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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

ระเบิด 7 จังหวัดใต้ท้าทาย “รัฏฐาธิปัตย์” 
ยิ่งสังคมไทยยังจมปลัก “ความแตกแยก” 
กรุงเทพฯก็อาจเผชิญกับภัย “ก่อการร้าย”! 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือน “ผู้มีอ�านาจ”  
หยุดสร้างความเข้าใจผิดและความเกลียดชัง 
“ลอย ลมบน” จับกระแสการเมืองหลังประชามติ 
“บิ๊กตู่” มีโอกาสสูงจะเป็น “นายกฯคนนอก” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ชี้ “อดอาหารประท้วง” 
ไม่บรรลุผลเพราะ “ชนชั้นน�าไทย” ใจด�า 
“โสภณ พรโชคชัย” กลัว “สมคิด” พาคนไปตาย! 

อย่าชะล่าใจ!

editor59lokwannee@gmail.comลงอย่าง‘ป๋า’
ถูกถามก่ีครั้งก็ตอบในท�านอง
เดียวกันนี้คือพูดตามหลักการ
ไม่ตอบรับ ไม่ปฏิเสธว่าสนใจ
เข้ามาเป็นนายกฯคนนอกหลัง
การเลอืกตัง้ในช่วงปลายปีหน้า
หรอืไม่ ไม่ว่าจะตดัสนิใจอย่างไร 
อยากให้ดูตัวอย่างจากอดีตนา
ยกฯรุ่นพี่ ถ้าอยากจบสวย ลง
อย่าง “ป๋าเปรม” ก็ต้องพูดว่า 
“พอแล้ว”

ข้อถกเถียงเรื่องอ�านาจส.ว.ลาก
ตัง้ 250 คน ว่าควรมสีทิธ์ิร่วม
โหวตเลอืกนายกรฐัมนตรีเพยีง
อย่างเดยีว หรอืว่าให้มสีทิธิเ์สนอ
รายชือ่คนเป็นนายกรฐัมนตรีได้
ด้วย ส่วนหนึง่เกดิจากความกงั 
วลเรื่องสืบทอดอ�านาจ ที่ “บิ๊ก
ตู่” ยังไม่ยอมพูดออกมาอย่าง
ชดัเจนว่าจะไปต่อในเกมอ�านาจ
หลงัเลอืกตัง้ หรอืว่าวางมอื ซ่ึง
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ  โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชา 
มตทิีไ่ฟเขยีวเปิดทางโล่งให้คนนอก
ไม่ผ่านการเลอืกตัง้จากประชาชน 
เข้าเป็นนายกรฐัมนตรบีรหิารประ 
เทศได้ ยงัมเีร่ืองต้องถกเถยีงกนัต่อ
ไป เพราะข้อก�าหนดต่างๆยังไม่
สะเดด็น�า้
 ข้อถกเถยีงเร่ืองอ�านาจส.ว.ลาก
ตัง้ 250 คน ควรจะมสีทิธิเ์สนอราย
ชือ่ผูเ้หมาะสมเป็นนายกรฐัมนตรี
ให้ทีป่ระชมุร่วมรฐัสภาลงมตเิลอืก
หรอืไม่ หรอืว่าควรมอี�านาจแค่ยก
รกัแร้โหวตเลอืกนายกฯเพยีงอย่าง
เดยีวเหมอืนกบัค�าถามทีผ่่านประ 
ชามตเิหน็ชอบจากประชาชน ต้อง
ยอมรับความจริงอย่างหน่ึงว่าข้อ
สงสยัในการเพ่ิมอ�านาจให้ส.ว.ลาก
ตัง้มาจากความไม่ไว้วางใจว่าจะมี
การสบืทอดอ�านาจจากคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)
 ทีป่ระชาชนส่วนหนึง่ไม่ไว้วาง 
ใจว่าจะมีการสืบทอดอ�านาจก็
เพราะว่าชือ่ของผูท้ีเ่หมาะสมจะมา
เป็นนายกฯคนนอก หรือนายกฯ
คนกลางหลังการเลือกตั้งที่ถูกพูด
ถงึอยูใ่นตอนน้ีคอืผูม้อี�านาจสงูสดุ
ใน คสช. 2 คน คอื “บิก๊ตู”่ พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้าคสช. อกีคน
คอื “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลา-
โหม
 ในส่วนของ “บิก๊ป้อม” นัน้ตดั
ร�าคาญไปแล้ว โดยประกาศออกมา
อย่างชัดเจนว่าไม่สนใจเล่นการ 
เมอืงต่อหลงัลงจากอ�านาจ
 “ไม่เอา ไม่เป็นหรอก”
 เป็นค�าพดูจากปากของ “บิก๊
ป้อม” ที่ตอบผู้สื่อข่าวหลังถูก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

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

โลกวันนี้มีประเด็น  

เมื่อ “บิ๊กตู่” ยังไม่พูดออกมาให้ชัดเจน
ความสงสัยในเรื่องสืบทอดอ�านาจ
ผ่านกลไกที่วางเอาไว้ก็ย่อมมีต่อไป

เรื่องจากปก

ยกฯคนนอกหลังการเลือกตั้ง
ในช่วงปลายปีหน้าหรอืไม่
 เมือ่ “บิก๊ตู”่ ยงัไม่พดูออกมา
ให้ชัดเจน ความสงสัยในเรื่องสืบ 
ทอดอ�านาจผ่านกลไกที่วางเอาไว้
ตามรฐัธรรมนญูกย่็อมมต่ีอไป และ
ค�าถามเรื่องจะมาเป็นนายกฯคน 
นอกหลังเลือกตั้งหรือไม่ก็จะมีต่อ
ไป
 อย่างไรกต็าม แม้จะยงัพดูไม่
ได้ชดัเจน แต่เชือ่ว่าในใจ “บิก๊ตู”่ 
รู้ดีกว่าอยากไปต่อในเกมอ�านาจ
หรืออย่าลงจากหลังเสือหลังเลือก
ตัง้
 ถ้าไปต่อหนทางข้างหน้าจะเจอ
กบัอะไรบ้างยงัไม่อาจบอกได้

ถามเร่ืองสนใจเป็นนายกฯคน 
นอกหลงัการเลอืกตัง้หรอืไม่
 ต่างจาก “บิก๊ตู”่ ทีย่งัไม่ประ 
กาศอะไรออกมา แม้จะถกูถามราย
วันจากสื่อมวลชนเพื่อต้องการ
ความชัดเจนว่าสนใจจะไปต่อใน
เกมอ�านาจหรือว่าหันหลังวางมือ
หลังมกีารเลอืกตัง้
 “มนัยงัไม่ใช่เวลา วนันีผ้มเป็น
อะไร เป็นหวัหน้าคสช. เป็นนายกฯ 
ทีม่าจากกระบวนการอย่างนี ้ แล้ว
มาถามการเมอืงปรกตกิบัผม มนั
ไปได้หรอืไม่ การเมอืงทีเ่ป็นประชา 
ธิปไตยสากลที่ท่านต้องการ มัน
คนละเรือ่งกบัผมตอนนี ้ ไปว่ากนั
ตรงโน้น จะให้มันแตกกันวันนี้
ก่อนหรอือย่างไร ตอนนีม้องไปสู่
การเลอืกตัง้ตามโรดแมป็  วนัหน้า
ท่านอยากเลอืกใคร กเ็ลอืก อย่า
เพ่ิงเอาผมไปเกี่ยวข้อง วันนี้ต้อง
ช่วยผมรักษาความสงบเรียบร้อย 
ให้รัฐธรรมนูญออกมาก่อน ไปสู่
กระบวนการเลอืกตัง้ ซึง่อกียาว มา
ถามในสิง่ทีย่งัมองไม่เหน็ เหมอืน
ที่ผมเคยบอกอย่ากลัวผีท่ีมองไม่
เหน็ กลัวท�าไม วนันัน้ใครกไ็ด้ ผม
ว่ามีคนดีกว่าผมอีกเยอะแยะใน
ประเทศนี ้ ถ้าหาไม่ได้ค่อยมาพดู
กบัผม”
 เป็นส่วนหนึ่งในค�าตอบท่ี
ได้จาก “บิก๊ตู”่ ในช่วงสปัดาห์
ทีผ่่านมา ซึง่ไม่ว่าจะถกูถามกี่
ครัง้กต็อบในท�านองเดยีวกนันี้
คอืพดูตามหลกัการไม่ตอบรบั 
ไม่ปฏเิสธว่าสนใจเข้ามาเป็นนา

