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บรหิารบ้านเมอืง ถ้าไม่เป็นมวย
กอ็าจกลายเป็น “ทกุขลาภ” มี
ลาภ แต่มคีนเอาทกุข์มาให้  3

 

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! 

คนเป็นมวย!

editor59lokwannee@gmail.com
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เลอืกนายกฯ เสยีงเหน็ชอบทีต้่อง
ใช้มากถงึ 375 เสยีง หากพรรค
ใหญ่สองพรรคไม่มีใครเอาด้วย
กบัช่ือท่ีส.ว.เสนอ ทางตนัในการ
เลอืกนายกฯกอ็าจเกดิขึน้ได้เพราะ
ล�าพังสองพรรคใหญ่ไม่มีวันจะ
จับมอืกนัโหวตหนนุคนของพรรค
คูแ่ข่งเป็นนายกฯอยูแ่ล้ว จงึต้อง
มกีตกิาพิสดารท่ีจะใช้ผ่าทางตนันี้

ยังพิสดารได้อีก
การปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
บรรจเุนือ้หาค�าถามพ่วงเข้าไปใน
บทบัญญัติเพื่อให้มีผลบังคับ     
ใช้ อาจจะมอีะไรพสิดารมากกว่า   
การตคีวามผลประชามติท่ีว่าประ    
ชาชนเห็นชอบให้ส.ว.ร่วมโหวต
เลอืกนายกฯ เท่ากบัเหน็ชอบให้
ส.ว.มอี�านาจเสนอชือ่ผูเ้หมาะสม
เป็นนายกรัฐมนตรีให้สภาเลือก
ได้ เพราะหากดูตามกติกาการ

โลกวันนี้มีประเด็น 2

สุดติ่งกระดิ่งแมว!

คาบสมุทรเกาหลี
ตึงเครียด

APผุดคอนโดฯ
แนวรถไฟฟ้า

“อาเบะ”
เซอร์ไพรส์ริโอ

“316”
วงไทย-เกาหลี

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5
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โลกวันนี้มีประเด็น  

ตามธรรมชาติของพรรคประชาธิปัตย์
กับเพื่อไทยไม่มีทางที่จะร่วมโหวต

ให้คนฝ่ายตรงข้ามเป็นนายกฯแน่นอน

เรื่องจากปก

ถึงนาทีนี้ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็
คงต้องบอกว่าเอาแน่เรื่องที่จะให้
อ�านาจส.ว.ลากตั้ง 250 คนมี
อ�านาจร่วมเสนอชื่อผู ้เหมาะสม
เป็นนายกรฐัมนตรใีห้ทีป่ระชมุรฐั 
สภาโหวตเลือก
 ที่ยังไม่แน่คือจะกล้าหั่นขั้น
ตอนให้ส.ส.ครึ่งหนึ่งเสนองดเว้น
การเลือกนายกรฐัมนตรจีากบญัชี
รายชือ่ท่ีพรรคการเมอืงเสนอหรอื
ไม่
 แต่ดูตามรูปการแล้วโอกาส
เป็นไปได้มีค่อนข้างสูง เพราะ
สามารถอ้างได้ว่าเมื่อที่ประชุมไม่
สามารถโหวตเลือกนายกฯจาก
บญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงเสนอ
ได้ ก็แสดงว่าที่ประชุมไม่เอาคน
จากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
 ดงันัน้จงึควรให้สทิธิส์.ว.เสนอ
รายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐ-

 รูปแบบการเลือกตั้งใหม่แบบ
จัดสรรปันส่วนแน่นอนว่าจะท�า  
ให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียง
เด็ดขาดในสภา บางทีเสียงของ
สองพรรคใหญ่รวมกันอาจจะไม่
ถึงครึ่งหนึ่งคือ 375 เสียงด้วยซ�้า
 เม่ือสองพรรคใหญ่รวมกันยัง
ไม่ถึง 375 เสียง ตามธรรมชาติ
ของพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อ
ไทยไม่มีทางที่จะร่วมโหวตให้คน
ของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นนายกฯ

มนตรีได้เลย ไม่จ�าเป็นต้องให้
ส.ส.เกินกึ่งหน่ึงของสภาเห็นชอบ
ก่อน
 อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับ
แก้ท่ีพิสดารกว่าท่ีก�าลังเป็นประ 
เดน็พดูกนัในตอนนีอ้กี เพราะเริม่
มีการต้ังค�าถามว่าหากที่ประชุม
รฐัสภา ซึง่ต้องใช้เสยีงเกนิกึง่หนึง่
ของ 750 คน ไม่สามารถหาข้อยตุิ
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ได้จะมีทางออกอย่างไร
 กรณนีีไ้ม่ใช่ว่าเกดิขึน้ไม่ได้ 
เพราะต้องใช้เสยีงมากกว่า 375 
เสียงในการโหวตเลือกนายก
รัฐมนตรี

แน่นอน จะไปรวมเสยีงจากพรรค
เล็กพรรคน้อยโอกาสที่จะได้เกิน 
375 เสียงก็เป็นเรื่องยาก
 ล�าพงัส.ว. 250 เสยีงจะหาเพิม่
ให้เกิน 375 เสียงก็เป็นเรื่องยาก
หากพรรคใหญ่พรรคใดพรรค
หนึ่งไม่สนับสนุน
 โอกาสจะเกิดทางตันในการ
เลือกนายกฯใช่ว่าจะไม่มี
 จึงน่าจับตาว่าการปรับแก้
ร ่างรัฐธรรมนูญอาจมีอะไร
พิสดารมากกว่าตัดขั้นตอนให้
ส.ส.เกินก่ึงหน่ึงเห็นชอบกับ
การเลอืกนายกฯนอกบญัช ีและ
ให้อ�านาจส.ว.เสนอชื่อนายก
รฐัมนตรกีเ็ป็นได้

