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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

รัฐประหารตุรกีที่ล้มเหลวกระเพื่อมถึงไทย 
สะเทือนถึงการลงประชามติ 7 สิงหาคม 
ส่งสัญญาณ คสช. ถึงเวลาต้อง “ลงจากหลังเสือ” 
“สมบัติ บุญงามอนงค์” เชื่อประชาชนส่วนใหญ่ 
ลงประชามติ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ “นิรโทษกรรม” 
ไม่ผิดตลอดกาล ขัดหลักนิติรัฐและนิติธรรม 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “เนติวิทย์” 
“ตัวปัญหา” ในภาพความเป็น “ปัญญาชน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ฉายภาพ “พุทธะอิสระ” 
ฮุบที่ป่าสงวนฯ โทษจ�าคุก 2-15 ปี (ถ้าไม่มีเส้น?) 

หนีเวรกรรมไม่พ้น!

editor59lokwannee@gmail.com
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อาการผวา?
ยัง สถานการณ์ขณะนี้แค่เสียง
ช้อนตกจากโต๊ะอาหารก็ผวา 
เพราะไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าร่างรัฐ 
ธรรมนญูฉบบันายมชียั ฤชพุนัธุ์ 
มโีอกาสทีด่กีว่าร่างรฐัธรรมนญู
ฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
ทีถ่กูสภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.) 
โหวตคว�่า

ยิง่ใกล้วนัลงประชามตมิากเท่า
ไหร่จะยิ่งเห็นปฏิกิริยาที่เกิด
จากความหวาดหวัน่ว่าผลจะไม่
เป็นไปตามเป้ามากขึ้น อาจมี
อะไรพิลึกกึกกือยิ่งกว่าการไล่
เก็บธงโปรโมตขายกาแฟ “กา
โน” อาจจะมอีะไรพลิกึกกึกอืยิง่
กว่าการตั้งค�าถามกับหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ว่าจะประ 
กาศ “ไม่รับ” ถามแฟนคลบัหรอื โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยำวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

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

โลกวันนี้มีประเด็น  

วันนี้ไม่มีกระบวนการใด
ให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่
ดีกว่ากระบวนการที่ท�ามาแล้ว

เรื่องจากปก

อาการผวา?ถ้าดูจากการไล่เก็บธงโปรโมต
กาแฟยี่ห้อ “กาโน” ของบริษัท 
กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) ในจังหวัดศรีสะ 
เกษ
 ถ้ำดูจำกกำรตั้งค�ำถำมกับ 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัว 
หน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ที่จะ
แถลงท่ำทีต่อร่ำงรัฐธรรมนูญ
อย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 27 
กรกฎำคมนี ้ซึง่มแีนวโน้มว่ำจะ
ประกำศไม่รับในท�ำนองที่ว่ำ 
“ถามแฟนคลับหรือยัง”
 ถ้าดูจากการเคลื่อนไหว
ขององค์กร กลุ ่มการเมือง
ต่างๆ และนักวิชาการ ไม่มี
อะไรบ่งช้ีว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ ์ มี
โอกาสทีด่กีว่าร่างรฐัธรรมนญู
ฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณ-
โณ ท่ีถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.)  โหวตคว�า่
 ถ ้ำพิจำรณำจำกพื้นฐำน
เดียวกันก็พอมองเห็นอนำคต
ร่ำงรัฐธรรมนญูฉบบัทีจ่ะลงประ 
ชำมติในวันที่ 7 สิงหำคมนี้ได้
 ควำมแตกต่ำงเดียวที่พอ
มองเห็นในสถำนกำรณ์ก่อน
โหวตระหว่ำงร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบบันำยบวรศกัดิ ์กบัฉบบันำย
มีชัย คือไม่มีคนในกลุ่มอ�ำนำจ
ออกมำประสำนเสยีงให้คว�ำ่ร่ำง
รัฐธรรมนูญมำกเหมือนตอน
ก่อนที่ สปช.จะลงมติร่ำงรัฐ 
ธรรมนูญฉบับนำยบวรศักดิ์
 ที่เป็นเช่นนี้เพรำะเกรงจะ  
ถูกครหำผลำญงบประมำณกว่ำ 
3,000 ล้ำนบำทในกำรจัดลง
ประชำมติไปฟรีๆ

ส่วนร่วมตัดสินใจด้วยกำรท�ำ
ประชำมตช่ิวยลดกระแสต่อต้ำน
ในขณะนั้นลงไปได้มำก
 แต่วันนี้ไม่มีกระบวนการ
ใดให้ได้มาซ่ึงรฐัธรรมนูญใหม่
ดกีว่ากระบวนการทีท่�ามาแล้ว 
และการล้มโต๊ะตัดสิทธ์ิประ 
ชาชนไม่ให้ร่วมตดัสนิใจกไ็ม่ 
ใช่ทางเลอืกทีฉ่ลาด
 แม้จะมีควำมหวำดหวั่นว่ำ

 ที่เป็นอย่ำงนี้เพรำะไม่มีข้อ
อ้ำงถึงกระบวนกำรที่ดีกว่ำถึง
กำรท�ำให้ได้มำซึ่งรัฐธรรมนูญ
ใหม่
 ต่ำงจำกกำรส่งสญัญำณคว�ำ่
ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนำยบวร-
ศักดิ์แล้วเขียนกระบวนกำรให้
ได้ซ่ึงรัฐธรรมนูญใหม่โดยเมื่อ
ร่ำงเสร็จต้องท�ำประชำมติ
 กำรดงึประชำชนให้เข้ำมำมี

อำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
แต่ก็ต้องเสี่ยงวัดดวง
 ยิ่งใกล้วันลงประชามติมาก
เท่าไหร่จะยิง่เหน็ปฏกิริยิาทีเ่กดิ
จากความหวาด หวัน่ว่าผลจะไม่
เป็นไปตามเป้ามากขึ้น
 อาจมอีะไรพลิกึกกึกอืยิง่กว่า
การไล่เกบ็ธงโปรโมตขายกาแฟ
 อาจจะมีอะไรพิลึกกึกกือยิ่ง
กว่าการตั้งค�าถามกับนายอภิ-
สิทธิ์ว่า “ไม่รับ” ถามแฟนคลับ
หรือยัง
 สถานการณ์ขณะน้ีแค่
เสียงช้อนตกจากโต๊ะอาหาร
ก็ผวา
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