 แต่ถ้าตดัสินใจวางมอืถอืว่าจบ
สวย
 หากเลอืกไปต่อหนทางข้างไม่
ง่าย แม้จะเป็นนายกฯแต่อ�านาจไม่
เตม็ไม้เตม็มอืเหมอืนปัจจบุนั ต้อง
โดนตรวจสอบตามกระบวนการ
อย่างเข้มข้นจากฝ่ายการเมอืง  
 ทีส่�าคญัคอืนริโทษกรรมเว้นผดิ
เว้นโทษให้ตวัเองไม่ได้
 “บิก๊ตู”่ ควรย้อนดอูดตีนายกฯ
หลายคนว่าอยากมีเส้นทางเดิน
เหมอืนใคร
 ตวัอย่างมใีห้เหน็แล้ว จะลง
สวยแบบ “ป๋าเปรม” พล.อ. 
เปรม ตณิสลูานนท์ ทีเ่ลอืกพดู
ว่า “ผมพอแล้ว” เมือ่ปี 2531 
แล้วใช้ชวีติบัน้ปลายอย่างสงบ
สขุ หรอืมองความวุน่วายจาก
การอยู่ในเกมอ�านาจเป็นเรื่อง
ท้าทาย กเ็ลอืกเอา

ลงอย่าง‘ป๋า’
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ควันยังคละคลุ้งหลังระเบิด 7 จังหวัด
ภาคใต้ เพราะตราบใดทีย่งัไม่สามารถ
จบัผูก้ระท�าผดิได้ กไ็ม่มพีืน้ทีใ่ดในประ 
เทศที่ปลอดภัย 100% ซึ่งเท่ากับความ
มั่นใจของรัฐบาลทหารเองก็สั่นคลอน
ด้วย 
 การจับ “คนเสื้อแดงอาวุโส” 
ครั้งใหญ่ถึง 17 คน แม้แต่ “แม่ค้า
พริกแกง” ในข้อหาอ้ังย่ี จะเก่ียว 
ข้องกับเหตุระเบิดหรือไม่อย่างไร
นั้น ไม่มีใครรู้ ?
 ขณะที่ “บิ๊กป้อม” พี่ใหญ่ที่ดูแล
ความมั่นคงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับระ-
เบิดใต้ แต่มีความผิดท่ีเกี่ยวกับการ
ก่อกวน สร้างความไม่สงบและต่อต้าน
รัฐบาลและคณะรัฏฐาธิปัตย์ แต่ราย 
งานขา่วจากเฝา่ยความมัน่คงเชื่อว่าทั้ง 
หมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 ที่น่าสนใจคือผู้ถูกจับกุมถูกระบุว่า
เป็นสมาชิก “พรรคปฏิวัติเพื่อประ 
ชาธปิไตย” และยิง่น่าสนใจหากดจูาก
ภูมิล�าเนาของผู้ถูกจับมาจากทุกภาค 
ไม่ว่าจะเป็นเหนอื อสีาน กลาง หรอืใต้  
 การให้สมัภาษณ์ของผูม้อี�านาจและ
ข้อมูลที่ออกมาจึงยังสับสน ยิ่งการจับ 
กุมของเจ้าหน้าที่ก็ท�าให้มีค�าถามว่า
ระเบิดใต้ครั้งนี้สุดท้ายจะกลายเป็น 
การกวาดล้าง “คนเหน็ต่าง” ด้วยหรอื
ไม่ ?
 อย่างที่ “สุชาติ บ�ารุงสุข” นัก
วิชาการรัฐศาสตร์ ส่งสัญญาณ
เตือนผู้มีอ�านาจว่าอย่าเอา “ความ
กลัว” มาท�าให้เกิด “ความแตก 
แยก” โดยไม่ตระหนกัถงึ “ภยัการ
ก่อการร้าย” ที่เป็นความรุนแรง
ร่วมสมัยไปแล้ว !

ทรรศนะ

ภัยใกล้ตัว!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไม่แบก ไม่ติด” 
 อาจเป็นมมุนีม้ัง้ทีเ่ขาจดัให้ประเทศเราเป็น
ประเทศที่มีภาวะทุกข์ยากล�าบากน้อยกว่าอีก
หลายประเทศ เพราะเรามีความเป็นอยู่ใน
ลักษณะท่ีเราถูกฝึกใจให้รับได้ จะฝนแล้ง จะ
น�า้ท่วม จะมีระเบิด คนไทยกย็งัยิม้ไว้ก่อน อาจ
เพราะค�าสอนว่า ให้ยิ้มไว้ไม่ทุกข์ สนุกดี ซึ่ง
ต่างประเทศไม่มีค�าสอนแบบนี้  
  พอเรามีค�าสอนแบบนี้ เขาเห็นเราไม่ค่อย
ทุกข์ ไม่ค่อยแสดงอาการจะมาน่ังหวาดหวั่น
กบัความทกุข์ เพราะเราเอาความสนกุความสขุ
มากลบความทุกข์ ไม่ใช่ไม่มีทุกข์ แต่เรามี
เทคนิคในการกลบทุกข์ กวาดบุญไว้โต้พรม 
แล้วเราก็นอนอยู่บนพรมโดยเราไม่ค่อยทุกข์  
แม้มีปัญหาเราก็ยังกิน เล่น เที่ยวสนุกสนาน 
คนไทยจึงไม่ค่อยคิดถึงอันตราย เลยดูเหมือน
ไม่ค่อยทุกข์  
 ยังไงคนไทยก็อย่าชะล่าใจ อย่าคิดว่าประ 
เทศไทยเป็นประเทศทุกข์น้อยกว่าเขา เลย
ระเรงิเหลงิหลง หรอืประมาทมวัเมา ไม่เตรยีม
เนือ้เตรยีมตวั เตรยีมใจทีจ่ะรบัปัญหาภยัพบิตัิ
อะไรที่หนักๆ เพราะเรามัวแต่สนุก 
 อาตมาจึงขอฝากว่า คนไทยอยู่กันแบบไม่
เจียมเนื้อเจียมตัวไม่ได้แล้ว เราจะต้องมีการ
ฝึกฝน แล้วก็พัฒนา ขจัดความขาดแคลน 
ขัดสน ฝืนเคือง ข้นแค้น   
 อย่างเรือ่งน�า้อย่าไม่ประมาท จะคดิว่า
ไม่มีอะไรไม่ได้ อย่างปีนี้แห้งแล้งและ
ขาดแคลนน�้า เป็นบทเรียนให้เราต้อง  
เตรยีมตวัจดัหาทีเ่กบ็น�า้ ท�าแหล่งน�า้ เกบ็
กักน�้าให้พออยู่พอใช้ เราจะไม่ปล่อยให้
คนชราถูกทอดทิ้ง อดอยาก เมื่อเขาบอก
ว่าเราเป็นประเทศที่ทุกข์น้อยแล้ว เรายิ่ง
ต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ทุกข์ให้คนชรา ให้คนที่ไม่มีอาชีพ อย่าง
อาตมาได้ตั้งกองทุนสัมมาชีพไว้ เพื่อคน
ทีอ่ยากท�าอะไร แต่ไม่มทีีม่ทีาง มทีนุ ขาด
เครื่องไม้เครื่องมือ เรามีเครื่องไม้เครื่อง
มอืให้ นีก่เ็ป็นการแก้ไขและบรรเทาทุกข์
ได้ในระดับหนึ่ง
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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คนไทยอยูก่นัแบบไม่เจยีมเนือ้เจยีมตวั
ไม่ได้แล้ว เราจะต้องมกีารฝึกฝน แล้วก็
พฒันา ขจดัความขาดแคลน ขดัสน ฝืด
เคอืง ข้นแค้น แม้จะถกูจดัเป็นประเทศ
มคีวามทกุข์น้อยกต็าม