ยังพิสดารได้อีก
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ไม่แปลกที่ “สนช.” ที่มาจากการ
แต่งตัง้โดย “คณะรฏัฐาธปัิตย์” จะ
ออกมาสนบัสนนุให้  “ส.ว.แต่งตัง้” 
ตามร่างรัฐธรรมนญฉบับ “แป๊ะมี
ชัย” เสนอชื่อผู้ที่จะเป็น “นายก
รัฐมนตรี” ได้เช่นเดียวกับพรรค 
การเมอืง ทัง้ที ่“ค�าถามพ่วง” ระบุ
เพียงให้ร่วมโหวต “นายกรัฐมน   
ตร”ี !
 “คนดี” ของ “ท่านผู้น�า” จึง
ท�าให้ย้อนถงึค�าว่า “ผูด้ตีนีแดงตะ 
แคงตนีเดนิ” ซึง่มกัหมายถงึ “ชน 
ช้ันสงู” ทีท่�างานอะไรกไ็ม่เป็นหรอื
ท�างานหนักไม่ได้ แต่ก็มักได้เป็น
ใหญ่เป็นโต เป็นพวกมีบญุมีวาสนา   
 ระบบ “ลากตัง้” จึงเหมือนคูแ่ฝด
กบัระบอบ “เผดจ็การ” ซ่ึง “ผู้มีอ�า-
นาจ” เชือ่ว่าเป็น “คนด”ี และมคีวาม
รูค้วามสามารถ  แม้ “คนดลีากตัง้” 
จะเหมอืน “หุน่ยนต์” ท�าตามค�าสัง่
ของ “ผูม้อี�านาจ” ไม่ว่าจะอยูใ่นร่าง
ของ “นกัการเมอืง” หรอื “องค์กร
อสิระ” ก็ไม่ใช่สิง่ผิดปรกตสิ�าหรบัสาร
ขณัฑ์
 อย่างที่ “เนติบริการตัวพ่อ”    
ยังแบะท่าว่ารู้ล่วงหน้าแล้วว่า “ค�า 
ถามพ่วง” จะเป็น “กบัดกั” แต่ถ้า 
“กรธ.-สนช.” ตกลงกนัไม่ได้กต้็อง
ไปจบที ่“ศาลรฐัธรรมนญู” !
 ปรากฏการณ์ “ได้คบืจะเอาศอก” 
ของพวกได้ดบิได้ดจีากระบบ “ลาก
ตัง้” จงึจะเป็นการเมืองแบบ “สดุติง่
กระดิง่แมว” ทีล่ากยาวไปอกีนาน
 ตราบใดที ่  “คนด”ี ยงัครอง
บ้านครองเมอืง !
 

ทรรศนะ

สุดติ่งกระดิ่งแมว!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  พูดอย่างนี้จึงต้องเรียกว่านายกฯคนนี้ยัง
เป็นมวยอยู่ เพราะถ้าโดดมาฮุบเลย อาจติด
เบ็ด ติดเหยื่อ คือท�าให้ตัวเองติดล็อก ตัวเอง
เข้ามมุอบั แต่การพดูอย่างนีเ้ขาเรยีกว่าคนเป็น
มวย ชกมวย แต่ไม่เป็นมวย เดี๋ยวก็โดนน็อก 
 เล่นการเมือง จะบริหารบ้านเมือง ถ้า
ไม่เป็นมวย ก็อาจจะซวยก็ได้ อาจจะ
กลายเป็น “ทุกขลาภ” คือก�าลังจะมีโชค
มีลาภ แต่กลับมีคนเอาทุกข์มาให้ ดีที่ยัง
ฉลาด แก้ไขไหวทัน คนเราถ้ารู้ทัน แก้ไข
ทัน ก็สามารถจะท�าให้ชีวิตท่ีติดขัดผ่าน
พ้นไปได้อย่างราบรื่น  
 ดีๆๆ ต้องขออนุโมทนาที่นายกฯประยุทธ์
ไม่ฮบุเหยือ่คณุไพบลูย์ คณุไพบลูย์เองก็มาเรว็
ไป ออกสตาร์ตเร็วไป แต่ใครจะท�าเร็วท�าช้านี่
กไ็ม่ใช่ว่าจะไม่มใีครเหน็ด้วย คนกลุม่หนึง่อาจ
เห็นด้วย แล้วก็มีความต้องการแบบเดียวกัน 
หัวอกหัวใจตรงกันอะไรท�านองนี้ 
 แต่เอาล่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องจังหวะ เวลา
นั้นมันส�าคัญ ถ้าเหมาะก็ท�า ถ้าไม่เหมาะ ท�า
ไปก็ล�าบากแน่นอน อาตมาจึงบอกว่า จะท�า
อะไรก็ให้มันถูกจังหวะ ถูกเวลา มันก็จะก้าว 
หน้า เดินหน้า แต่ถ้าผิดจังหวะ ผิดเวลาก็จะ
พลาดได้ โอกาสที่จะไปได้ดีก็เลยติดขัด จึงไม่
ควรจะท�า หากต้องการให้มันราบรื่น ก็ต้องดู
จังหวะ ดูเวลาอะไรต่างๆที่เหมาะสม มันก็จะ
ท�าให้ราบรื่นได้ สะดวกได้ 
 ดูฤกษ์ดูยามอะไรท�านองนั้น แต่ไม่ใช่
ฤกษ์ยามแบบดูดวง เป็นการคอยหรือรอ
จังหวะท่ีสะดวก ถ้ารอไม่ได้ คอยไม่ได้ ท�า
ไปมันก็สะดุด ไม่สะดวก แล้วก็ต้องมา
ตามแก้ปัญหากนัทหีลงัอกี ยุง่ยาก ล�าบาก 
ยังไงๆรอจังหวะให้ทางโล่งแล้วค่อยเดิน
น่าจะดีกว่า
  เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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เล่นการเมอืง บรหิารบ้านเมอืง ถ้าไม่
เป็นมวยกอ็าจกลายเป็น “ทกุขลาภ” 
ก�าลังจะมีโชคมีลาภ แต่กลับมีคน
เอาทุกข์มาให้ คนเราถ้ารู้ทัน แก้ไข
ทัน ชีวิตที่ติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้
อย่างราบรืน่  