หนอีะไรกต็ำม ถงึหนไีปได้ หนรีอดยงัไงกไ็ม่
ได้มคีวำมสขุ ไม่ได้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำใดๆ 
เพรำะต้องหนหีวัซกุหวัซนุ 
 ท�าให้คนเราได้ตระหนกัรูถ้งึการกระ
ท�าผดิ กระท�าในสิง่ทีไ่ม่ด ีแล้วต้องหลบ 
ต้องหนี ต้องซ่อน ต้องเอาตัวรอดไป
วนัๆนัน้  ในพระพทุธศาสนาเราใช้ค�าว่า 
“วมิตุต”ิ คอืสอนให้หลดุรอด แต่ไม่ใช่
รอดแบบนี ้ รอดเพราะหนคีดี หนีการ  
กระท�าผดิ หนเีวร หนกีรรม หนคีวามชัว่
ร้ายกท็�าได้แค่ชัว่ครูช่ัว่ยาม แต่ในทีส่ดุ
กต้็องมาเข้าบ่วงเข้าลอ็ก ถกูจบัได้ไล่ทนั 
 อย่ำงทีน่ำยกรฐัมนตรบีอกว่ำ จบัวนันีไ้ม่
ได้ก็จับพรุ่งนี้ พยำยำมจับต่อไปนั่นแหละ 
เพรำะบำงทีอย่ำงท่ีเขำบอกกนัว่ำ “เงนิหมด
หนยีาก เงนิมากหนง่ีาย” คอืหนไีปได้ แต่
พอใช้เงนิจนหมดกเ็ข้ำทำง ถูกบบีคัน้ ถกูเวร
กรรมกลัน่แกล้ง ทีเ่รยีกว่ำ “อปุปีฬกกรรม” 
 ถ้ำเรำมเีงนิมำก อย่ำงเจ้ำพ่อหลำยคนที่
ยงัหนไีด้ หนวีนไปวนมำ ข้ำมไปข้ำมมำอยู่
ชำยแดนเขมร บำงคนบอกต�ำรวจเองกเ็หน็
แต่ไม่จบั เพรำะยงัมท่ีอน�ำ้เล้ียง ถ้ำจบัแล้ว
ท่อน�ำ้เล้ียงขำดกป็ล่อยไปก่อน 
 เชือ่ว่ำท้ังโลกกค็ล้ำยๆกนั ยิง่เป็นคนต่ำง
ชำตต่ิำงแดนแล้วท�ำเรือ่งไม่ถูกต้อง หำกมท่ีอ
น�ำ้เล้ียงและท�ำให้ยงัมรีำยได้ เขำกป็ล่อยไป
ก่อน แต่ถ้ำไม่มหีรอืหมดเมือ่ไรกถ็งึจะจบั 
 ยิ่งช่วงนี้ถ้าเราเป็นคนฉลาดกันสัก
นดิหนึง่ เราก็จะรูว่้าชวิีตต้องระวงั อย่า
ท�าผดิกฎหมาย อย่าท�าผดิศลีธรรม จะ
ได้ไม่ต้องหน ีไม่ต้องใช้เงนิมาเปิดประตู
เปิดทางให้มีชวิีตแบบหลบๆซ่อนๆ
	 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ข่าวการจบักมุเณรค�า สอนให้รูถ้งึเวร
กรรม หนีเวรหนีกรรม หนีกฎหมาย 
หนีอะไรก็ตาม ถึงหนีไปได้อย่างไรก็
ไม่ได้มีความสุข ไม่ได้มีความเจริญ
ก้าวหน้าใดๆ เพราะต้องหนีหัวซุก
หัวซุน 

เม่ือเรว็ๆนีม้ข่ีำวว่ำ นายวิรพล สขุผล หรอื 
เณรค�า อดตีประธำนสงฆ์ส�ำนกัสงฆ์วดัป่ำ
ขันตธิรรม ผูต้้องหำในควำมผดิฐำนฉ้อโกง 
ฟอกเงิน กระท�ำช�ำเรำเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ 13 ปี 
และควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคอมพิว 
เตอร์ ถกูต�ำรวจสหรฐัจบัตวัได้แล้ว หลังจำก
หลบหนอียู่นำน 3 ปี 
 ส่วน พ.ต.อ.ไพสฐิ วงศ์เมือง อธบิดดีี
เอสไอ (กรมสอบสวนคดพีเิศษ) กย็นืยนัว่ำ
เป็นเรือ่งจรงิ ซึง่ขณะนีผู้ต้้องหำอยูร่ะหว่ำง
กำรต่อสูค้ด ีโดยดเีอสไอเตรยีมประสำนกบั
ทำงสหรฐั เพือ่ขอให้ส่งตวัในฐำนะผูร้้ำยข้ำม
แดนมำด�ำเนนิคดใีนประเทศไทย
 ตอนนีก้ระแสข่ำวกำรจบักมุเณรค�ำ ได้ถอื
เป็นข่ำวทีสั่งคมให้ควำมสนใจ เพรำะคดขีอง
เณรค�ำ นอกจำกจะเป็นคดีอำญำแล้ว ยัง
ท�ำให้วงกำรพระพทุธศำสนำต้องได้รบัควำม
มวัหมองอย่ำงมำกด้วย จงึต้องถอืว่ำเรือ่งนี้
คนท�ำชัว่ แม้หนเีวรหนกีรรม หนกีฎหมำย 

หนเีวรกรรมไม่พ้น!

กรณกีำรคดัค้ำนและต่อต้ำนกำรแต่ง
ตัง้ต�ำแหน่ง “สมเด็จพระสังฆราช” 
ด้วยกำรพยำยำมกล่ำวหำ “สมเด็จ
ช่วง” มคีวำมไม่เหมำะสมต่ำงๆ โดย
เฉพำะกรณ ี“รถโบราณ” ซึง่สดุท้ำย
ก็เหลือแค่ประเด็นกำรเสียภำษี ซึ่ง
เป็นขบวนกำร แต่ฝ่ำยที่ต่อต้ำนก็ยัง
พยำยำมจะลำกยำวให้เป็นเรื่องใหญ่
ให้ได้ 
 จึงไม่แปลกที่ฝ่ำยสนับสนุนให้
แต่งตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” โดย
เฉพำะ “เจ้าคุณประสาร” จะให้
คณะสงฆ์ทัว่ประเทศเตรยีมแสดงออก
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพื่อให้ฝ่ำยบ้ำน
เมอืงยดึมัน่ในควำมยตุธิรรมและเป็น
ธรรมอย่ำงแท้จริง ! 
 ส่วนกลุม่ต่อต้ำนหน้ำเดมิๆ ทีอ้่ำง
ถึง “กฎหมาย” และ “ท่านผู้น�า” ก็
ยืนยัน “กฎหมายต้องเป็นกฎ 
หมาย” ทุกคนต้องอยู่ภำยใต้ “กฎ 
หมาย” แต่ก็มีค�ำถำมว่ำท�ำไมจึง
ปล่อยปละละเลยบำงคนทีท่�ำผดิ “กฎ 
หมำย” ชัดเจนซึ่งมีโทษจ�ำคุกถึง 10 
ปีออกมำพูดท�ำนองข่มขู ่เจ้ำหน้ำที่
บ้ำนเมือง !
 “ระเบิดเวลา” จึงเต็มบ้านเต็ม
เมอืง หาก “กฎหมาย” เป็น “กฎหมา 
(ย)”และวาทกรรม “คนดีท�าอะไรก็
ไม่ผิด” ไม่ว่าจะฮุบป่า ฮุบที่ดินรัฐ ใช้
กฎหมูอ่ยูเ่หนือกฎหมาย หรอื “ทจุรติ
คอร์รัปชัน” ก็ตะแบงเป็นแค่ “บก 
พร่องโดยสุจริต” ทั้งท่ีมีหลักฐาน
ชัดเจนฯลฯ  แต่อีกฝ่ายท�าอะไรก็ผิด 
แม้แต่ยืนเฉยๆ  
 “คนดี” จึงไม่มีใครกล้าแตะ
ต้อง ทั้งที่ควรนอนคุก !

ระเบิดเวลา?

กระท�าในสิ่งที่ไม่ดี
แล้วต้องหลบ	

ต้องหนี	ต้องซ่อน	
ต้องเอาตัวรอดไปวันๆนั้น		
พระพุทธศาสนาใช้ค�าว่า	

“วิมุตติ”
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ยังเกิดเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยต่อ
เนือ่งบนโลกใบนี ้ล่ำสดุเมือ่คนืวนั
อำทติย์ทีผ่่ำนมำตำมเวลำท้องถิน่
ที่เยอรมนี เกิดเหตุระเบิดท่ีงำน
เทศกำลดนตรี อนัสบำค ในรฐับำ
วำเรีย ใกล้กับเมืองเนิร์นแบร์ก 
ทำงตอนใต้ของเยอรมน ีจนท�ำให้