การจดัอนัดบัประเทศต่างๆในโลกนี ้ไม่รูว่้าเขา
ได้ข้อมูลกันจากไหน เอาข้อมูลอะไรเป็นบรร 
ทัดฐานว่า ประเทศนั้นมีความสุขที่สุด ทุกข์
น้อยทีส่ดุ เขาบอกว่าประเทศไทยตอนนีเ้หนอื
กว่าญีปุ่น่ สงิคโปร์ คอืเป็นประเทศมภีาวะยาก
ล�าบากน้อยที่สุด ไม่มีทุกข์จากภัยธรรมชาติ
มาก
 ถ้าเทียบกับญ่ีปุ่น เราก็ต้องยอมรับว่าภัย
พิบัติทางธรรมชาติเราน้อยกว่า ดีกว่า สบาย
กว่า ปลอดภัยกว่าแน่  เขาเลยจัดให้เราเป็น
ประเทศทีม่ภีาวะทกุข์ยากน้อยป็นอนัดบัต้นๆ
ของโลก แต่ไม่รูว่้าความรูส้กึของคนไทยจะรูส้กึ
อย่างที่ว่าจริงหรือเปล่า
 เพราะบางคนอยูใ่นสภาพทกุข์ทรมาน แต่
ก็ยังกิน เที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนาน เมามัน 
ไม่ค่อยวิตกกับเรื่องอะไรๆ อาจจะเป็นเพราะ
นสิยัเจ้าส�าราญ ไม่ใช่ว่าทกุอย่างมนัด ีเช่น น�า้
กย็งัขาดแคลนพอสมควร จะบอกว่าไม่ทกุข์ ไม่
ยาก ไม่ล�าบาก คงไม่น่าจะใช่ แต่อาจจะเป็น
เพราะการฝึกฝนจิตใจให้รับสภาพความทุกข์
แสนเข็ญอะไรต่างๆ คนไทยจึงไม่ทุกข์มาก ถึง
จะแล้งยังไงก็ยังไม่ค่อยสนใจ สนุกสนาน สง-
กรานต์ก็ยังสาดน�้ากันอย่างคึกคะนอง ทั้งๆที่
น�า้กข็าดแคลน ไม่ค่อยมนี�า้กย็งัเล่นสาดน�า้กนั
อย่างสนุกสนาน 
 อาจเป็นเพราะประเด็นนี้มุมนี้ก็ได้ที่
ท�าให้เราถูกจัดอันดับประเทศไม่ค่อยมี
ความทุกข์ อาจมีความระทมข่มขื่นอยู่ใน
ใจ แต่ก็ไม่ทุกข์มาก ถ้าเทียบกับการฆ่า
ตวัตายในประเทศอืน่ๆ เรากม็ไีม่มากกว่า
ประเทศอืน่ อาจเพราะในแง่ของจิตใจ เรา
รู้จักปล่อยจิตว่าง รู้จักได้รับค�าสอนจาก
ศาสนาว่า “ปล่อยวาง  จางคลาย ไม่ยึด 

อย่าชะล่าใจ!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4391 (916) วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจ

นายชัชชาต ิสทิธพินัธุ ์ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยถงึผลการ
ด�าเนินงานใน 6 เดอืนแรก ปี 2559 
ว่า บรษัิทมีรายได้สะสมรวม 10,776 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,217 ล้านบาท 
หรือเติบโต 26% จากช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้
จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและ
คอนโดมิเนียม 10,114 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น 2,233 ล้านบาท หรือเติบโต 
28% รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
579  ล้านบาท และรายได้อืน่อกี 83 
ล้านบาท โดยมีก�าไรสุทธ ิ1,639 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 406 ล้านบาท หรือ
เตบิโต 33% จากช่วงเวลาเดยีวกนั
ของปี 2558
 ส่วนในไตรมาส 2 ของปี 2559 
มีรายได้รวมท้ังส้ิน 5,522 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 940 ล้านบาท หรอืเตบิโต 
21% จากไตรมาสเดียวกันของปี 
2558 ท้ังน้ี แบ่งเป็นรายได้จากการ
ขายบ้านพร้อมที่ดินและคอนโด        
มิเนียม 5,208 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 971 
ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 23% จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558 รายได้
จากค่าเช่าและค่าบรกิาร 272 ล้าน
บาท และรายได้อืน่อกี 42 ล้านบาท 
โดยมีก�าไรสุทธ ิ895 ล้านบาท เพิม่
ข้ึน 221  ล้านบาท หรอืเตบิโต 33% 
จากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558
  “ทัง้นี ้ ผลการด�าเนนิงานของ
บรษิทันัน้ ถอืเป็นทีน่่าพอใจมีผลงาน
ท่ีดอีย่างต่อเน่ือง โดยรายได้และก�า  
ไรของบรษิทัมกีารเตบิโตต่อเนือ่งใน

ควอลิตี้เฮ้าส์รายได้หมื่นล้าน

ทิศทางที่ดี สามารถท�าตามเป้า
หมายทีต่ัง้ไว้ได้ โดยรายได้จากการ
ขายอสงัหาฯในไตรมาส 2 อยูท่ีป่ระ 
มาณ 5,208 ล้านบาท แบ่งสดัส่วน
ออกเป็นแนวราบประมาณ 77% คดิ
เป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท และ   
คอนโด 23% คิดเป็นมลูค่า 1,200 
ล้านบาท”
 ในส่วนครึ่งปีหลังของปี 2559 
นั้น บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการ
ใหม่รวมทัง้สิน้จ�านวน 6 โครงการ มี
มลูค่ารวมกว่า 6,500 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น บ้านเดีย่วระดบักลาง-บน 
ภายใต้แบรนด์ “คาซ่า วลิล์” รวมทัง้
โครงการทาวน์โฮมระดับพรีเมียม 
ภายใต้แบรนด์ “คาซ่า ซิตี้” และ 
“กสัโต้” อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่ปี
แรกของปี 2559 บรษิทัและบรษิทั
ย่อยได้เปิดขายโครงการแนวราบใหม่ 
5 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 4,600 
ล้านบาท ได้แก่ โครงการบ้านเดีย่ว 
จ�านวน 3  โครงการ คอื วรารมย์ พรี