ความเป็น “มวย” เขาถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่าง
หนึง่ ถ้าคนไม่เป็นมวยบางทกีซ็วย ไม่ว่าจะท�า
อะไรก็เข้าทางฝ่ายตรงข้าม เขาก็น็อกเอาได้ 
ความเป็นมวยของ ท่านนายกฯ พล.อ.ประ-
ยทุธ์ จนัทร์โอชา ทีอ่อกมาเบรก คณุไพบลูย์ 
นิติตะวัน อดีตสปช. (สมาชิกสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ) จะตั้งพรรคการเมืองและเสนอชื่อพล.อ. 
ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีว่า อย่าเพ่ิงลาก
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมือง มันยังไม่ใช่เวลา 
เพราะขณะนี้ก�าลังเร่งแก้ปัญหาประเทศ  
 พล.อ.ประยทุธ์บอกว่า ทีค่ณุไพบลูย์ระบวุ่า
คนที่ลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญคือคนที่
อยากให้ตนเป็นนายกฯ ต่อนั้น ขอให้ไปถาม
คนท่ีรับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่มาถามตน 
เพราะขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา จึงจะไม่ตอบอะไร
ทัง้สิน้ ทัง้ยงัขอให้ถามเรือ่งอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
เพราะบ้านเมืองก�าลังขับเคลื่อน รัฐบาลก�าลัง
ขับเคลื่อนทุกอย่างให้ดีขึ้น 
  พล.อ.ประยุทธ์เปรียบการท�างานของตน
ว่า เหมือนก�าลังสร้างหนังให้ประเทศมั่นคง 
อย่าเพิง่แตกแยกตัง้แต่ฉากแรก มฉิะนัน้จะถกู
มองว่าต้องการปทูางสูอ่�านาจ ต้องการลากยาว 
เพราะถ้าพดูอย่างนี ้อกีฝ่ายหนึง่ทีเ่ขาปากแห้ง
ท้องหวิมานานกจ็ะออกมาต่างๆ มนักจ็ะกลาย
เป็นเรื่องท�าให้เสียโอกาส เสียจังหวะท่ีบ้าน
เมืองจะสงบ 
 หากเห็นว่าเอาแน่ๆ เขาก็ต้องหาทางกัน 
งานทีจ่ะก�าลงัท�าล่ะ หากต้องเอาหวัไปคอยกนั
คอยคิดหาทางแก้ คอยหาทางสู้กัน ถกเถียง
กัน ก็จะท�าให้เสียโอกาสในการที่จะคิดงาน 
การ คิดแก้ปัญหาบ้านเมือง 

คนเป็นมวย!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สถานการณ์ความตึงเครียดบน
คาบสมุทรเกาหลี ยังคงเป็นเรื่องที่
ต้องจับตามอง โดยล่าสุดเม่ือวัน
จันทร์ที่ผ่านมา ทหารสหรัฐ และ
เกาหลใีต้ เข้าร่วมภารกิจซ้อมรบซึง่
เป็นการจ�าลองสถานการณ์ที่เกา-
หลใีต้ถกูเกาหลเีหนอืบุกโจมตอีย่าง
เตม็รปูแบบ โดยไม่หวัน่เกรงค�าประ 
กาศของเกาหลีเหนือซึ่งขู ่จะโจมตี
ก่อนด้วยอาวธุนวิเคลยีร์
 การซ้อมรบภายใต้รหสั “อลุจ”ิ 
จะกนิเวลาประมาณ 2 สปัดาห์ โดย
เป็นการจ�าลองยุทธวิธีด้วยระบอบ
คอมพวิเตอร์เสยีเป็นส่วนใหญ่ และ
มีทหารจากเกาหลีใต้และสหรัฐ      
เข้าร่วมถงึ 50,000 นาย และ 25,000 
นาย ตามล�าดบั ซึง่การซ้อมรบครัง้   
นี้อาจยิ่งท�าให้ความสัมพันธ์ของ     
ทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือย�่า     
แย่ไปอีก หลังจากไม่นานมานี้เกิด
กรณีนักการทูตเกาหลีเหนือและ
พนักงานร้านอาหารโสมแดงในจีน
แห่แปรพักตร์ และเข้าไปลี้ภัยใน

ประธานาธิบด ีพคั แถลงต่อบรรดา
รฐัมนตรี
 ก่อนหน้าน้ี กระทรวงการรวม
ชาติเกาหลีใต้ได้เตือนให้ประชาชน
เฝ้าระวงัเหตลุอบสงัหารผูล้ีภ้ยัเกา-
หลีเหนือรวมถึงบรรดานักเคลื่อน 
ไหวทีต่่อต้านเกาหลเีหนอื
 ประธานาธิบด ีพคั ชีว่้า กองทพั
เกาหลใีต้ได้เฝ้าระวงัอย่างสงูสดุ และ
พร้อมที่จะตอบโต้อย่างหนักหน่วง 
หากมกีารยัว่ยใุดๆเกดิขึน้
 ส�าหรบัการซ้อมรบ “อลุจ”ิ นัน้ 
เป็นการจ�าลองสถานการณ์ที่รัฐนิว 
เคลียร์โสมแดงลงมือรุกรานเกาหลี 
ใต้อย่างเตม็รปูแบบ ทว่าทัง้โซลและ
วอชิงตันยืนยันว่าการฝึกซ้อมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเอง
เท่านัน้ 
 เกาหลเีหนือถือว่าภารกจิซ้อมรบ
ระหว่างสหรฐั และเกาหลใีต้เป็นการ
จงใจย่ัวยุ และเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ 
กองทพัเกาหลเีหนอืกไ็ด้ขูจ่ะตอบโต้
สิง่พวกเขาเชือ่ว่าเป็นการซ้อมรกุราน
เกาหลเีหนอืด้วยอาวุธนวิเคลยีร์
 โฆษกกองทัพเกาหลีเหนือระบุ
แน่ชัดว่าหากสหรัฐ และเกาหลีใต้
ละเมดิอธปิไตยของเกาหลเีหนอืแม้
เพียงน้อยนิด ผู้ที่ก่อการยั่วยุจะถูก
เปลี่ยนให้เป็นกองขี้เถ้าด้วยอาวุธ
นิวเคลยีร์ท่ีถูกใช้โจมตก่ีอนตามสไตล์
ของชาวเกาหลเีหนอื  