กลำงแจ้ง และคนร้ำยน่ำจะจงใจ
พุง่เป้ำไปทีเ่ทศกำลดนตรโีดยตรง
  คาร์ดา ไซเดล นำยกเทศ 
มนตรีหญิงเมืองอันสบำค ได้เปิด
เผยว่ำ กรณีนี้ไม่น่ำจะใช่อุบัติเหตุ 
แต่เป็นกำรจงใจก่อวินำศกรรม     
ซึ่งเป ็นเหตุนองเลือดที่ เกิดขึ้น         
เป็นครั้งที่ 3 ในรอบสัปดำห์ หลัง
จำกเกิดเหตุกรำดยิงภำยในห้ำง
สรรพสินค้ำเมืองมิวนิก ท�ำให้มี         
ผูเ้สียชวีติ 9 คน เมือ่วนัศกุร์ทีผ่่ำน
มำ และย้อนไปเม่ือไม่กี่วันก่อน
หน้ำน้ันเพ่ิงเกิดเหตุวัยรุ่นชำยใช้
ขวำนไล่ท�ำร้ำยผู้คนบนรถไฟใน
เมืองวูร์ซบวร์ก ท�ำให้มีผู้บำดเจ็บ 
4 คน ส่วนคนร้ำยถูกต�ำรวจยิง
วิสำมัญฆำตกรรมเสียชีวิต
 ส่วน โจอาคิม แฮร์มานน์ 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
รัฐบาวาเรีย ก็แถลงในท�ำนอง
เดียวกันว่ำ เหตุระเบิดครั้งนี้ดูน่ำ
จะเกิดจำกควำมจงใจ ไม่ใช่อุบัติ 
เหตุ 
 ในส่วนของผู้กระท�ำนั้น ต�ำ 
รวจเปิดเผยว่ำ น่ำจะเป็นชำยชำว

ซีเรียวัย 27 ปีคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับ
กำรปฏิเสธค�ำขอล้ีภัยเมื่อปีที่แล้ว 
หลงัจำกเดนิทำงเข้ำไปอยูใ่นเยอร 
มนีได้ 2 ปี จนถึงขณะนี้ต�ำรวจ
ก�ำลังตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม
และตรวจสอบช่องทำงกำรสือ่สำร
ว่ำเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสหรือไม่
 ก่อนหน้ำนี้ กลุ่มไอซิส ได้เผย
แพร่คลิปวิดีโอ วัยรุ่นผู้ขอลี้ภัยใน
เยอรมนี ประกำศจะโจมตีบนรถ 
ไฟขบวนหน่ึง ก่อนจะลงมอืก่อเหตุ 
จริงๆ โดยใช้มีดและขวำน 
 นอกจำกน้ันแล้ว กลุ่มไอซิส 
ยังบอกว่ำอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิด
ฆ่ำตวัตำยทีด่่ำนรกัษำควำมปลอด 
ภัยภำยในกรุงแบกแดด เมือง
หลวงของประเทศอริกัจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงน้อย 20 รำย 
และมีผู้บำดเจ็บอย่ำงน้อย 35 คน 
และ กลุ่มไอซิส ก็ยังอ้ำงว่ำอยู่
เบ้ืองหลังของเหตุระเบิดอีกหลำย
เหตกุำรณ์ รวมถงึเหตกุำรณ์ในคนื
วันชำติฝรั่งเศส (14 ก.ค.) ที่เมือง
นีซ ประเทศฝรั่งเศส ก็เป็นที่เชื่อ
กันว่ำน่ำจะเป็นฝีมือของไอซิส 
 ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์
เลวร้ายท่ีท�าให้มีผู ้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต ย่อมไม่เป็นที่
ปรารถนาของคนท่ัวไป และ
ตอนนี้หลายที่ทั่วโลกก็อยู่กัน
อย่างหวาดระแวง เพราะไม่รูว่้า
เมือ่ไหร่จะเกดิเหตกุารณ์แบบ
นี้ขึ้นอีก โดยเฉพาะชาวยุโรป  

 
 

In Brief : ย่อความ

เกิดเหตุระเบิดที่ งาน
เทศกาลดนตร ีอนัสบาค 
ซึง่ถอื เป็นเหตรุ้ายครัง้ที่ 
3 ในรอบสัปดาห์ หลัง
เกิดเหตุกราดยิงภายใน
ห้างสรรพสนิค้าเมอืงมวิ 
นกิ และเหตวุยัรุน่ชายใช้
ขวานไล่ท�าร้ายผู้คนบน
รถไฟ ในเมอืงวร์ูซบวร์ก 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“อำเรนด์” แห่ง politicalcartoons.com แซวผู้น�ำตุรกีที่ปลดครู
ต้องสงสยัเป็นกลุม่ก่อกำรร้ำยกว่ำ 21,000 คน (ในภำพสำมตีอบ
ค�ำถำมว่ำ เพรำะผู้น�ำตุรกีเป็นขวัญใจของผู้ไร้กำรศึกษำ) 

 

มีผู้บำดเจ็บ 12 คนเสียชีวิต 1 รำย 
ซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นมือระเบิดพลี
ชีพ 
 โดยหลงัได้รบัแจ้งเหต ุต�ำรวจ
เยอรมนีได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ 
พร้อมได้สั่งอพยพประชำชนรำว 
2,500 คนออกจำกเทศกำลดนตรี

ระเบิดที่‘อันสบาค’

ข้อมูลภาพ : http://www.cbc.ca/
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เศรษฐกิจ

นางสาววลัยา จริาธวิฒัน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื ซีพเีอน็ 
เปิดเผยว่ำ ซีพีเอ็น ตั้งเป้ำขยำย
ธรุกจิสร้ำงกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง
ตำมแผนของบริษัทท่ีวำงไว้โดย
เดินหน้ำลงทุนบนท�ำเลศักยภำพ
ครอบคลมุทกุภำคทัว่ประเทศโดย
เฉลีย่ปีละประมำณ 10,000-15,000 
ล้ำนบำท พร้อมตัง้เป้ำกำรเตบิโต 
10-15 % ต่อปี โดยล่ำสุดทำง
บริษัทมีควำมพร้อมที่จะเปิดโครง 
กำร “เซ็นทรัลพลำซำนครรำชสี 
มำ” บนถนนมติรภำพ ในเขตเทศ 
บำนครรำชสมีำ อ�ำเภอเมอืง จ.นคร 
รำชสีมำ พ้ืนท่ีโครงกำร 65 ไร่ 
พืน้ทีโ่ครงกำรใหญ่กว่ำ 355,000 
ตำรำงเมตร มูลค่ำกำรลงทุนทั้ง
โครงกำรรวม 10,596 ล้ำนบำท
 อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำบรษิทัได้
มกีำรขยำยกำรลงทนุไปในหวัเมอืง
ต่ำงๆของประเทศอย่ำงต่อเนือ่งไม่
ว่ำจะเป็น เชยีงใหม่, ภเูกต็ รวมทัง้
ในภำคอสีำนทีม่กีำรเปิดตวัไปแล้ว
ทัง้ เซน็ทรลัพลำซำอดุรธำน,ี อบุล
ธำนี และขอนแก่น ทั้งนี้ กำรที่
บรษิทัมแีผนเปิดตวัทีน่ครรำชสีมำ 
ก็เพรำะว่ำทำงบริษัทได้มีกำรศึก 
ษำวเิครำะห์ข้อมลูมำนำน ทัง้นีจ้งึ
มคีวำมมัน่ใจถงึเศรษฐกจิ ก�ำลงัซือ้
ที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองเฉล่ีย
ไม่ต�่ำกว่ำ 10% ต่อปี ซึ่งจังหวัด
นครรำชสีมำถือได้ว่ำเป็นศูนย์ 
กลำงกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ กำร
ค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรลงทุนที่