เมีย่ม แก้วนวรฐั (เชยีงใหม่), คาซ่า 
วิลล์ รามอนิทรา-วงแหวน 2, เดอะ
ทรสัต์ วิลล์ ราชพฤกษ์-รตันาธเิบศร์ 
และโครงการทาวน์โฮมระดับพรี-   
เมีย่ม จ�านวน 2 โครงการ คอื คาซ่า 
ซติี ้วงแหวน-ล�าลกูกา 2, คาซ่า ซติี้ 
ดอนเมอืง-ศรสีมาน ซึง่ทกุโครงการ
ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี 
  อย่างไรก็ดี ส�าหรับการพัฒนา
โครงการตลอดปีนีจ้ะครอบคลมุทกุ
ระดบัราคาโดยเน้นกลุม่กลาง-บน ท่ี
เป็นฐานลกูค้ากลุม่ใหญ่มีความต้อง 
การอย่างต่อเนือ่ง รวมยงัมกีารพฒั-
นานวัตกรรมส�าหรับการอยูอ่าศยัใน
ทกุแบรนด์ ซึง่ทางเราได้ด�าเนนิการ
แล้วเช่นการออกแบบบ้าน Hi End 
รุน่ใหม่สไตล์ Neo European ใน
โครงการ Q House Avenue ราช 
พฤกษ์-พระราม 5 เป็นต้นโครงการ
ทาวน์โฮมระดบัพรเีมยีม มุง่เน้นการ
ประหยดัพลงังานในตวับ้าน รวมถงึ
การพัฒนา Function ให้เกิดประ 
โยชน์สงูสดุ จากกลยทุธ์ดังกล่าวเชือ่
มั่นว่าจะช่วยสร้างการเติบโตของ
บรษิทัทีย่ัง่ยนืต่อไป 
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ชชัชาต ิสทิธิพนัธ์ุ

ควอลติีเ้ฮ้าส์ แจงยอดราย
ได้รวมครึง่ปีแรกทะลกุว่า 
1 หมื่นล้านบาท เติบโต 
26% ก�าไรสทุธ ิ1,639 ล้าน
บาท เตบิโต 33% พร้อม
กางแผนงานครึง่ปีหลงัจ่อ 
6 โครงการ มีมูลค่ารวม
กว่า 6,500 ล้านบาท

ลุน้รางวลั : นายบญุเกยีรต ิ โชค-
วัฒนา ประธานกรรมการ และ นาย
ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้
อ�านวยการ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) ส่งแคม 
เปญใหญ่ “His & Her Special For 
You” เอาใจสมาชกิบตัร “His & Her 
Plus Point บตัรสะสมคะแนน สะสม
ความสุข” ลุ้นรางวัล มูลค่ากว่า 1 
ล้านบาท เริม่วันนี-้13 ต.ค. 2559 

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 1,346.76  ขาย 1,347.53
ลอนดอน ซื้อ 1,346.76  ขาย 1,347.53

ภาวะหุ้น 19 สิงหาคม 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) 

34.84

39.7625

46.94

4.5713

0.35818

26.11075

-8.25 1,538.76
  51,397.52
-13.77 2,197.81
  37,145.78
-6.47 981.26
  30,249.36
+1.81 573.27
  3,277.24

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,663.35 -11.49

2,309.43 -8.09

2,522.61 -12.17

1,814.05 -10.78

2,354.81 -8.83

2,856.21 -8.85

1,226.71 -4.60

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

4,398.06 

8.56

12,958.64 

25.21

27,613.38 

53.73

5,893.32 

11.47

12,516.74 

24.35

26,075.81 

50.73

-1,495.25

441.90

1,537.57
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‘พาราลิมปิก’ตั้งเป้า4ทอง

การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกได้สิน้สดุลงแล้วเมือ่คนื
วนัอาทติย์ท่ีผ่านมา ผลงานของนกักฬีาไทยบาง
สมาคมกป็ระสบความส�าเรจ็ บางสมาคมกอ็าจ
จะต้องปรับปรุงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างวนัท่ี 7-18  กนัยายน ทีจ่ะถึงนี ้ จะเป็น
ช่วงเวลาได้แสดงความสามารถใน กฬีาพารา
ลมิปิก หรอืเรยีกกนัง่ายๆคอืโอลมิปิกส�าหรบัผู้
พกิาร
 ในการแข่งขนักฬีาพาราลิมปิกทีก่รงุลอน-
ดอน ประเทศองักฤษ ทัพนกักฬีาคนพกิารของ
ไทย สร้างผลงานไว้ได้ดพีอสมควร อยูอ่นัดบัที่ 
31 ได้ 4 เหรียญทอง 2 เหรยีญเงนิ 2 เหรยีญ
ทองแดง แต่ท่ีผ่านมา เหมอืนการสนบัสนนุและ
การอดัฉดีส�าหรบันกักฬีาคนพกิารยงัน้อยกว่า
นกักฬีาปรกตมิาก ทัง้ๆทีส่ร้างชือ่เสยีงให้ประ 
เทศ และต้องทุม่เทฝึกซ้อมไม่น้อยไปกว่ากนั 
 ซึง่ในคร้ังน้ี มลูนธิคิณะกรรมการพาราลิม-
ปิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่านกักฬีาคนพกิาร
ทีจ่ะไปแข่งขนัพาราลมิปิก 2016 ทีก่รงุรโิอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซลิ มทีัง้สิน้ 46 คน จาก 
10 ประเภทกฬีา 
 “คนไทยได้มโีอกาสเหน็ความสามารถของ
นกักฬีาไทยในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกไปแล้ว 
ส�าหรบักฬีาพาราลมิปิกครัง้ทีจ่ะมาถงึนี ้เป็นอกี
รายการทีส่�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั เพราะ

แม้กีฬาโอลิมปิกจะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ยังมี
กีฬาต่างๆให้คอกีฬาได้ติดตามกันมากมาย
เช่นเดมิ เริม่ต้นวนันี ้(22 ส.ค.) มีศกึฟตุบอล 
ลา ลีกา สเปน แข่งขัน 2 คู่ เซลตา บีโก-   
เล กาเนส และ บาเลนเซีย-ลา พัลมาส
 ส่วนในวันอังคาร และ พุธ เป็นคิวของ
ศึกยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือก 
รวมทั้งศึกอีแอลพี คัพ หรือฟุตบอลลีก คัพ 
ส�าหรับแชมเปียนส์ลีก โดยคู่ส�าคัญในวัน
อังคารคือ โรมา-ปอร์โต และ โมนาโก-
บีญาร์เรอัล ส่วนคู่ส�าคัญในคืนวันพุธ คือ 
แมนฯซิตี-สเตอวั บคูาเรสต์ ขณะท่ีใน อี
แอลพี คู่ส�าคัญในวันอังคารคือ เบิร์นลีย์-
ลิเวอร์พูล ส่วนวันพุธคือ ฟูแลม-มิด
เดิลสเบรอ
 ด้านแฟนๆเทนนิส ตั้งแต่วันอังคารจน 
ถึงวันพฤหัสบดี มีเทนนิสให้ลุ้นกัน 3 ราย 
การ ถ้าเป็นผู้ชาย จะเป็นศึก เอทีพี ทัวร์ 
รายการวนิสตนั ซาเลม็ โอเพน ส่วน  ของ
ผู้หญิงมี 2 รายการคือ ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ 
รายการ คอนเน็คติกัต โอเพน และ 
หลุยส์วิลล์ อินเตอร์เนชันแนล โอเพน 
ทั้ง 3 รายการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา
 ส่วนช่วงสุดสัปดาห์ เสาร์และอาทิตย์ 
โปรแกรมกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นลีกท่ีส�าคัญๆ 
ของยุโรป ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, 
กลัโช ซรีีเ่อ, ลา ลกีา, บนุเดสลกีา และ ลกีเองิ
 โดย พรีเมยีร์ลกีองักฤษ แข่งขนัในวนั
เสาร์ และ อาทิตย์ ซึ่งคู่บิ๊กแมตช์คือคู่คืนวัน
เสาร์ ระหว่าง “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม 
ฮอตสเปอร์-“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล  
 ส่วนกัลโช ซีรี่เอ อิตาลี คู่บิ๊กแมตช์ ก็
แข่งขันคืนวันเสาร์ เป็นคู่ระหว่าง นาโปลี-
เอซี มิลาน และ ลาซิโอ-จูเวนตุส
 ด้าน ลา ลกีา ทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั 
มาดรดิ จะเจอกบั เซลตา บโีก ในคืนวนัเสาร์ 
ส่วน “เจ้าบญุทุม่” บาร์เซโลนา จะเจอกบั 
แอธเลตกิ บลิเบา ในคนืวนัอาทติย์ 
 ขณะที่ศึกบุนเดสลีกา คู ่ส�าคัญ มีขึ้น      
ในคืนวันศุกร์ บาเยิร์น มิวนิก-แวร์เดอร์ 
เบรเมิน  
 ส่วน ลีกเอิง คู่ส�าคัญ คืนวันอาทิตย์น่า
สนใจสุดๆ โมนาโก-ปารีส แซงต์ แชร์
แมง 