 เกาหลใีต้ได้แสดงความเสียใจต่อ
ค�าแถลงทีก้่าวร้าวของกองทพัเกาหลี 
เหนือ โดยกระทรวงการรวมชาติ
เรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดยั่วยุ
เสยีท ี   
 เกาหลเีหนอืเคยประกาศมาแล้ว
หลายครั้งว่าจะงัดอาวุธนิวเคลียร์
ออกมาแก้แค้นสหรฐั และเกาหลใีต้ 
ทว่าในความเป็นจริงก็เพียงยิงขีป-
นาวุธลงทะเลเพือ่ข่มขูเ่สยีส่วนใหญ่
 นักวิเคราะห์เตือนว่า ความ
เสีย่งทีส่ถานการณ์จะบานปลาย
จนเกดิการเผชิญหน้าทางทหาร
มีค่อนข้างสูงในปีนี้ เนื่องจาก
ช่องทางสือ่สารโดยตรงระหว่าง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถูก
ตัดขาด
 ขณะทีค่วามตงึเครียดเริม่ระอขุึน้
หลังการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 
ของเกาหลเีหนอืเมือ่เดอืน ม.ค. ที่
ผ่านมา โดยเกาหลีเหนือได้สั่งปิด
สายด่วน 2 ช่องทางทีเ่คยใช้สือ่สาร
กบัเกาหลใีต้ โดยทางหนึง่ใช้สือ่สาร
ระหว่างกองทัพ และอีกทางหนึ่ง
ระหว่างรฐับาลต่อรฐับาล
 เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว นวิยอร์ก แชน 
แนล ซึง่เป็นช่องทางตดิต่อระหว่าง
นักการทูตโสมแดงกับนักการทูต
สหรฐั ทีอ่งค์การสหประชาชาต ิกไ็ด้
ถกูตดัขาดลงเช่นกนั
 งานนี้คงต้องดูสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิด
ความรุนแรง ก็เป็นไปได้ที่จะ
บานปลาย และอาจกระทบประ
เทศอืน่ๆทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องด้วยก็
เป็นไปได้  
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ทหารสหรัฐ และเกาหลี
ใต้ ซ้อมรบจ�าลองสถาน
การณ์ที่เกาหลีใต้ถูกเกา
หลีเหนือบุกโจมตี ซึ่ง
การซ้อมรบน้ีเรียกว่าอลุจิ
โดยเกาหลีเหนือท่ีมอง
ว่าการซ้อมรบนี้คือการ
ยัว่ย ุและขูว่่าจะโจมตด้ีวย
อาวธุนวิเคลยีร์

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“ฟรานซสิโก” เสนอภาพนีใ้น straitstimes.com สะท้อนกระแส
นิยมนักว่ายน�้า โจเซฟ สกูลิ่ง ในสิงคโปร์ ที่คว้าเหรียญทอง
โอลิมปิกให้สิงคโปร์เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ 

 

เกาหลใีต้ 
 ประธานาธบิด ีพคั กนึ-ฮเย 
แห่งเกาหลใีต้ออกมาระบุว่า การแปร
พกัตร์ของชาวเกาหลเีหนอืทัง้ 2 กลุม่
ก�าลงัสะท้อนภาพความระส�า่ระสาย
ภายในเปียงยาง และอาจกระตุน้ให้
ผูน้�าโสมแดงส่ังการแก้แค้น
 “เป็นไปได้สูงท่ีเกาหลีเหนือจะ
วางแผนก่อการร้าย หรอืย่ัวยุในรูป
แบบต่างๆ เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุ
จลาจลภายในประเทศ ป้องปรามผูท่ี้
ก�าลงัคิดหลบหนี รวมถงึสร้างความ
ป่ันป่วนขึน้ในสงัคมของพวกเราค่ะ” 

คาบสมุทรเกาหลีตึงเครียด

ข้อมูลภาพ : AP  
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เศรษฐกิจ

นายวทิการ จันทวมิล รองกรรม 
การผูอ้�านวยการสายงานธรุกจิ
คอนโดมิเนียม บริษัท เอพี 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื AP เปิดเผยว่า ส�าหรับภาพ
รวมตลาดคอนโดมิเนียมในปีนี้
นั้น ยังคงมีดีมานด์อยู่โดยเฉพาะ
ตลาดคอนโดติดแนวรถไฟฟ้า ซึ่ง
นับว่าเป็นจุดแข็งที่เอพีน�าเสนอ
เรื่องการสร้างความแตกต่างด้วย
คณุภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
ท�าเลที่ตั้ง ความคุ้มค่าคุ ้มราคา 
การออกแบบ ฯลฯ ในวนันีบ้รษิทั
พัฒนาคอนโดมิเนียมติดแนวรถ 
ไฟฟ้ามาแล้วกว่า 60 โครงการบน 
พืน้ทีร่วม 2 ล้านตารางเมตร กว่า 
32,500 ยนูติ โดย 90% เป็นโครง 
การทีต่ดิแนวรถไฟฟ้าทัง้สิน้
 ล่าสุด บรษิทัได้เปิดตวัคอนโด 
มเินยีมคณุภาพ “RHYTHM เอก- 
มยั” (รธิึม่ เอกมยั) ถอืว่าเป็นการ
รกุตลาดคอนโดมเินยีมในช่วงไตร  
มาส 3/2559 ซ่ึงโครงการนี้เป็น
คอนโดมิเนียมร่วมทุนโครงการที่    
8 กับพันธมิตรญี่ปุ่นมิตซูบิชิ เอส
เตท กรุป๊ (MEC) มูลค่า 2,680 ล้าน
บาทแตกต่างด้วยนวัตกรรมดีไซน์
ใหม่ภายใต้แนวคดิการออกแบบที่
เน้นมุมมอง น�าเสนอวิวที่ดีที่สุด 
ด้วยคอนเซป็ต์ ‘มมุมองชวีติทีด่ทีีส่ดุ
ของคุณ’ (LIVE YOUR BEST 
PERSPECTIVE) ซึง่เชือ่ว่าสามารถ
ตอบโจทย์คนเมอืงได้เป็นอย่างดี
 ‘RHYTHM เอกมยั’ ตัง้อยูบ่น
ท�าเลท่ีดีเยี่ยมของเอกมัย เหมาะ

