จนท�าให้คนเข้าใจผิดว่า “คน
เกาหลีผิวขาวเราต้องใช้สีขาวๆ
แบบเขา” แต่จริงๆแล้วการเลือก
แป้ง คูช่ัน หรือรองพื้นควรเลือก
ใช้สีที่เข้ากับผิวเรามากที่สุดหรือ
ถ้าอยากให้สว่างขึ้นก็เลือกให้ขาว
กว่าแค่ 1 ระดับก็พอ ส่วนจุดที่
เหลือไม่ว่าจะเป็น สีปาก สีแก้ม สี
ตาเราสามารถใช้ตามเทรนด์ของ
เกาหลีได้หมด 
 ส�าหรบั ชมพูนทุ โรจน์ศริ-ิ.
รัตน์ บอกว่า เพิ่งกลับมาจากการ
ไปสัมผัส K-Beauty ที่เกาหลีมา 

จะสังเกตได้ว่าสาวๆท่ีนั่นจะแต่ง
หน้าแบบ Make up no make up 
เป็นการแต่งเหมือนไม่ได้แต่งแต่
เน้นการเผยผิวใสมากกว่า การ
แต่งสไตล์น้ีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ
ต้องเริ่มมาจากการบ�ารุงผิวที่ดี  
เสียก่อน จากน้ันค่อยตามด้วย
ลาเนจ บีบี คูช่ัน เพิ่มความดิว      
อี้ด้วยชิมเมอร์ ปิดท้ายด้วยปาก    
สีนู้ด และอีกอย่างที่อยากให้มา
ลองที่ลาเนจ แฟล็กชิพ สโตร์ คือ 
Beauty mirror เป็นมุมสนุกๆที่
ท�าให้เราลองเมกอพัอะไรกไ็ด้โดย
ไม่ต้องลบแล้วลบอีก เพราะแอป
พลิเคชันจะช่วยลองสีสันของเม
คอพัลาเนจให้เราแบบเสมอืนจรงิ 
ชอบตัวไหนก็ช็อปได้ทันที

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ท่ี
อาคารส�านักพิจารราภาพยนตร์ 
กรมส่งเสรมิวฒันธรรม O 13.00 
น. ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล 
เวนเจอร์ส จ�ากัด จัดงานเปิดตัว
บริษัทอย่างเป็นทางการ ท่ี The 
Living Room @ Play Lab ชั้น 
4 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 
O 14.00 น. วีระ โรจน์พจน-
รตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒัน 

คล เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตั ิ70 
ปี และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ
นางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ เนือ่ง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน 
มพรรษา 7 รอบ ที่สวนสัตว์ดุสิต 
O 10.00 น. วีระ โรจน์พจน-
รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายพระราช

O 09.30 น. พลเอกสุรศักด์ิ 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามง-

ธรรม เป็นประธานประกาศยก 
ย่องเชดิชเูกยีรต ิบรูพศลิปิน พทุธ 
ศักราช 2559 ที่หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประ เทศไทย 
O 17.00 น. พลเอกไพบูลย์ 
คุ ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด
งานนทิรรศการผลิตภณัฑ์ราชทณัฑ์ 
ภายใต้แนวคิด “สืบสานสมบัติ
ศลิป์ เทดิพระป่ินฟ้าราชนิ”ี ท่ีสนาม
หน้าเรือนจ�ากลาง คลองเปรม 
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พิมจันทร์ วิมุกตานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บมจ.ฟรีสแลนด์
คัมพิน่า (ประเทศไทย) ร่วมงาน “จูเนียร์เอ็นบีเอ โดยโฟร์โมสต์” 
ประกาศผล 15 จูเนียร์เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ออลสตาร์ 2016 และร่วม
ชมการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 เซลิบริตี้ 

วิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส่ือสารและบริหาร
แบรนด์ ธนาคารธนชาต มอบอปุกรณ์การเรยีนและอปุกรณ์สนัทนาการ
ให้แก่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ภายใต้โครงการ TNN 24 รวมพล
คนอาสา ท�าดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ 70 ปี

วริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง มอบกระเช้าขอบคณุ
แก่ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ วิทวัส บุญญสถิตย์ กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิทีใ่ห้การสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์และจดั
โรดโชว์ในศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา เพือ่รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ณฎัฐ์ จรติชนะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “Homepro Fair” ภายใต้คอน
เซ็ปต์ Living & Life style Fair “ช้อป กิน บิน เที่ยว” โดยมี อรพิน 
ศิริจิตเกษม, สิริวรรณ เสริมชีพ, วีรัตตา บุญลาภ ร่วมงาน

ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลูสนิธนา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.เซน็ทรลัพฒันา 
เปิดงานบางกอกวาร ีเฉลมิฉลอง 234 ปี กรงุรตันโกสนิทร์ ในคอนเซป็ต์ 
2 ฝ่ังราชธานรีมิน�า้เจ้าพระยา, 3 วถิชีมุชนรมิธาราณ ฝ่ังธนฯ และ 4 ชุมชน
รมิคลองรอบพระนคร โดยม ีเวยีร์-ศกุลวฒัน์ คณารศ ร่วมงาน

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการ
มูลนิธิสังคมสุขใจ บรรยายความรู้ เร่ืองการท�าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ ให้กับคณะเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้น�าการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ 

ภาวิตา ลี้สกุล รักษาการผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร และผู้
จัดการฝ่ายส่ือสารองค์กร บรษิทั ทอีาร์ซี คอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) 
มอบรถเข็นให้แก่คนพิการที่มีความเดือนร้อนแต่ยังขาดแคลนรถเข็น 
ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ที่มูลนิธิคนพิการไทย 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงาน
สัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย” พร้อม
ปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “บรูณาการระบบคมนาคมขนส่งไทย เชือ่มโยง
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง”  
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ดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี 
พร้อมด้วย นจิพร จรณะจติต์ กรรมการรองประธานบรหิารอาวโุส บมจ. 
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมพิธี Topping Off Ceremony          
เทคอนกรีตปิดงาน ที่ยอดอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการ
ตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ฉลองเปิดตัว BAR & BISTRO โดยมี 
ปกรณ์ ลัม, รินลณี ศรีเพ็ญ, ขันเงิน เนื้อนวล, เขริกา โชติวิจิตร ร่วม
งาน ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักงานนายกรัฐมนตรี เปิด 
“โครงการตลาดลานบุญ/ตลาดประชาชน ตามแนวประชารัฐ”  โดยมี 
พระเทพวรีาภรณ์ เจ้าอาวาสวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามฯ ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับ ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกศรา 
มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความ
ยนิดกีบัผูบ้รหิารภาครฐั ตลาดเงนิตลาดทนุ และภาคธรุกจิ จากประเทศ 
GMS ที่ส�าเร็จหลักสูตร CMA-GMS รุ่นที่ 2 

กติศิกัดิ ์นวลจนัทร์ฉาย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานเทคโนโลยี
และพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้การ
ต้อนรับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม และ กีระติ    
บัวลง ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ก่อนเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016  

ปัญญ์ รอดลอยทกุข์ รองประธานอาวโุส กลุม่บรษิทั เอไอจ ีประเทศไทย 
ร่วมกับนพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมา
ไม่ขับ มอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนจ�านวน 1,000 ใบ ใน
โครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

ภูวเดช เทียนวุฒิชัย  รองกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
บริษัท โอราโนส จ�ากัด ในเครือ เค.เอ็ม. กรุ๊ป พร้อมด้วย เกียรติศักดิ์ 
เสนาเมือง พาผู้โชคดี จากแคมเปญ “ZIC จัดให้ แมตซ์ชิงยุโรป กับ 
ZICO” ไป เชียร์บอลยุโรปนัดชิงชนะเลิศที่ประเทศฝรั่งเศส 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธีงาน  MONEY & 
BANKING AWARDS 2016 มอบรางวัลบู๊ธสวยงามดีเด่น ประเภท
พื้นที่ 200-220 ตรม.ให้แก่กลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดยมี ประเสริฐ    
มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส เป็นผู้รับมอบ
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