นกักฬีาทกุคนตัง้ใจฝึกซ้อมกนัอย่างเตม็ทีเ่พือ่
เข้าร่วมแข่งขนักฬีาประเภทต่างๆ ส�าหรบัความ
คาดหวงัในปีนี ้เราตัง้เป้าไว้ไม่ต�า่กว่า 4 เหรยีญ
ทอง ซึง่นกักฬีาซ้อมกนัหนกัทัง้ปี ท�าให้เชือ่มัน่
ว่านกักฬีาไทยของเราความสามารถไม่ยิง่หย่อน
กว่าชาตอิืน่ๆ” นายจตุนินันท์ ภริมย์ภกัด ีประ 
ธานมลูนธิคิณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประ 
เทศไทย กล่าว
 “นอกจากนัน้ การสนบัสนนุในส่วนภาครฐั 
ภาคเอกชน กส็�าคญัมาก อย่างประเทศเพือ่น
บ้านของเรา ทัง้ เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ทีภ่าค
รฐัสนบัสนนุอย่างด ีท�าให้ผลงานดขีึน้อย่างน่า
จบัตามอง ซึง่เรากห็วงัว่าภาครฐัจะสนบัสนนุต่อ
เนือ่งเช่นกนั”
 นกักฬีาคนพกิารทีจ่ะแข่งขนัในพาราลิมปิก
ครัง้นีม้ด้ีวยการ 46 คน จาก 10 ประเภทกฬีา
คอื กรฑีา (13 คน), ว่ายน�า้ (4 คน), ยงิธน ู(3 
คน), ยงิปืน (5 คน), ปิงปอง (7 คน), วลีแชร์
เทนนสิ (2 คน), วลีแชร์ฟันดาบ (1 คน), บอค
เซยี (8 คน), ยกน�า้หนกั (2 คน) และ ยโูด (1 
คน) 
 งานนี้นักกีฬาคนพิการของไทยจะท�า
ผลงานได้ดแีค่ไหนในพาราลมิปิก คงต้อง
รอตดิตามและให้ก�าลงัใจ  เพราะพวกเขา
เองเป็นฮโีร่มาต่างจากนกักฬีาปรกตเิลย 

กีฬา
กีฬา
รอบสัปดาห์
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ต่างประเทศ

บาท)
 หวางกล่าวว่า มคีนตดิต่อมาขอ
ซื้อภาพวาดของเธอหลายคน แน่ 
นอนว่าสิง่นีส้ร้างความกดดนัให้กบั
เธอ ตอนนีเ้ธอเลยไม่ค่อยมสีมาธใิน
การวาดภาพเท่าไหร่นกั
 ก่อนทีเ่ธอจะกลายมาเป็นคนดงั
ในโลกออนไลน์ ชวีติของเธอคอืสาว
ชาวไร่และท�างานในโรงงานท�ารอง
เท้าเลก็ๆแห่งหนึง่
 ในปี ค.ศ. 2015 ลูกสาวของ  
หวาง ทีท่�างานเป็นครใูนศนูย์ภาพ
สนี�า้มนัได้กลบัมาเยีย่มบ้านและน�า
โครงการ “ทกุๆคนกเ็ป็นศลิปินได้” 
กลบัมาทีห่มูบ้่าน พร้อมทัง้ให้การ
สนบัสนนุให้เธอเริม่จบัพูก่นั
 หวางเล่าว่า ตอนนัน้เธอคดิว่า
แนวคดินีเ้ป็นเพยีงวมิานในอากาศ 
เพราะคนจะคาดหวังให้ชาวไร่ชาว 

ปีครึ่งมาแล้วท่ี หวาง เจิงเฟิง 
เริม่วาดภาพ แต่ไม่น่าเชือ่ว่าใน
วันนี้ สาวชาวไร่เช่นเธอกลับมี
งานแสดงศลิปะเป็นของตนเอง
ทีเ่มอืงหลวงอย่างปักกิง่
 ภาพเขยีนของเธอ หลายคนได้
วิจารณ์ว่ามีความคล้ายกับงานของ 
โจว ชนุหยา จติรกรทีม่ชีือ่เสยีงของ
จีน จากนั้นงานของเธอจึงออกสู่
สายตาของสาธารณชน เพราะหาก
เธอไม่ได้เป็นทีรู่จ้กัในโลกออนไลน์ 
สาวชาวไร่จากหมูบ้่านเลก็ๆในมณ 
ฑลกว่างตง ก็ย่อมไม่มีทางที่จะไป
ปรากฏโฉมบนแผ่นดินเมืองหลวง
อย่างแน่นอน
 เมือ่เดอืนมนีาคมท่ีผ่านมา ผูช้ืน่
ชอบศิลปะออนไลน์บังเอิญไปคลิก
ภาพดอกท้อโดยบงัเอญิ ซึง่หลายคน
วิจารณ์ภาพของเธอว่ามคีณุภาพใกล้
เคยีงกบัภาพเขยีนของโจว แต่ความ
แตกต่างอยูท่ี ่ภาพของหวางขายได้
ราคา 200 หยวน (ประมาณ 1,000 
บาท) ขณะท่ีภาพวาดของโจวขายอยู่
ท่ี 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้าน

นาเป็นจติรกรได้อย่างไร
 อย่างไรก็ตาม เธอก็พยายาม
เรียนรู้การวาดภาพสนี�า้มนัจนส�าเร็จ 
และวาดภาพตะกร้าเป็นภาพแรกใน
ชีวิตของเธอ ต่อมามีศิลปินจาก
มณฑลเหอเป่ยขอซื้อภาพนี้ออน  
ไลน์ ไปในราคา 200 หยวน (ประ 
มาณ 1,000 บาท) หวางกล่าวว่า เธอ
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าภาพเขียนจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กบัเธอ
 หวางกล่าวอกีว่า ในอดตีเธอคดิ
ว่าความสขุของคนหนึง่คนกค็อืการ
ได้แต่งงาน มีลูกและเลี้ยงลูกให้
เติบโต ซึ่งเธอเห็นว่าที่จริงแล้วมัน
น่าเบื่อ จนกระทั่งการวาดภาพได้
เข้ามาสร้างความสขุให้กบัเธอ
 ขณะทีภ่าพวาดสร้างความฝันให้
กบัเธอ ชาวบ้านคนอืน่ๆในหมูบ้่าน
กลับพูดจาเสียดสีเธอ อย่างเช่น