APผดุคอนโดฯแนวรถไฟฟา้ 

ส�าหรับการอยู่อาศัยที่สุดห่างจาก
หน้าปากซอยเอกมัยเพียง 280 
เมตร สะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS 
เอกมัย แตกต่างด้วยวิวและมุม   
มองทีแ่ปลกใหม่ สงู 32 ชัน้ จ�านวน 
326 ยนูติ ราคา 5.49-16 ล้านบาท 
เตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน 
“AP SPACE VISION SIAM PA-
RAGON” วนัที ่8-11 กนัยายนนี้ 
ณ ชัน้ 1 สยามพารากอน      
 ปัจจุบันเอพีมีคอนโดมิเนียมที่
อยู่ระหว่างการพัฒนา (Ongoing 
Projects) จ�านวน 23 โครงการ 
มูลค่าคงเหลือขายรวมประมาณ 
18,200 ล้านบาท โดยภายในไตร 
มาส 3-4 ปีนี ้ เอพมีคีอนโดทีก่่อ 
สร้างเสร็จสมบูรณ์และพร้อมโอน
กรรมสทิธิ ์ 8 โครงการ มลูค่ารวม
กว่า 20,000 ล้านบาท โดย 3 ใน 
8 โครงการที่เตรียมพร้อมส่งมอบ
ภายในสิน้ปีนีเ้ป็นโครงการร่วมทนุ
ระหว่างเอพีและมิตซูบิชิ เอสเตท 
กรุ๊ป (MEC) ซึง่ทัง้หมด 8 โครงการ
จะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส

สดุท้ายของปีนีไ้ปจนถงึปี 2017 โดย
เร่ิมต้นทีโ่ครงการ Aspire รชัดา-
วงศ์สว่าง เป็นโครงการแรก ซึ่งท่ี
ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาตรวจรับห้อง
ชดุเป็นจ�านวนมาก 
  “บริษัทมีแผนเตรียมเปิดตัว
โครงการใหม่เพิม่อกี 2 โครงการ
ภายในปีนี้ ได้แก่ โครงการ Life 
one Wireless มูลค่าประมาณ 
6,400 ล้านบาท และอกี 1 โครงการ
ที่อยู่ระหว่างการวางแผน มูลค่า 
6,000 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีในครึง่
ปีแรกบรษิทัมรีายได้ 8,750 ล้าน
บาท ทัง้นีม้ยีอดโอนคอนโดครึง่ปี
แรกอยู่ที่ 2,200 ล้านบาท ทั้งนี้
บรษิทัยงัคงเป้ารายได้ปีนีอ้ยู่ท่ี 2.37 
หมืน่ล้านบาท ส่วนเป้ายอดโอนปีนี้
วางไว้ที ่9,900 ล้านบาท ส่วนงบซือ้
ที่ดินปีนี้ที่ตั้งไว้ 8,000 ล้านบาท   
นัน้ปัจจบัุนใช้ไปแล้ว 4,000 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทยังคงหาที่ดินตาม
แนวรถไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่ยอมรับ    
ว่าหาได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะ
รศัมไีม่เกนิ 500 เมตร”

 
In Brief : ย่อความ

วิทการ จันทวิมล

‘เอพี ไทยแลนด์’ รกุตลาด
คอนโดฯต่อเนื่อง จ่อเปิด
ขาย “RHYTHM เอกมัย” 
มลูค่า 2,680 ล้านในเดอืน
ก.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าผุด
อีก 2 โครงการควบคู่ลุย
โอน 8 โครงการรวมกว่า 2 
หมืน่ล้าน 

รบัรางวลั : ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม 
ประธานกรรมการบรหิาร และ นาง
อัจฉรา ต้ังมติธรรม รองประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย 
จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลั “Cer-
tificate of ESG 100 Company” 
ประจ�าปี 2559 จาก ESG Rating 
ของสถาบนัไทยพฒัน์ โดย คณุสุธชิา 
เจรญิงาม รองผูอ้�านวยการ สถาบนั
ไทยพฒัน์ เป็นผูม้อบ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,850.00 บาท

 ขาย 21,950.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,451.00  บาท

 ขาย   21,950.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,334.01  ขาย 1,334.78
ลอนดอน ซื้อ 1,334.01  ขาย 1,353.78

ภาวะหุน้ 22 สงิหาคม 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) 

34.94

39.83375

47.0675

4.585

0.35668

25.99075

+0.48 1,539.24
  46,028.00
+1.25 2,199.06
  34,347.08
+1.27 982.53
  28,122.22
-0.80 572.47 
  2,788.59

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,666.45 +3.10

2,301.58 -7.85

2,526.41 +3.80 

1,815.01 +0.96

2,348.95 -5.86

2,859.98 +3.77

1,226.27 -0.44

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

5,439.20 

11.82

11,511.58 

25.01

23,479.86 

51.01

6,298.87 

13.68

9,488.02 

20.61

25,618.62 

55.66

-859.67

2,023.56

-2,138.76



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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