CPNทุ่มหมื่นล้านผุดมิกซ์ยูส

ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 
และเป็นประตสููภ่ำคอสีำน เป็นเส้น
ทำงเชือ่มต่อไปยงั 20 จงัหวดัใน
ภำคอีสำน รวมถึงประเทศเพื่อน
บ้ำนโดยรอบ และยังมีโครงกำร
เมกะโปรเจกต์ทีจ่ะเกดิขึน้อกีหลำย
โครงกำรทีค่ำดว่ำจะเสรจ็สมบรูณ์
ภำยในปี 2563-2568 ซึง่จะท�ำให้
จังหวัดนี้กลำยเป็นศูนย์กลำงใน
กำรเดนิทำงและกำรขนส่งในอนำ 
คตอนัใกล้ 
 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ 
นครรำชสีมำ ได้มีกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม ทีผ่สำนเอกลกัษณ์
ประจ�ำภำคอสีำน กบัควำมทนัสมัย
เข้ำด้วยกนัอย่ำงลงตวัเป็นกำรสร้ำง
แลนด์มำร์กแห่งใหม่ให้โครำช เพิม่
ควำมโดดเด่นด้วยฟำซำดที่ออก 
แบบโดยแรงบนัดำลใจจำกรปูทรง
ของกลบีดอกสะเลเตหรอืมหำหงส์ 
พร้อมตกแต่งศูนย์ฯในธีม “ซีซ่ัน 
ออฟ ไลฟ์” เพิม่สสีนั 5 ฤดกูำลให้
ภำคอสีำน เสรมิด้วยอนิเตอร์แอค
ทีฟ ฟีเจอร์ ที่มอบประสบกำรณ์
บันเทิงที่แปลกใหม่เป็นที่แรกใน

ภำคอีสำน นอกจำกนี้ผนึกก�ำลัง
ครั้งใหญ่ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่รวม
เอำสินค้ำและบริกำรไม่ว่ำจะเป็น 
ทอ็ปซูเปอร์สโตร์ บีทเูอส ซเูปอร์
สปอร์ต พร้อมสปอร์ตซีมูเลเตอร์ 
และพ้ืนท่ีจัดกำรแข่งขันกีฬำอิน     
ดอร์ ร่วมด้วย พำวเวอร์บำย ออฟ 
ฟิศเมท ร้ำนค้ำแบรนด์แฟชัน่และ
อำหำรชัน้น�ำกว่ำ 500 ร้ำนค้ำมำ
รวมไว้ทีน่ี่ 
  “ซีพีเอ็นม่ันใจท่ีจะลงทุนกว่ำ   
1 หม่ืนล้ำนบำทเพื่อพัฒนำโครง 
กำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ 
นครรำชสมีำ ให้เป็นมหำนครแห่ง
อีสำนโครงกำรมิกซ์ยูสใหญ่ที่สุด
ประกอบด้วย ศนูย์กำรค้ำ โรงแรม 
ศนูย์ประชมุ คอนโดมเินยีม ตลำด
ไลฟ์สไตล์เอำท์ดอร์ และสวนสำ-
ธำรณะ โดยในส่วนของศูนย์กำร
ค้ำฯขณะนีก้ำรก่อสร้ำงมคีวำมคบื
หน้ำ 15% คำดว่ำจะเปิดให้บรกิำร
ได้ในไตรมำสที ่ 3 ปี 2560 ส่วน
กำรพัฒนำอื่นๆจะด�ำเนินกำรใน
เฟส 2 และ 3 ซึง่โครงกำรจะแล้ว
เสรจ็สมบรูณ์ในอกี 5-10 ปี”

 
In Brief : ย่อความ

วัลยา จิราธิวัฒน์

ซีพีเอ็น ทุ่มกว่า 1 หมื่น
ล้านบาท ผดุ“เซน็ทรลัพลา
ซา นครราชสมีา” มกิซ์ยสู
โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่สุด
ในภาคอีสาน บนพื้นที่
โครงการ 65 ไร่ โดยเฟส
แรกศูนย์การค้าจะเปิด
บรกิารใน Q3/2560

ต้อนรบั	 : นายกระทรวง จารศุริะ 
ประธานกรรมการ บรษิทั ซปุเปอร์
เทรดเดอร์ รพีบับลคิ จ�ากดั ให้การ
ต้อนรบั นายอาสา นนินาท ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลัก
ทรพัย์แลนด์แอนด์เฮาส์ จ�ากดั (มหา 
ชน) ทีม่าบรรยายให้ความรูแ้ก่สมา 
ชกินกัลงทนุในหวัข้อ “มีฝัน เป็นเถ้า 
แก่ กจิการในตลาดหลกัทรพัย์ ไม่
ยาก ไม่ไกล อย่างทีค่ดิ” เมือ่เรว็ๆนี้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,750.00 บำท

 ขำย 21,850.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,360.00  บำท

 ขำย   21,850.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,316.42  ขำย 1,317.22
ลอนดอน ซื้อ 1,316.42  ขำย 1,317.22

ภาวะหุน้  25  กรกฎาคม  2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

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) 

35.26

39.03375

47.75125

4.625

0.34005

26.01575

+3.53 1,512.66
  53,688.14
+2.59 2,160.31
  39,752.29
+0.64 959.62
  32,403.70
+12.13 573.46
  4,989.21

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,614.69 +0.04

2,301.50 +11.82

2,513.67 +33.56

1,775.33 +3.72

2,346.67 +15.63

2,835.26 +10.53

1,218.57 -0.99

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

5,849.11 

10.89

13,990.14 

26.06

27,747.07 

51.68

 6,005.23 

11.19

12,084.70 

22.51

29,434.17 

54.82

-156.12

1,905.44

-1,687.10
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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

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

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

	 	 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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4372 (897) วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

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

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

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

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
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
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‘รสัเซยี’แข่งโอลมิปกิ

ไอโอซี ไม่แบน รัสเซีย  ในโอลิมปิกครั้ง
ที่จะถึงนี้ แต่ให้สหพันธ์กีฬาต่างๆตัดสิน
เอง หลังจากก่อนหน้านี้ ทาง วาดา เรียก
ร้องให้แบน เพราะพบนักกีฬารัสเซียใช้
สารกระตุ้นมานาน
 คณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกลหรือ ไอโอซี  
ตัดสินใจไม่แบน รัสเซีย ในกีฬำโอลิมปิก ฤดู
ร้อน ทีป่ระเทศบรำซลิ ซึง่จะมขีึน้ระหว่ำง 5-21 
สิงหำคม ที่จะถึงนี้ แต่ให้สหพันธ์กีฬำที่มี
แข่งขันในโอลิมปิกครั้งน้ีตรวจสอบก่อนไป
แข่งขัน โดยนักกีฬำทุกรำย ทุกชนิดจะต้องเข้ำ
รำยงำนตวักบัสหพนัธ์กฬีำทีต่วัเองเป็นสมำชกิ
อยู ่แจ้งควำมประสงค์หำกอยำกลงแข่งขนั และ
สหพนัธ์กฬีำทกุชนดิต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่ำ
ไม่มีนักกีฬำคนใดที่ลงแข่งใช้สำรกระตุ้นมำ
ก่อน ยกเว้นทีมกรีฑำของ รัสเซีย 68 คน ที่
โดนแบนไปแล้วและไม่สำมำรถอุทธรณ์ได้ 
 วทิำล ีมตุโก รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกฬีำ
ของ รัสเซีย แสดงควำมชื่นชมต่อ ไอโอซี ว่ำ
 “เรำยนิดยีิง่ส�ำหรบักำรตดัสินใจของ ไอโอ
ซ ีครัง้นี ้ถอืเป็นวตัถปุระสงค์ของเรำและวงกำร
กีฬำโลก ที่ต้องกำรรวมตัวเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในครอบครัวของ โอลิมปิก”
 ขณะท่ีสมำชิกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำร
กระตุน้ทัง้ 59 คน กลบัแสดงควำมผดิหวงัอย่ำง