เพือ่นร่วมงานในโรงงานรองเท้าพูด
กบัเธอว่า เธอเป็นเพยีงคนฝันกลาง
วนั ชาวไร่ชาวนาจะไปเป็นจติรกรได้
อย่างไรกัน หรือบางคนก็กล่าวว่า 
เป็นจติรกรแล้วยงัมาท�างานในโรง 
งานท�าไม
 แต่หวางกไ็ม่สนใจ เธอให้ความ
สนใจกับภาพวาด บางครั้งเธอตื่น
ขึ้นมากลางดึกเพื่อวาดภาพเพราะ
บงัเอญิเกดิแรงบนัดาลใจ
 ภาพเขยีนของเธอมุง่เน้นไปท่ีสิง่
ต่างๆทีเ่กดิขึน้รอบตวัเธอในชนบท 
ไม่ว่าจะเป็นภาพทุง่นาทีก่ว้างใหญ่
ไพศาล ภาพฝงูสนุขัทีว่ิง่ไล่กนัอย่าง
สนกุสนานภายในหมูบ้่าน หรอืภาพ
ของเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในท้องไร่
 เธอกล่าวว่า ในชนบทของจนีมี
สิง่ต่างๆทีส่ามารถน�ามาวาดภาพได้
จ�านวนมาก เธอเพยีงแต่น�ามาวาด
เพยีงไม่กีอ่ย่างเท่านัน้
 จนกระทัง่เมือ่เดอืนมนีาคม เธอ
เริ่มต้นวาดภาพดอกท้อภายในหมู่ 
บ้าน โดยเธอพยายามลองวาดใน
มมุมองอืน่ จนคนในหมูบ้่านได้น�า
ภาพเธอไปโพสต์ในอนิเทอร์เนต็ จน
ได้รับการเปรียบเทียบกับภาพของ
โจวและได้รับการยอมรับในโลก
ออนไลน์
 หวางกล่าวว่า เธอไม่รูจั้กโจว
และเธอก็ไม่เคยไปตามอ่านค�า
วิจารณ์ภาพของเธอในอินเทอร์-
เนต็ เธอรูแ้ต่เพยีงว่า การวาดภาพ
ได้เปลีย่นชวีติของเธอเท่านัน้   

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “โห้ว 
ไหล จวี ้ซ่าง” หรอื “มาทหีลงั
ได้ก่อน” 
 ในสมยัของจกัรพรรดฮิัน่หวู่
ต้ีแห่งราชวงศ์ฮัน่ ขนุนางในราช
ส�านกัท่ีส�าคญัมสีามคนได้แก่ จี๋
อ้ัน กงซนุหงและจางทงั
 แม้ว่าจี๋อั้นในตอนแรกที่รับ
ต�าแหน่งจะมตี�าแหน่งสงูกว่าอกี
สองคนมาก แต่เน่ืองจากกงซุน        

editor59lokwannee@gmail.com

มาทีหลังได้ก่อน

editor59lokwannee@gmail.com

จิตรกรผู้วาดฝัน

หงและจางทั่งล้วนแต่เป็นขุนนางที่มี
ความสามารถ ท�าให้สามารถเลือ่นขัน้
ได้อย่างรวดเรว็ จนสดุท้ายสามารถกนิ 
ต�าแหน่งทีส่งูกว่าจ๋ีอัน้ได้ทัง้สองคน
 สิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่    
จ๋ีอ้ันอย่างมาก แม้ว่าในความเป็น
จริงความสามารถของจ๋ีอั้นนั้นไม่
สามารถสูค้นทัง้สองได้ แต่เขากลบั
จิตใจคับแคบและไม่ยอมรับความ
จรงิ เขาจึงพยายามเข้าเฝ้าจกัรพรรดิ
ฮัน่หวูต่ีใ้ห้ได้
 เมื่อเข้าเฝ้า เขาได้กราบทูลว่า 

ฮ่องเต้เคยเหน็ชาวนาตดัฟืนหรอื
ไม่ เมือ่ตดักจ็ะเอาไม้ทีต่ดัก่อนไว้
ด้านล่าง ส่วนไม้ทีต่ดัทีห่ลงัวาง
ไว้ด้านบน พระองค์ไม่รูส้กึว่าไม้
ฟืนทีอ่ยูด้่านล่างนัน้ถกูดถูกูหรอื
กระไร
 ฮัน่หวู่ต้ีได้ฟังก็ไม่พอพระทยั
อย่างมาก แต่เหน็ว่าจีอ๋ัน้เป็นขนุ 
นางเก่าแก่จงึไม่ตรสัว่าอะไร แต่
นับจากนั้น จี๋อั้นก็ไม่ได้รับการ
เลือ่นขัน้อกีเลย
 มาทหีลงัได้ก่อน หมายถงึ ผู้
ที่มาทีหลังได้สิ่งที่ดีๆไปก่อน 
หรือผู้ที่มาทีหลังได้ก้าวล�้าหน้า
หรอืก้าวหน้าก่อน
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กลุ่มติดอาวุธ ไนเจอร์ เดลตา     
อเวนเจอร์ส หรอื เอน็ดเีอ ออกโรง
ขู ่ว่าจะเดินหน้าปลดแอกแยกดิน
แดน ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรน�้า  
มนับรเิวณ สามเหลีย่มปากแม่น�า้
ไนเจอร์ ออกจากการปกครองของ
ไนจเีรยีในวนัที ่1 ตุลาคมทีจ่ะถงึนี้
 ค�าแถลงของกลุ่มติดอาวุธดัง
กล่าวประณามการปกครองของรัฐ 
บาลไนจเีรยีภายใต้การน�าของประ 
ธานาธบิดี มูฮัมมาดู บฮูาร ี ว่า
เป็นต้นตอส�าคัญที่ผลักดันให้เกิด
ความแตกแยกของประเทศ และว่า
ประชาชนในเขตสามเหลี่ยมปาก
แม่น�า้ไนเจอร์ไม่ต้องการอยู่ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับรัฐที่ล ้มเหลวอย่าง
ไนจเีรยีอกีต่อไป
 สาเหตุที่กลุ่มนี้ต้องการแยกตัว
เป็นเอกราชอย่างเป็นทางการในวนั
ที ่1 ตลุาคม ปีนี ้เพราะเป็นวนัเดยีว
กบัวนัคล้ายวนัครบรอบการเป็นเอก 
ราชของไนจีเรียที่หลุดพ้นจากการ
ปกครองของสหราชอาณาจักรเมือ่ปี 

ของประเทศหดหายไปกว่า 1 ใน 3 
เช่นเดยีวกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
กบัการลงทนุของบรษิทัพลงังานต่าง
ชาตใินไนจเีรยีทีร่วมถงึบรษิทัเชลล์, 
เอก็ซอน, เชฟรอน และเอนิ
 ทั้งนี้ รายได้จากอุตสาหกรรม
น�า้มนัมสีดัส่วนสงูถงึ 70 เปอร์เซน็ต์
ของรายได้ของรัฐบาลไนจเีรีย ขณะ
ท่ีกลุ่มติดอาวุธไนเจอร์ เดลตา อเวน
เจอร์สระบวุ่า สาเหตทุีพ่วกตนต้อง
จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลไนจีเรีย 
และต้องการแยกตัวเป็นเอกราชนัน้ 
เป็นเพราะไม่พอใจที่ประชาชนใน
พืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแม่น�า้ไนเจอร์
ไม่ได้รับส่วนแบ่งการพัฒนาท่ีเท่า
เทียมกับพ้ืนท่ีส่วนอืน่ๆของไนจเีรีย 
ท้ังท่ีพ้ืนท่ีของตนเป็นแหล่งน�า้มนัท่ี
น�ารายได้เข้าประเทศมหาศาล
 ไนเจอร์ เดลตา อเวนเจอร์ส เคย
ประกาศเมือ่วันท่ี 8 มถินุายน ว่าทาง
กลุม่ปฏเิสธข้อเสนอในการเจรจากบั
รฐับาลไนจเีรยี เพือ่ยตุเิหตโุจมตต่ีอ
เนื่องต่ออุตสาหกรรมน�้ามันในพ้ืน  
ที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าไนเจอร์ที่
เป็นแหล่งน�้ามันส�าคัญทางตอนใต้
ของไนจีเรีย พร้อมกับการก่อเหตุ
โจมตีคร้ังใหม่ด้วยการบกุเผาบ่อน�า้
มนัของ เชฟรอน 

    เหตโุจมตทีีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ต่อท่อส่งน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติใน
พืน้ทีด่นิดอนสามเหลีย่มปากแม่น�า้
ไนเจอร์ในช่วงทีผ่่านมา ได้ส่งผลกระ
ทบอย่างเลวร้ายให้ก�าลงัการผลติน�า้ 
มันของไนจีเรียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่ง
ออกน�้ามันรายใหญ่ท่ีสุดของทวีป
แอฟรกิา ได้ปรบัลดลงสูร่ะดบัทีต่�า่
เตีย้ทีส่ดุในรอบ 20 ปี
 ก่อนหน้านี ้ รฐัมนตรกีระทรวง
น�้ามันของไนจีเรียเผยว่า รัฐบาล
ไนจเีรยีจะเริม่การเจรจากับกลุม่ติด
อาวธุไนเจอร์ เดลตา อเวนเจอร์สใน
ไม่ช้า เพ่ือยติุการก่อเหตโุจมตทีีส่่ง
ผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม
น�า้มนัของประเทศ อย่างไรกด็ ีทาง
กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวได้ปฏิเสธข้อ
เสนอในการเจรจากบัรฐับาลไนจเีรยี 
ถงึแม้จะเป็นการออกโรงปฏเิสธผ่าน
ทางทวติเตอร์กต็าม
 นอกเหนือจากการปฏิเสธเข้า
ร่วมกระบวนการเจรจาสนัตภิาพกบั
ฝ่ายรัฐบาลไนจีเรียแล้ว กลุ่มติด
อาวธุดงักล่าวยงัเผยด้วยว่า สมาชกิ
ของตนอยู่เบื้องหลังการเผาบ่อน�้า
มนั RMP 20 ของบรษิทัเชฟรอนที่
ตั้งอยู่ในเขตวาร์ริ ของสามเหลี่ยม
ปากแม่น�า้ไนเจอร์ เมือ่ช่วงต้นเดอืน
มถินุายน หลงัจากทีเ่คยก่อเหตโุจม 
ตีในลักษณะที่คล้ายคลึงกันต่อบ่อ   
น�า้มนัของบรษิทัต่างชาต ิทัง้บรษิทั
เชลล์ และ ENI มาแล้ว
 ถือเป็นเร่ืองที่น่าจับตาดูต่อ
ไปว่า ทางกลุม่ตดิอาวธุ ไนเจอร์ 
เดลตา อเวนเจอร์ส จะกระท�า
การอย่างไรต่อไป และทางรัฐ 
บาลไนจีเรียจะสามารถจัดการ
ได้หรอืไม่ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily มองว่าการกีดกันทางการค้า เป็น
อุปสรรคส�าคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

 

ค.ศ. 1960
 ความเคลื่อนไหวล่าสุดในการ
ประกาศเดนิหน้าแยกตวัเป็นเอกราช
ในครั้งนี้ มีข้ึนหลังจากท่ีกลุ่มติด
อาวุธไนเจอร์ เดลตา อเวนเจอร์ส 
เปิดฉากโจมตีโรงกลั่นและท่อส่ง
น�้ามันในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่ 
น�้าไนเจอร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง
ต้นปีนี้เป็นต้นมา โดยการโจมตีท่ี
เกดิขึน้ได้สร้างความเสยีหายแก่อตุ 
สาหกรรมน�้ามันของไนจีเรียอย่าง
ใหญ่หลวง จนก�าลงัการผลติน�า้มนั

 In Brief : ย่อความ

กลุม่ตดิอาวธุ ไนเจอร์ เดล
ตา อเวนเจอร์ส หรอื เอน็
ดีเอ ออกโรงขู่ว่าจะเดิน
หน ้าปลดแอกแยกดิน
แดนสามเหลี่ยมปากแม่
น�า้ไนเจอร์ ออกจากการปก
ครองของไนจีเรียในวันท่ี 
1 ตลุาคมทีจ่ะถงึนี้

‘NDA’ขูแ่ยกดินแดน

กลุ่มตดิอาวธุ ไนเจอร์ เดลตา อเวนเจอร์ส ขูจ่ะ แยกดนิแดนจากไนจเีรยี
ในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้
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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

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.

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล โทร.08-1900-2444
081900-OM-020816-01

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�ำงำนบ้ำนทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้ำ เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บำท

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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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

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

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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
08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล แถลง
ข่าว ประกาศผลรางวลัมหาวทิยาลยั
มหดิล ประจ�าปีการศกึษา 2558 ที่
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยา 
ลยัมหดิล O 09.30 น. ณฐันยั 
อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ�ากดั 
(มหาชน) น�าเสนอข้อมลูการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุน 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ    
ไทย O 10.00 น. ดร.อรรชกา     

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรม
ราชนินีาถ ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย O 09.00 น. ศ. 
ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลง
ข่าว เปิดตวั หลงัคาโซลาร์ และนโย 
บายสูเ่ป้าหมายการเป็นมหาวทิยา-
ลยั Zero-Energy Consumption 
ทีอ่าคารโดมบรหิาร มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ O 09.30 
น. ศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชนิทร 

O 09.00 น. เกศรา มญัชศุรี 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกั 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดการ
อบรม และลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืโครงการรณรงค์สร้าง
วินัยทางการเงิน เฉลิมพระเกียรติ

สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงอตุสาหกรรม เปิดการประชมุ
นานาชาตด้ิานการออกแบบแฟชัน่ 
ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ O 
13.00 น. ธนากร ธนวรทิธิ ์ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษัท ออล 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวคอนโด
โครงการใหม่สถานีรถไฟฟ้าคูคต      
ที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์   
เทอร์มนิอล 21

บรติชิ เคานซลิ ประเทศไทย ร่วมกบั
มหาวทิยาลยั Goldsmiths, Univer-
sity of London จบัมอืมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีและมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุดรธานี พัฒนาหลักสูตร
การประกอบการเพือ่สงัคม  ส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
ไทยและสหราอาณาจกัร 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ประกอบการเพือ่สงัคม ระหว่างมหา 
วิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร 
หรอื Thai-UK University Social 
Enterprise Curriculum Develop-
ment ‘Buddy’ Programme เป็น
โครงการน�าร่อง เพือ่พฒันาหลกัสตูร
ด้านการประกอบการเพือ่สงัคม โดย
การน�าของบรติชิ เคานซลิ โดยใน