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

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
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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)

	 	 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-010816JUTAR-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

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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‘อาเบะ’เซอร์ไพรส์‘ริโอ’

พธิปิีดกฬีาโอลมิปิกเสรจ็สิน้อย่างสวยงาม 
โดย อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น สร้าง
เซอร์ไพรส์แต่งกายของ มารโิอ ตวัละคร
จากเกมยอดอติ ตอนทีญ่ีปุ่น่รบัธงโอลมิปิก
เพือ่ท�าหน้าท่ีเจ้าภาพในโอลมิปิกครัง้หน้า 
ทีก่รงุโตเกยีว
 มหกรรมกฬีา โอลมิปิก 2016 ทีก่รงุ รโิอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล ปิดฉากการแข่งขันอย่าง
เป็นทางการเป็นทีเ่รยีบร้อย เมือ่คนืวนัอาทติย์ที่
ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่ทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซลิ หรอืเช้าวนัจนัทร์ของไทย 
 พธิปิีดครัง้นีม้ไีฮไลท์ส�าคญัที ่จเูลยี ไมเคลิส์ 
ศลิปินชาวอเมรกินั และนกัแต่งเพลงผูอ้ยูเ่บือ้ง
หลงั ซเูปอร์สตาร์อย่าง บรตินย์ี สเปียร์ส, เกวน็ 
สเตฟาน,ี จสัตนิ บเีบอร์ และ เซเลนา โกเมซ 
ฯลฯ ขึน้ขบัร้องบทเพลง “Carry Me” ร่วมกบั 
ไคโก (Kygo) ดเีจชาวนอร์เวย์, การแสดงสือ่ถงึ
อารยธรรมของชาวบราซลิ และบนัทกึช่วงเวลา
แห่งความประทบัใจในโอลมิปิก เกมส์ ตลอด
การชงิชยั 17 วนัทีผ่่านมา
 ต่อมา โธมสั บาค ประธานคณะกรรมการ
โอลมิปิกสากล หรอื ไอโอซ ี(IOC) ชาวเยอรมนี
ส่งมอบธงสญัลกัษณ์โอลมิปิกและมอบบทบาท
เจ้าภาพอกี 4 ปีข้างหน้าแก่ ยรูโิกะ โคอเิกะ ผูว่้า
หญงิคนแรกของกรงุโตเกยีว จากนัน้ ชนิโซ อา
เบะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่ สร้างเซอร์ไพรส์ แต่ง
กายเลยีนแบบ มารโิอ ตวัละครจากเกมยอดฮติ 

และปรากฏตวัที ่รโิอ เดอ จาเนโร และการแสดง
แสง ส ีอุน่เครือ่งก่อน โตเกยีว เกมส์ ในอกี 4 
ปีข้างหน้า
 “ซเูปอร์มารโิอนีย่อดเยีย่มมากเลย ผมว่านี่
คือช่วงที่เซอร์ไพรส์และดีที่สุดในพิธีปิดครั้งนี้
เลยครบั” โอตวิโิอ คามาร์โก อาสาสมคัรชาว
บราซลิ กล่าว
 ปิดท้ายด้วยการแสดงชดุใหญ่ ปลกุความ
คกึคกัตามแบบฉบบัเทศกาลคาร์นวิลั อันเป็น 
การเฉลิมฉลองของชาวบราซิล หลังจากกระ  
ถางคบเพลงิดบัสนทิ ประกอบพลทุีจ่ดุขึน้รอบๆ
หลงัคาสนามมาราคานา สเตเดยีม
 ในการแข่งขนัโอลมิปิกทีเ่พิง่จบไปนี ้ชาตทิี่
คว้าเหรยีญทองไปมากทีส่ดุคอืสหรัฐอเมรกิา ที่
ได้ 46 เหรยีญทอง 37 เหรยีญเงนิ และ 38 
เหรยีญทองแดง ส่วนอนัดบั 2 ได้แก่ สหราช
อาณาจกัร (27 ทอง 23 เงนิ 17 ทองแดง) และ
อนัดบั 3 คอื จนี (26 ทอง 18 เงนิ 26 ทองแดง) 
ขณะทีญ่ีปุ่น่ ได้อนัดบั 6 (12 ทอง 8 เงนิ 21 
ทองแดง) ส่วนไทย ได้อนัดบั 35 (2 ทอง 2 เงนิ 
2 ทองแดง)
 โอลิมปิกครัง้ต่อไปทีก่รงุโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่น่ จะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 24 กรกฎาคม-      
9 สิงหาคม ซึ่งคาดว่ากีฬาจะมีกีฬาทั้งสิ้น                
39 ประเภท โดยกฬีาใหม่ทีจ่ะมีคอื เบสบอล 
ปีนเขา คาราเต้ สเกตบอร์ด และ กระดาน-      
โต้คลืน่  

โลกกีฬา

ชนิโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญีปุ่น่ แต่งกายแบบมาริโอ ในพิธีปิดกฬีาโอลมิปิก เรียกเสยีงฮอืฮาไปทัว่

ทีมไทยถงึกาตาร์แล้ว
“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง น�า
ขุนพลทีมชาติไทยถึงกาตาร์เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีคิวอุ ่น
เครื่องกับ กาตาร์ วันที่ 25 สิงหาคม ก่อน
ท�าศึกฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกนัด
แรก กับทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 1 
กันยายน ณ สนามคิง ฟาฮัด สเตเดียม 
กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งซิโก้ 
กล่าวว่าหวังจะได้ 3 คะแนนในการเจอกับ 
ซาอุดิอาระเบีย ทุกคนในทีมเต็มที่อยู่แล้ว 
จะสูใ้ห้ถงึทีส่ดุ เชือ่ว่าแฟนบอลจะคอยเป็น
ก�าลังใจให้เสมอ 