มำก โดยออกแถลงกำรณ์ว่ำ “นีเ่ป็นวนัทีเ่ศร้ำ
ส�ำหรับวงกำรกีฬำ เพรำะไอโอซี เพิกเฉยต่อ
กำรร้องของเหล่ำนักกีฬำ รวมทั้งองค์กรด้ำน
กีฬำท่ีต้องกำรท�ำให้กำรแข่งขันเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส”
 คณะกรรมกำรขององค์กำรต่อต้ำนสำร
ต้องห้ำมแห่งสหรฐัอเมรกิำ กอ็อกมำโจมตกีำร
ตัดสินใจของ ไอโอซี ครั้งนี้ โดยกล่ำวว่ำไอโอ
ซกีระท�ำกำรโดยขำดควำมเป็นผูน้�ำ และสร้ำง
ควำมสับสนให้แก่องค์กรกีฬำทั่วโลก
 ด้ำน เกรก รูเธอร์ฟอร์ด นักกีฬำกระโดด
ไกลขององักฤษ กก็ล่ำวถงึกำรตดัสนิของไอโอซี 
ว่ำไม่เข้ำท่ำ โดยพยำยำมท�ำตัวเป็นคนดีต่อทั้ง 
2 ฝ่ำยแต่จริงๆแล้วกลับท�ำให้ทุกอย่ำงแย่ลง
 โดยก่อนหน้ำนี ้องค์กำรต่อต้ำนกำรใช้สำร
ต้องห้ำม หรือวำดำ เรียกร้อง ไอโอซี แบน 
รัสเซีย จำกโอลิมปิก 2016 ที่บรำซิล เพรำะ
พบว่ำนกักฬีำรสัเซียหลำยรำยจงใจใช้สำรกระ 
ตุ้นมำนำน ทั้งใน ฤดูหนำว 2010 ที่แวน คู
เวอร์ ประเทศแคนำดำ, โอลิมปิก ฤดูร้อน ปี 
2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ 
โอลิมปิก ฤดูหนำวครั้งล่ำสุด ที่โซชิ ประเทศ
รัสเซียเอง แถมยังเชื่อว่ำทำงกำรรัสเซียเองอยู่
เบ้ืองหลังกำรใช้สำรกระตุ้นด้วย แต่ในที่สุด
ทำงไอโอซีก็ไม่แบนรัสเซียดังกล่ำว

โลกกีฬา

โทมัส บาช ประธานไอโอซ ีแถลงการหารอืว่าไม่แบนรสัเซยีในกฬีาโอลมิปิก 2016 ทีจ่ะถงึนี้

‘ออสซ’ีรบัทีพ่กัไม่ได้

‘ฟรมู’ชนะเลศิสมยั3

“ตรำไก่” ฝรัง่เศส ประกำศศกัดำคว้ำแชมป์
ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชำติยุโรป หรือยูโร 
2016 รุ่นอำยุไม่เกิน 19 ปี โดยในนัดชิง
ชนะเลิศเอำชนะ “อัสซูรี” อิตำลี 4-0 ซึ่ง
กำรคว้ำแชมป์ของฝรั่งเศส ครั้งนี้ท�ำให้ทีม
ตรำไก่ สัมผัสกับแชมป์รำยกำรนี้มำแล้ว 8 
ครั้ง ในขณะที่ อิตำลี ยังคงคว้ำแชมป์
รำยกำรนี้อยู่ท่ี 3 ครั้ง อย่ำงไรก็ตำม ท้ัง
ฝรัง่เศสและอติำล ีรวมถงึทมีทีผ่่ำนเข้ำรอบ
รองชนะเลิศอย่ำง อังกฤษ และ โปรตุเกส 
จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอำยุไม่เกิน 20 
ปีที่เกำหลีใต้ปีหน้ำ 

ทัพนักกีฬำทีมชำติออสเตรเลียที่จะแข่งขัน
โอลมิปิก เดนิทำงถงึบรำซลิแล้ว แต่ปฏเิสธ
ที่จะขนย้ำยตัวเองเข้ำพักท่ีหมู่บ้ำนนักกีฬำ 
เนื่องจำกห้องพัก สภำพย�่ำแย่เกินกว่ำจะ
พักและกลัวจะไม่ปลอดภัย เพรำะทั้งน�้ำรั่ว
จำกเพดำน, กลิ่นแก๊สโชยออกมำ และสำย
ไฟที่อำจท�ำให้นักกีฬำถูกไฟฟ้ำช็อต ท�ำให้
ต้องไปพกัโรงแรมใกล้ๆแทน โดยก่อนหน้ำ
นี ้เจ้ำภำพได้เกณฑ์พนกังำนกว่ำ 1,000 คน 
มำช่วยกันซ่อมแซมท�ำควำมสะอำดท่ีพัก
ของนกักฬีำ ทว่ำ เวลำกระชัน้ชดิท�ำให้เสรจ็
ไม่ทัน

คริส ฟรูม นักปั่นจักรยำนทำงไกลชำว
อังกฤษ คว้ำแชมป์ ตูร์ เดอ ฟรองซ์ ได้เป็น
สมัยที่ 3 ในชีวิต เมื่อจบกำรแข่งขันสเตจ
สดุท้ำย ท่ีเมอืงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส และ
เป็นคนแรกในรอบ 20 ปีทีป้่องกนัแชมป์ได้ 
โดยท�ำเวลำรวมได้ 89 ชั่วโมง 4 นำที 48 
วินำที ส่วนแชมป์สเตจที่ 21 อันเป็นสเตจ
สุดท้ำย แชมป์คือ อังเดร เกรเปล ท�ำเวลำ
ไป  2 ชั่วโมง 43 นำที 8 วินำที ซึ่ง ฟรูม 
กล่ำวว่ำถอืเป็นควำมรูส้กึทีน่่ำอศัจรรย์มำก 
และ ตร์ู เดอ ฟรองช์ จะเป็นทวัร์ทีย่อดเยีย่ม
ในใจเสมอ

กีฬา

‘ตราไก่’แชมป์ชุดเลก็

ข้อมลูภาพ : Getty Images
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บันเทิง

‘อีฟ’วิ่งฝ่ากระสุนปืนทั้งส้นสูง โลกบันเทิง

เรยีกได้ว่ำกระแสตอบรบัดเีกนิคำดจรงิๆ หลงั
ออกอำกำศให้ชมได้ไม่กี่ตอนส�ำหรับซีร่ีส์        
“การ์เดี้ยน หักเหลี่ยมมัจจุราช (Guar-
dian)” ทำงช่อง “MONO 29” (โมโน ทเวน
ตีไ้นน์)  ซึง่ได้พระเอก ต๊อบ-ชยัวฒัน์ ทอง
แสง มำประกบคูก่บั สำว ทชิา-พชรวรรณ 
วาดรักชิต (ทิชา G20) ร่วมด้วย สรพงษ์ 
ชาตรี, สมชาย ศกัดกิลุ, แคท- กล้วยไม้ 
พกิลุแย้ม, อฟี-ชญานศิฐ์ บญุโสพศิ, แวน-
ชนนิทร จติปรดีา ฯลฯ ซึง่ก�ำลงัออกอำกำศ 
ทกุวนัจนัทร์ และ วนัองัคำร เวลำ 20.30 น. 
ทำงช่อง MONO 29
 ฉำกที่จะฉำยวันนี้เป็นฉำกที่ทีมกำร์เดี้ยน 
เป็นบอดี้กำร์ดให้กับ ปลายฟ้า (อีฟ) ส.ส. 
หญงิ ท่ีเป็นตวัช่วยสบืเรือ่งคดคีอร์รปัชนัจนมี
คนปองร้ำย โดย ผู้พนัพยคัฆ์ (สรพงษ์) พ่อ
ของจมิมีใ่ห้จมิมีด่แูลปลำยฟ้ำอย่ำงดทีีส่ดุ แต่
กลับเสียทีให้กับกริชและแท็กลูกน้องในทีมท่ี
หกัหลงั จงึมกีำรปะทะกนัขึน้ แถมยงัมคีนร้ำย
อกีกลุม่เข้ำมำเกีย่วข้องในครัง้นีด้้วย  ฉำกนีถ่้ำย
ท�ำกันที่บ้ำนสวนปิยวรรณ ทีมงำนต้องท�ำ
ก�ำแพงไม้ขึ้นมำประกบกับก�ำแพงไม้ของจริง 
เพรำะต้องมกีำรฝังเอฟเฟ็คหลำยสบินดัไว้ ส่วน
นกัแสดงสำวอฟีในบท “ปลำยฟ้ำ” กเ็ตรยีมตวั
เต็มทีเ่พรำะเพิง่เข้ำฉำกวันนีว้นัแรก และต้องวิง่