ความร่วมมือทางอุดมศึกษา 

ระยะแรกจะเน้นการแบ่งปันประสบ 
การณ์การจัดการหลักสูตร โดย
อาศัยองค์ความรู ้และความเชี่ยว   
ชาญของมหาวทิยาลยั Goldsmiths, 
University of London ทั้งด้าน
วชิาการการพฒันาบคุลากรทางการ 
ศกึษา เพือ่สร้างโอกาสแลกเปลีย่น
แนวปฏบิตัทิีด่ ีระหว่างสถาบนัอดุม 
ศึกษาของสหราชอาณาจักรและ  
ไทย 
 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท 
สบืค้า อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทค 
โนโลยสีรนุาร ีกล่าวว่าเป็นโอกาสที่
ดีมากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารไีด้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลัก 
สตูรร่วมกจิการเพือ่สงัคมกับ Gold-
smiths, University of London ใน
การพฒันาหลกัสตูรร่วมและส่งเสรมิ

ให้การด�าเนินการด้านกิจการเพื่อ
สงัคมในมหาวิทยาลยัให้มคีวามเข้ม
แขง็ มมีาตรฐานและสร้างผลงานเชงิ
ประจกัษ์มากยิง่ขึน้ ก่อให้เกิด Social 
Innovation และผูป้ระกอบการทาง
สงัคม ท�าให้สงัคม ชมุชนและเศรษฐ 
กจิดขีึน้
 ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ 
อธกิารบด ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุร 
ธาน ี กล่าวว่า การพัฒนาหลกัสตูร
การประกอบการเพ่ือสังคมร่วมกัน
กับ Goldsmiths, University of 
London โดยการริเริ่มของ บริติช 
เคานซิล จะช่วยให้เกิดการแลก
เปลีย่นความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
และท�าให้การประกอบการเพื่อสัง 
คมมคีวามแข้มแขง็มากขึน้
 มร.แอนดรว์ู กลาส ผู้อ�านวย

การ บรติชิ เคานซลิ ประเทศไทย 
กล่าว โครงการ Thai-UK University 
Social Enterprise Curriculum 
Development ‘Buddy’ Program-
me มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมอืในระดบัอดุมศกึษาระ 
หว่างประเทศไทยและสหราชอา-
ณาจกัร โดยมุง่เน้นให้เกดิการพฒั-
นาหลักสูตรร่วมกิจการเพ่ือสังคม   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและแก้ไขปัญ 
หาทางสงัคมและชมุชนไปพร้อมกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นกัศึกษา คณา-
จารย์ และสถาบันการศึกษา ที่จะ   
ได้เปิดมุมมองการเรียนรู้ในระดับ
นานาชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัเศรษฐกจิในยคุไร้พรมแดน
เช่นนี้ 
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สลิลรัตน์ พงษ์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท     
ซีพี-เมจิ จ�ากัด เปิดตัว เมจิ ไฮโปรตีน สูตรเวย์ไลท์ โดยมี อภิสิทธิ์ 
ธีรภาพรุ่งโรจน์, ทรงพล แดงอุทัย, วัชรพล มงคลกิจวาณิชย์ และ ศรี-
พรรณ ชืน่ชมบรูณ์, มาร่วมงานด้วย ทีส่ถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ 

สุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหาร ธนิยะกรุ๊ป ร่วมกับ 
บษุยา สถริพพิฒัน์กลุ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานบรหิารลกูค้า
และการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) จัด
แคมเปญใหญ่ AIS LIVE360° @THANIYA GROUP 

ผุสดี พันธุมพันธ์ ผู้อ�านวยการใหญ่ทรัพยากรบุคคล บจก.เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป แสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับรางวัล สถานประ 
กอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2559 
จากกระทรวงแรงงาน ที่อิมแพค เมืองทองธานี

ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ส�านกังานปัตตาน)ี มอบรางวลัให้กบันกัเรยีน
ทีช่นะเลศิ โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล 
ในหวัข้อ วฒันธรรมและนวตักรรมอสิลามเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ และนายก
สมาคมการค้าปลกีและเอสเอม็อทีนุไทย มอบทนุการศกึษาให้กบับตุร
หลานผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีในเครอืข่ายของ สสว. และ กสอ. จ�านวน 
1,300 ทุน เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์ รวมมูลค่า 135 ล้านบาท 

สมพล ตรภีพนารถ กรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธรุกจิศนูย์การค้า บมจ.เอม็ 
บี เค และ อรวรรณ จึงประเสริฐศรี  ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะ
ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 แสดงความยินดีกับ อัญญา ยูถะสุนทร เจ้า 
ของร้าน Zone 9 ในโอกาสเปิดร้าน

ชนะ รุง่แสง อดตีผูบ้รหิาร ธนาคารกสกิรไทย จดัเลีย้งแสดงความยนิดี
แก่ ปรีดี ดาวฉาย, ธีรนันท์ ศรีหงส์ และ ขัตติยา อินทรวิชัย ในโอกาส
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาคมธนาคารไทย, ประธานกสิกร 
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ 

ศ.กติตคิณุ นพ.สทุธพิร จติต์มติรภาพ ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยั
แห่งชาต ิเปิดการประชมุ มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2559 ภายใต้แนวคดิ 
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี สุกัญญา 
ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ    

สังคม
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ธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมพนักงานร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กับการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับ
ทั้งความสุข สนุกสนาน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

ดร.กมัปนาท บญุราศร ีประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั 
ไอยรา แพลนเนต จ�ากดั เซน็สญัญากบัพระเอกผวิเข้ม ป๋อ-ณฐัวฒุ ิสกดิ-
ใจ เป็นพรเีซน็เตอร์คนแรกของผลติภณัฑ์เอมมรู่า สารสกดัเซซามนิจาก
งาด�า โดยจะเปิดตวัอย่างเป็นทางการในเรว็ๆนี้

ศ. ดร.สุรเกยีรติ ์เสถยีรไทย ประธานกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อม
ด้วย ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานจัดคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมชม
การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “หนึ่งครอบครัว หนึ่งหัวใจ ครั้งที่ 2” 

ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร กรรมการผู้จัดการ ของกลุ่มคลินิกทันตกรรม
บางกอกสไมล์ และ ดร.เปาโล มาโล ผู้ก่อตั้งมาโลคลินิก เซ็นสัญญา
ร่วมมือสร้างนวัตกรรมทางทันตกรรม All On 4 โดยมี กาญจน์เกล้า 
ด้วยเศียรเกล้า, อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ ร่วมงาน

ประวชิ สขุมุ ผูอ้�านวยการส�านกัสือ่สารองค์กร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวนทิรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลกึอดตี 
มองปัจจบุนั ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453 เพือ่จดัแสดงภาพถ่าย
โบราณสยามเมือ่แรกม ีจนถึงสิน้รชัการที ่5 จ�านวนกว่า 150 ภาพ 

วริชั ไพสฐิเศวต รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอาวโุส-ปฏบิตักิาร บมจ.
บัตรกรุงไทย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลเกียรติยศ องค์กรที่มีมูลค่า 
แบรนด์สงูสดุ ประจ�าปี 2559 ในกลุม่ธรุกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย์ จาก 
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คาเฟ่ ปารีเซียน จัดเลี้ยงต้อนรับเซเลบริตี้คนดังท่ามกลางบรรยากาศ
แสนอบอุน่ พร้อมเสร์ิฟเมนซูกิเนเจอร์สไตล์ฝรัง่เศสแท้ๆทีป่รงุจากเชฟ
แอร์เว่เฟอร์ราด โดยมี ธติยิา ชูโต, ม.ร.ว.อษุณษิา สุขสวัสดิ,์ ม.ล.ภมูใิจ 
ชุมพล, นภาลัย อารีสรณ์ มาร่วมรับประทานอาหารด้วย 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็น
ประธานในงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง จณัญญา (บุตรี อดิศักดิ์-        
อินทิรา จันทร์แจ่มใส) กับ วีรธร (บุตร รัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รอง
ปลัดกรุงเทพมหานคร) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

สังคม