‘ปืน’สนใจ‘มสุตาฟี’
อาร์แซน เวงเกอร์ กนุซอืทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยนืยนัสนใจจะดงึตวั ชโกดราน 
มุสตาฟี กองหลังทีมชาติเยอรมนีมาร่วม
ทีม โดยหวังบรรลุข้อตกลงให้ส�าเร็จก่อน
ปิดตลาดซื้อขายนักเตะในวันที่ 31 ส.ค. ที่
จะถึงนี้ โดยอาร์เซนอล มีปัญหาด้านปรา 
การหลัง เนื่องจาก แพร์ แมร์เตซัคเกอร์ 
และ กาเบรียล เปาลิสตา เจ็บ และนับตั้ง 
แต่เปิดฤดกูาลพรเีมยีร์ลกี องักฤษมา 2 นดั 
อาร์เซนอล ยังไม่ชนะใครเลย ท�าได้แค่แพ้ 
ลิเวอร์พูล และ เสมอ เลสเตอร์ ซิตี ตาม
ล�าดับ

‘ลอว์’ถกูหามส่งหมอ 
เดนิส ลอว์ ต�านานดาวยิงทีม “ปิศาจ
แดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วัย 76 ปี ถูก
น�าตัวส่งโรงพยาบาล แทร็ฟฟอร์ด เจ-   
เนอรัล หลังหมดสติแล้วล้มลงต่อหน้าผู้
โดยสารคนอืน่ๆ ทีส่นามบนิ แมนเชสเตอร์ 
ระหว่างก�าลังเดินทางไปพักผ่อนช่วงวัน
หยดุกบัภรรยา ก่อนท่ีแพทย์จะอนญุาตให้
บ้านใน อัลทริงเอม แล้ว ซึ่ง ลอว์ เคยเข้า
รับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อปี 
2003 จากนั้นได้ช่วยรณรงค์ให้ผู้ชายใส่ใจ
สุขภาพ ซึ่ง 3 ปีต่อมา ภรรยาของเขาป่วย
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

ข้อมูลภาพ : Reuters
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บันเทิง

‘316’วงไทย-เกาหลี โลกบันเทิง

นับเป็นวงดนตรีที่น่าจับตามองส�าหรับ 316     
(ทร ีวนั ซกิซ์) ซึง่เป็นการรวมตวัของหนุม่ไทย 
5 คน (โตช,ิ บ,ี ต้น, ฮวิโก้ และเอม็) และ
หนุม่เกาหล ี2 คน (ด ีเซเว่น และ คมิ) ทีต่่าง
มีพรสวรรค์และใจรักในเสียงเพลงและการเต้น 
ซึง่ผ่านการคดัเลอืกจาก  0316 Entertainment 
มาฝึกฝนอย่างเข้มข้นในระบบเดยีวกบัศลิปินใน
เกาหลีใต้ โดยได้ผู้เช่ียวชาญและศิลปินที่มีชื่อ
เสียงจากเกาหลีใต้และชาติอื่นๆมาสอนให้ ซึ่ง
เม่ือเรว็ๆนีพ้วกเขามาเยอืนโลกวนันีก้นัทัง้ทมี
 เมือ่ถามถงึความหมายของ 316 นัน้ มทีีม่า
จากระยะเวลาการเดินทางด้วยเครื่องบินจาก
ประเทศเกาหลใีต้ถงึประเทศไทย คอืใช้เวลา 5 
ช่ัวโมง 16 นาท ี เท่ากบั 316 นาท ีนัน่เอง ซึง่
เปรยีบได้กบัการเดนิทางของ K Pop สู ่T Pop 
โดยม ี 316 เป็นผูน้�าเสยีงเพลงแห่งความสขุซึง่

‘แซค’ถกูนักยมิเตอืน

มอบเงนิเพ่ือการกศุล

‘แอมป์’พอใจบททีไ่ด้

สร้าง‘เชอร์ล็อก โฮล์ม’เวอร์ชัน่ตลก

แซค เอฟรอน นักแสดงชื่อดัง ถูก โนรี 
มารีอาโน นักยิมนาสติกทีมชาติบราซิล
เตือนผ่านอินสตาแกรมท�านองว่าอย่ามา
ยุ่งกับ ซีโมน ไบลส์ นักยิมนาสติกสุดฮอต
ชาวสหรัฐ หลัง ไบลส์ ได้ลงรูปเธอกับ เอ
ฟรอน กอดกันก่อนโอลิมปิกเสร็จสิ้น โดย 
ไบลส์ กล่าวมาเสมอตั้งแต่หลายปีก่อนว่า 
ชอบ เอฟรอน มาก อย่างไรก็ตาม ข้อ 
ความของ มาริอาโน ไม่แน่ชัดว่าเป็นการ
ล้อเล่นหรือเปล่าเพราะ ไบลส์ บอกว่าเธอ
กบั มารอิาโนเป็นเพือ่นกนัและชอบล้อกนั
เล่นว่าเป็นแฟนกัน

แอมเบอร์ เฮิร์ด นักแสดงชื่อดัง ออก
แถลงการณ์ว่าเธอจะไม่เกบ็เงนิทีไ่ด้จากข้อ
ตกลงในการหย่าขาดจาก จอห์นนี เดปป์ 
นกัแสดงและอดตีสามขีองเธอ เอาไว้แม้แต่
น้อย และขอมอบให้กับการกุศล เพื่อยืน 
ยนัว่าเธอไม่ได้แต่งงานกบัเขาเพือ่เงิน โดย
จะแบ่งเงินเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อแบ่ง
ให้กบั 2 องค์กรการกศุล อนัได้แก่ ACLU 
 ทีท่�างานด้านหยดุยัง้การกระท�ารนุแรงต่อ
ผูห้ญงิ และอกีส่วนมอบให้กบัโรงพยาบาล
เด็กในลอสแองเจลิส ที่ เฮิร์ด เป็นอาสา
สมัครอยู่ที่นั่น