‘ชนิ’ได้เรยีนรูม้ากขึน้

‘ช่อง7’ท�าเพลงเพือ่แม่

‘โลฮาน’เลกิกบัคูห่มัน้

“ชนิ” ชนิวฒุ ิอนิทรคสูนิ นกัร้องทีต้่อง
เป็นทหำรมำตัง้แต่ 2 เดอืนก่อน ออกมำ
แสดงควำมรูส้กึว่ำ กำรเป็นทหำรท�ำให้ตน
ได้เรยีนรู ้ และเหน็คณุค่ำชวีติมำกขึน้ โดย
นบัตัง้แต่เข้ำกรมรบัใช้ชำต ิได้ฝึกในหลำยๆ
เรือ่ง อำท ิเรือ่งควำมเข้มแขง็ เรือ่งกำรเสยี
สละ กำรอดทน กำรอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ ท�ำให้
เรำเข้ำใจชวีติมำกขึน้ และทัง้แม่ น้องสำว ก็
มำเยีย่มในทกุครัง้ทีใ่ห้เปิดเยีย่ม เป็นก�ำลงั
ใจเล็กๆน้อยๆท�ำให้มีแรงฮึดต่อไป แต่ยอม 
รบัว่ำยงัเป็นห่วงแม่และน้องสำวอยูเ่หมอืน
กนั

สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ท�ำมวิ      
สิกวดิโีอเพลง อุ่นไออาทร ขึ้นมำเพื่อถ่ำย 
ทอดควำมรักของแม่และลูก เนื่องในโอ-    
กำสวันแม่แห่งชำติ ประจ�ำปี 2559 โดย
เพลงน้ี ประพันธ์โดย คุณสุรพันธ์ ชำญ
วิชณำนันต์ ซ่ึงนำงเอกสำว “ขวัญ” อุษำ
มณ ีกล่ำวว่ำ ดใีจและเป็นเกยีรตอิย่ำงมำก 
ที่มีโอกำสได้ถ่ำยทอดบทเพลงที่กลั่นมำ
จำกหัวใจและควำมรู้สึกจริงๆของลูกคน
หนึ่งที่มีต่อแม่ ตดิตำมรบัฟังและชมมวิสกิ
วดิโีอเพลงอุ่นไออำทรได้ทำงช่อง 7 สี และ
ช่อง 35 ในระบบ HD  

ลินด์ซีย์ โลฮาน นักแสดงชื่อดัง เลิกลำ
กบั อกิอร์ ทาราบาซอฟ คูห่มัน้หนุม่มหำ
เศรษฐ ีเป็นทีเ่รยีบร้อย โดยอ้ำงว่ำฝ่ำยชำย
นอกใจไปมั่วกับสำวอื่น โดย โลฮำน ได้
โพสต์ข้อควำมแสดงควำมไม่พอใจแฟน
หนุ่มหลำยต่อหลำยข้อควำมในอินสตำ    
แกรม แม้ว่ำจะลบข้อควำมดงักล่ำวไปแล้ว
ก็ตำม เรื่องท้ังหมดเกิดขึ้นหลังจำกที่ โล
แฮน จับได้ว่ำ ทำรำบำซอฟ แอบไปเที่ยว
งำนปำร์ตี้กับหญิงสำวรำยหนึ่ง อย่ำงไร
ก็ตำม ตัวแทนของ โลฮำน ไม่ขอวิจำรณ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้

ทัง้ส้นสงู เลยแอบตืน่เต้นเลก็น้อย ผูก้�ากบัฯ 
เปลว ศริสิวุรรณ จงึให้ “ครอู้อ” แอค็ติง้โค้ช
คอยช่วยเทรนให้  ส่วนหนุม่ต๊อบผ่ำนมำหลำย
ฉำก เรยีกได้ว่ำมคีวิบูต๊ลอดเวลำ สบำยมำก
 หลงัจำกทกุอย่ำงเรยีบร้อย กเ็ริม่เกบ็ซีน จิม
มี ่(ต๊อบ) เข้ำมำช่วยปลำยฟ้ำ (อฟี) ทีก่�ำลงัโดน 
“กรชิ” รดัคอจนเกอืบหำยใจไม่ออก แล้วจงึเกดิ
กำรต่อสู้กันขึ้นระหว่ำงจิมมี่กับกริช แต่ด้วย
ควำมไวกว่ำท�ำให้จิมม่ีเป็นฝ่ำยได้เปรยีบ จำก
นั้นมีกลุ่มหนึ่งเข้ำมำสมทบยิงกริชจนเสียชีวิต 
จมิมีเ่หน็ท่ำไม่ดจีบัมอืปลำยฟ้ำวิง่ฝ่ำดงกระสนุ
เข้ำมำหลบในห้อง  
 เทคแรกจงัหวะยงัไม่ลงตวั อำรมณ์ยงัไม่ได้ 
ผู้ก�ำกบัฯจงึไม่ปล่อยผ่ำน ขอเซตใหม่และถ่ำย
อกี เรยีกได้ว่ำกว่ำจะผ่ำนฉำกนีไ้ปได้ ยงิกนัหู
แทบดบั ส่วนสำวอฟีเองต้องวิง่ก้มหลบกระสนุ
ทัง้รองเท้ำส้นสงูกนัหลำยรอบกนัเลยทเีดยีว
 สำวอฟีเผยให้ฟังว่ำ “ตืน่เต้นแต่กส็นกุดี
ค่ะ  ว่ิงฝ่ากระสนุหลายนดัมากๆค่ะ เล่น
เอาหอูือ้เหมอืนกนัค่ะ  แต่อารมณ์ยงัไม่เข้า
ถึงตัวละครเท่าไหร่มีโดนดุเหมือนกันค่ะ   
กพ็ยายามปรบัตวัท�าให้ดขีึน้ค่ะ” 
 ติดตำมชมฉำกนี้ได้ในละครซีรี่ส์ “การ์  
เดีย้น หกัเหลีย่มมจัจุราช (Guardian)” ใน 
วนันี ้(องัคำรที ่26 กรกฎำคม) 
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สังคม

ศนูย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ มำ
เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน
 อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล ผูอ้�ำนวย
กำรศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
กล่ำวว่ำ ตลอดมำ TCDC เป็นหนึง่
ในหัวหอกส�ำคัญในกำรผลักดัน
สงัคมควำมคดิสร้ำงสรรค์ทีไ่ม่เพยีง
เป็นองค์กรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัควำม
คิดสร้ำงสรรค์ และก�ำลังขยำย
โอกำสไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้ำน
สร้ำงสรรค์ น�ำเสนอข้อมูลควำมคดิ
สร้ำงสรรค์เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
ซึง่เป็นภำพใหญ่ในกำรพฒันำของ
ประเทศ โดยหนึง่ในภำรกจิส�ำคญั
คอื กำรเปิดโอกำสให้ทกุคนเข้ำถงึ
องค์ควำมรูเ้พือ่ยกระดบัศกัยภำพ
ของควำมคดิสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำร

ศูนย์สร ้ำงสรรค์งำนออกแบบ 
(TCDC) ร่วมกบั ขำยหวัเรำะ (บรร
ลือสำส์น) จัดแสดงนิทรรศกำร 
“อตุสา ฮา กรรม : ผลติข�า ท�า
เงนิ” พำผูช้มส�ำรวจและท�ำควำม
รู้จักกับอำรมณ์ขัน ตีควำมเสียง
หัวเรำะเป็นเครื่องมือทำงควำม  
คิดอันส�ำคัญยิ่งของมนุษยชำติ 
เสริมสร้ำงสมดุลสุขภำวะจิตที่ดี        
สู่กำรเป็นเครื่องมือสร้ำงธุรกิจเชิง
สร้ำงสรรค์ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและ
สงัคม 
 ส�ำหรบัพธิเีปิดนิทรรศกำร พบ
กบัทมีนกัเขยีนวำดภำพกำร์ตนูชือ่
ดงั ผูร่้วมสร้ำงต�ำนำนควำมฮำแห่ง

จดัแสดงนทิรรศกำรหมนุเวยีนจำก
ทัว่โลกเช่นเดยีวกบักำรจดันทิรรศ 
กำร“อตุสำ ฮำ กรรม : ผลติข�ำ ท�ำ
เงนิ” อนัเป็นอกีหนึง่ควำมร่วมมอื
กบั ขำยหวัเรำะ (บรรลอืสำส์น) ผู้
สร้ำงสรรค์ต้นต�ำหรบัควำมฮำของ
เมืองไทย ที่จะมำตีควำมเสียงหัว 
เรำะในมมุมองใหม่ๆ ทัง้กำรเป็น
เครื่องมือที่ใช้เสริมสร้ำงสมดุลสุข
ภำวะจติทีด่ ี ตลอดจนน�ำไปสูก่ำร
ขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกจิและสงัคม 
 ทั้งนี้นิทรรศกำร “อุตสำ ฮำ 
กรรม : ผลติข�ำ ท�ำเงนิ” แบ่งออก
เป็น 3 ส่วนหลกั ได้แก่อตุสำ ฮำ 
กรรม : ผลติข�ำ ท�ำเงนิ, มำกกว่ำ
เสียงหวัเรำะและ เปลีย่นข�ำให้ขบั
เคลื่อนโลกซึ่งพร้อมพำผู้ชมไปส�ำ 

รวจและท�ำควำมรูจ้กักบัอำรมณ์ขนั 
ในฐำนะเครือ่งมอืทำงควำมคดิอนั
ส�ำคญัยิง่ของมนษุยชำต ิทีใ่ช้เชือ่ม
โยงผูค้นเข้ำด้วยกนั เพือ่ผลิตเสยีง
หัวเรำะ สร้ำงควำมสุขและควำมบนั 
เทงิในหลำกหลำยรปูแบบ ตลอด
จนเป็นอกีเครือ่งมอืเพือ่น�ำไปใช้ท�ำ
ธรุกจิ สือ่สำรและสร้ำงสรรค์แนว
ควำมคดิ สนิค้ำ หรอืบรกิำรต่ำงๆ
อีกมำกมำย สู่กำรขับเคลื่อนทำง
เศรษฐกจิและสงัคม 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ภาวธุ พงษ์วทิยภาน ุกรรมกำร
บรหิำร บรษิทั โธธ โซเชยีล จ�ำกดั 
และ สมวลี ลิมป์รัชตำมร กรรม  
กำรผูจ้ดักำร บรษิทั นลีเสน็ ประ      
เทศไทย แถลงข่ำวกำรจบัมอืเป็น
พนัธมติรทีโ่รงแรม Pullman Bang 
kok Hotel G สลีม O 16.00 น. 
สมโภช ชวาลเวชกลุ กรรมกำร
ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บรษิทั 
สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศ    
ไทย) จ�ำกัด แถลงข่ำวเปิดตัวพรี 
เซ็นเตอร์คนล่ำสุดของสก๊อตคิตซ์    

กระทรวงยตุธิรรม ประชมุคณะอนุ 
กรรมกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์และ
เเผนงำน ในกำรเตรยีมควำมพร้อม
และรองรับกำรจัดต้ังศำลชั้นต้น
และแผนกคดใีนศำลยตุธิรรม ครัง้
ที ่2/2559 ทีห้่องประชมุกระทรวง
ยตุธิรรม 2 O 10.30 น. ภก.ดร.
นลิสวุรรณ ลลีารศัม ีนำยกสภำ
เภสัชกรรม แถลงข่ำวกำรจัดงำน 
“สัปดำห์เภสัชกรรม 2559” ที่
โอสถศำลำ คณะเภสชัศำสตร์ จฬุำ 
ลงกรณ์มหำวทิยำลยั O 14.00 น. 

O 08.30 น. อมัพวนั พชิาลยั 
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ส่งเสรมิศลิปชพี
ระหว่ำงประเทศ เปิดนิทรรศกำร 
“สลกัดนุ” ภมูปัิญญำเชงิช่ำง จำก
อดตีสูปั่จจบุนั ทีพ่พิธิภณัฑสถำน
แห่งชำต ิหอศลิปเจ้ำฟ้ำ  O 10.00 
น. ชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ ปลดั

ท่ีศูนย์กำรค้ำสุพรีม คอมเพล็กซ์    
O ส�านกังาน กสทช. เตรยีม
จัดกำรประชุมหำรือทวิภำคีครั้งที่   
1 ระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรม   
กำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำร   
โทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม      
แห่งชำต ิ(ส�ำนกังำน กสทช.) และ 
หน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนโทรคม 
นำคม แห่งรำชอำณำจกัรกัมพชูำ 
ในวนัที ่1 สงิหำคม 2559  ทีโ่รง 
แรมดสุติธำน ีลำกนูำ ภเูกต็ จงัหวดั
ภเูกต็

อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำา ทำาเงิน
ขำยหวัเรำะ โดยได้รบัเกยีรต ิวธิติ 
อุตสำหจิต ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริ 
หำร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ปและ 
อภสิทิธิ ์ ไล่สตัรูไกล ผูอ้�ำนวยกำร



กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ส่งเสรมิตลาดออร์แกนคิ 
ให้เป็นผู้น�าทางการค้าและการ
บรโิภคสินค้าในประเทศ เน้นเจาะ
ตลาดออร์แกนคิสนิค้าและบรกิาร
ในห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้าน 
อาหารออร์แกนิค พร้อมกระตุ้น
การท่องเท่ียวทางการเกษตร สนบั 
สนนุท�าฟาร์มออร์แกนคิ ส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรหันมาท�าการเกษตร
แบบอินทรีย์ หวังเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร และผู้ผลิตรายย่อย 

ในสังคมปัจจุบันคนไทยหัน
มาใส่ใจดูแลสขุภาพมากขึน้  นอก
เหนือจากการออกก�าลังกายแล้ว 
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยไร้
สารพิษอย่างอาหารออร์แกนิคใน
ประเทศก็ได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สนิค้าจ�าพวกออร์แกนคิได้รบัการ
ตอบรับจากผู้บริโภค เน่ืองจาก
ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ประโยชน์ อีกทั้งมีการตระหนัก
เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทีป่นเป้ือน
มลพษิอนัจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
อนามัย ท�าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่
หันมาเริ่มใส่ใจวิถีการกินอยู่และ
เต็มใจจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อร่างกาย 

นอกเหนอืจากสนิค้าด้านทาง 
การเกษตร พชื ผกั ผลไม้ และเนือ้
สตัว์ กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ยงัเน้นย�า้และพัฒนาสนิค้า 

และการบริการ ในรูปแบบของ
วตัถุดบิท่ีใช้ประกอบอาหาร สนิค้า 
อปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน ผลติภณัฑ์
เครือ่งส�าอาง สนิค้าในกลุม่เสือ้ผ้า
เด็ก และเสื้อผ้าแฟชั่นที่ผลิตจาก
ผ้าฝ้ายออร์แกนิค รวมไปถึงร้าน
อาหารออร์แกนคิ ห้างสรรพสินค้า 
หรือ ซูเปอร์มาร์เกตยังเปิดแผนก
สนิค้าประเภทนีโ้ดยตรง ในด้านการ
ท่องเที่ยวทางการเกษตรก็เป็นอีก
หนึง่โมเดลทางธุรกจิยอดนยิมทีไ่ร่
ออร์แกนคิหนัมาท�าธรุกจิประเภทน้ี
เพิม่ข้ึน และยังช่วยดึงกลุ่มนกัท่อง
เที่ยวที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และ
สัมผัสเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง 
ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนเป็นการส่งเสรมิ
พฤติกรรมผู้บริโภคได้หลากหลาย
ตรงตามไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคมาก
ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาท�าการเกษตรแบบอินทรีย์

ทัง้นีก้ระทรวงพาณชิย์ ได้เลง็ 
เห็นความส�าคัญ วางแนวทางส่ง
เสริมตลาดสินค้าออร์แกนิคของ
ไทย ให้เป็นผู้น�าทางการค้าและ
การบรโิภคสนิค้าอนิทรย์ีในภมูภิาค
อาเซียน ภายในปี 2563 โดยตั้ง
เป้าหมายว่าปีนี้จะเพ่ิมมูลค่าการ
ค้าเกษตรออร์แกนคิทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศไม่ต�า่กว่า 10-20%  
จากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,200 ล้าน
บาท โดยการวางยุทธศาสตร์ไว้ 
5 ข้อหลัก คือ 1.การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจด้านการตลาดอนิทรย์ี
ตลอดห่วงโซ่อปุทาน  2.การพฒันา
ฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือใช้ใน 
การวางแผนการตลาดเชงิรกุ  3.การ
ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งใน 
และต่างประเทศ 4.การสร้างความ
หลากหลายของสนิค้าอนิทรย์ีตรง
กบัความต้องการของตลาด 5.การ
สนบัสนนุเชงินโยบาย เพ่ือให้ไทย
เป็นศูนย์กลาง (ฮับ) เรื่องสินค้า
อินทรีย์ในอาเซียน อีกด้วย

ทัง้นี ้กรมการค้าภายใน กระ 
ทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดจัดงาน 
Organic & Natural Expo 2016 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 ข้ึนระหว่าง 
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้องเพลนนารี ฮอลล์ 1-3 
และห้องบอลรมู ศนูย์ประชมุแห่ง

ชาติสิริกิติ์ ระหว่างเวลา 10.00 -  
20.00 น. การจัดงานดงักล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ของไทยสู่สากล 
ตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นอีก
ก้าวหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยให้เข้มแข็งเพื่อปากท้องและ
ความมั่นคงของประชาชนใน
ประเทศอย่างย่ังยืน ส�าหรับผู้
ที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
1 กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ เบอร์โทร 02-507-5722

  

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กับการส่งเสริมตลาดออร์แกนิคในประเทศ
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สังคม

นพ.เสถยีร ภูป่ระเสรฐิ กรรมการผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า 
พร้อมคณะผู้บริหารและแพทย์ พยาบาล พนักงาน ร่วมตัดเค้กแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาส “Anniversary24thPraram 9 Hospital” ที่
ห้องประชุมพระรามเก้า แกรนด์ฮอลล์โรงพยาบาลพระรามเก้า 

กจิจา วงศ์วาร ีกรรมการบรหิาร กลุ่มบรษิทัในเครอื อโรม่า กรุป๊ แถลง
ข่าวการแข่งขัน Aroma presents The Maestro Barista Challenge 
2016 เพือ่การพฒันาฝีมอืนกัชงกาแฟไปแข่งขนัทีป่ระเทศอติาล ีโดยมี 
เบลล่า-ราณี แคมเปญ ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์

อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการแสดงภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” โดยมี หม่อมไฉไล ยุคล ณ 
อยุธยา, แสงเดือน พร้อมพันธุ์, ยาจิตร ยุวบูรณ์ และ ลลิสา จงบารมี 
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ที่จามจุรี สแควร์

สขุวฒัน์ ด่านเสรมิสขุ ประธานผูบ้รหิาร ฝ่ายปฏบิตักิาร สายธรุกจิอาหาร 
ส�าเรจ็รปู บมจ. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) พร้อมผู้บรหิารเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
เยีย่มชมความพร้อมในการขนส่งอาหารพร้อมรบัประทาน เพือ่สนบัสนนุ
ทพันกักฬีาโอลมิปิกไทย ทีศ่นูย์กระจายสนิค้าซพีเีอฟ บางน�า้เปรีย้ว 

วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล ธนา 
คารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ มอบโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับทีมชนะเลิศการแข่งขัน SCB 
Future Leader Challenge 2016 

สพุจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เจเอเอส แอสเซท็ จบัมอื 
ธณภณ ตงัคณานนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายพฒันา
สาขา ร้านค้าเช่า อาหารและเครือ่งดืม่ บจก.เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล เตรยีม
เปิด ทอ็ปส์ มาร์เกต็  สาขาใหม่ ทีศ่นูย์การค้าแจส เออเบร์ิน ศรนีครนิทร์ 

บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จ�ากัด มอบสื่อการเรียนรู้จากผู้มีจิตอาสาที่ร่วม
กันบริจาคหนังสือเสียงผ่านการเล่านิทาน และสาระความรู้ต่างๆ บัน 
ทึกในรูปแบบไฟล์เสียงในกิจกรรม“NEXT Charity ตอน Brighter 
Voice ให้เสียงส่องทาง” ให้แก่มลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

อภริด ีตนัตราภรณ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรางพาณชิย์ แถลงข่าวจดังาน 
“Organic and Natural Expo 2016” โดยมี ศาสตราภิชาน นพ.พิชิต 
สวุรรณประกร, วินจิฉยั แจ่มแจ้ง, วจิกัร วเิศษน้อย, ดวงกมล เจยีมบตุร 
และ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มาร่วมในงาน 
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ธิติวัฒน์ เงินน�าโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี
กรุ๊ป จ�ากัด ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร และระบบ
สาธารณูปโภคแบบครบวงจร ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ร่วมสนับสนุน
งานกอล์ฟการกุศล ชมรมผู้บริหาร กฟน. 

ออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ 
อินโดไชน่า น�าพนักงานบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด เดินสายแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเซ็นทรัลเวิลด์ไปยังถนนสีลม เพื่อเปิดตัวแคมเปญ
แจก เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ผสมกาแฟคั่วบดละเอียด

ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิ
เนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ให้การต้อนรับคณะวิศวกรระดับผู้บริหาร
และผูป้ฏบัิตกิาร จากประเทศเอธโิอเปีย ทีเ่ดนิทางมาศกึษาดงูานเก่ียว
กับการบริหารจัดการน�้า และการก่อสร้างเขื่อนในประเทศไทย 

โชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันเรือใบนานาชาติ เคป พันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค ครั้งที่ 13 
ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต ซึ่งปีนี้มีเรือที่เข้าแข่งขันกว่า 48 ล�า และ
ผู้เข้าแข่งขันกว่า 500 คนจาก 25 ประเทศทั่วโลก 

จิตติมา อุทัยเฉลิม ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ รอยัล ออร์คิด พลัส การ 
บินไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยสมายล์ 
แอร์เวย์ จ�ากัด และนิตยสาร Always forever เปิดตัวแคมเปญพิเศษ 
Madam Explorer (มาดาม เอ็กซ์พลอเรอร์) # ยิ่งเที่ยว ยิ่ง young 

นพ.ยทุธนา สงวนศกัดิโ์กศล ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 9 แอร์
พอร์ต จัดกิจกรรม “CHG Happy Trip” เส้นทางสมุทรปราการ-
กาญจนบรีุ น�าตวัแทนบรษิทัประกนัมากกว่า 100 คน ร่วมเดนิทางไหว้
พระ งานนี้มีตัวแทนประกันชีวิตอิ่มทั้งบุญและสุขทั้งใจ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมช่างเฟอร์-        
นิเจอร์ในหัวข้อ“Kitchen Solution Completed Installation” เพื่อ
อบรมให้ความรู้กับช่างเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทพันธมิตรธุรกิจผู้ผลิต
สินค้าเฟอร์ นิเจอร์ ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64 

ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน ประธานที่ปรึกษาฯ และ ดารณี สุวรรณสิงห์ 
ประธานชมรมแสงเทียนสู่การศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
ปรกึษาเร่ืองการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการปฏริปูการศกึษา โดยมี คณุ
หญิงชโลบล จารุรัตน์, กุณฑลา สันติประภพ ร่วมประชุม

สังคม