 “แอมป์” พีรวศั กลุนนัท์วฒัน์ นกัแสดง
ชือ่ดงั ออกมากล่าวถงึผลงานเรือ่ง เทพธดิา
ป่าคอนกรตี ทีจ่ะออกอากาศปลายเดอืนนี้
ว่าเป็นบททีเ่ขาช่ืนชอบมากเพราะเป็นบทที่
เขาไม่เคยได้รบัมาก่อน โดยเรือ่งนีเ้ขารบับท
เป็นพฤกษ์ นกัธรุกจิหนุม่ทีม่มีมุตลก จะมี
อารมณ์ดยีิม้แย้ม จากเรือ่งราวในละครเรือ่ง
นีท้�าให้รูว่้าจรงิๆแล้วคนเราไม่ต้องรวยมาก 
แต่มคีวามสขุได้ โดย เทพธดิาป่าคอนกรตี 
จะออกอากาศวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 18.35 
น. และ วนัเสาร์-อาทติย์ เวลา 18.20 น. 
ทางช่อง 7    

เป็นภาษาสากลมาทีป่ระเทศไทยนัน่เอง 
 ส�าหรบัผลงานของ 316 เป็นเพลงในสไตล์ 
EDM & HipHopได้ จอง ฮวาน ชอย โปรดวิ 
เซอร์ชือ่ดงัเจ้าของผลงานเพลงประกอบซรีีส์่เรือ่ง 
My Girl ทีแ่จ้งเกดิให้วงการเพลงเกาหลใีนบ้าน
เรา มาเป็นโปรดวิเซอร์ดแูลอย่างใกล้ชดิทกุขัน้
ตอน พร้อมยงัได้โคโรกราฟเฟอร์ ทีท่�างานให้
ศลิปินชือ่ดงัหลายคนของเกาหลใีต้ มาออกแบบ
ท่าเต้นและฝึกซ้อมให้อกีด้วย 
 ซงิเกิล้แรกของ 316 มชีือ่ว่า TARARA หรอื 
ตารารา ซึง่เป็นภาษาเกาหลแีปลว่า ตามเรามา 
โดยเพลงนี้ได้ไปบันทึกเสียงและถ่ายท�าเอ็มวีที่
เกาหลีใต้ โดยเพิ่งจะแพร่ภาพให้ชมผ่านทาง 
Youtube Channel : 0316 entertainment 
ไปเมือ่ไม่กีว่นัมานี ้และก�าลงัจะมเีพลงอืน่ๆตาม
มาให้ฟังกนัอกี งานนีล้องไปฟังกนัได้

เชอร์ลอ็ก โฮล์ม นวนยิายนกัสบืสดุฮติ ฝีมอื
การประพันธ์ของ อาร์เธอร์ โคแนน ดอยล์ 
ก�าลงัจะถกูน�ามาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แนว
ตลก โดย วิล แฟรเรล จะได้รับบทเป็น เชอร์
ล็อก โฮล์ม ส่วนผู้ท่ีจะรับบทเป็นหมอวัตสัน 
คือ  จอห์น ซี. ไรลีย์ ขณะที่หน้าที่ก�ากับเป็น
ของ อีทาน โคเฮน ซึ่งเคยร่วมงานกับ แฟเรล 
ในภาพยนตร์เรื่อง Get Hard 
 เชอร์ล็อก โฮล์ม เคยถูกดัดแปลงเป็นท้ัง

หนงั และซรีีส์่หลายเวอร์ชัน่ ทัง้หนงับลอ็กบาส 
เตอร์ Sherlock Holmes ที่โรเบิร์ต ดาวนีย์    
จเูนยีร์ รบับทน�า เชอร์ลอ็ก โฮล์ม, ซรีีส์่ Sher-
lock ทาง BBC และซีรี่ส์ Elementary ที่
ม ีจอนน ีล ีมิลเลอร์ มารบับทเป็น โฮล์ม และ 
ลูซี ลิว เป็น หมอวัตสัน 
 โดยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า 
เชอร์ลอ็ก โฮล์ม เวอร์ช่ันใหม่จะเริม่ถ่ายท�าเม่ือ
ไหร่ และลงโรงฉายเมื่อไหร่ 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 17 ฉบับที่ 4392 (917) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ข่าว โครงการ Krungsri Uni Start 
up 2016 ที่ชั้น 19 อาคารสีลม
คอมเพล็กซ์ O14.00 น. ศ. 
พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เปิดโครงการงาน
แสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ี หอศิลปวัฒน 
ธรรม O 18.00 น. สลิลาพร 
กองทองมณีโรจน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท มี อินฟินิ-   

กูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
เปิดโครงการสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นร่างอนุบัญญัติออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมประ 
พฤติ พ.ศ..... ที่โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น 
เตอร์ O 13.00 น. ฐากร ปิยะ-
พันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และ     
ผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้ง
และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรี-
อยุธยา จ�ากัด (มหาชน) แถลง   

O 08.00 น. พล.ต.อ.ไตรรัตน์ 
อมาตยกุล ที่ปรึกษาสถานีวิทยุ 
TRS 99.5 เปิดโครงการแท็กซี่
ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีท่ี 6 ที่โรง 
แรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ O 
09.00 น. ประสาร มหาลีต้ระ-

ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว
แบรนด์ I-DEE ที่ศูนย์การค้า
เอ็มควอเทียร์ O TALAD De-
sign จัดงาน “The Floating 
Market, The Authentic food  
ของกินริมน�้า” พบกับร้านค้าชื่อ
ดังกว่า 150 ร้านค้าริมน�้า ต้นต�า 
รับความอร่อย ที่จะมาเนรมิตร
บรรยากาศของกินริมน�้าใจกลาง
เมือง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-  
4 กนัยายน 2559 ณ เดอะคริสตลั 
ราชพฤกษ์ 

นัน้เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่
กันและกันระหว่างประเทศไต้หวัน 
ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศไทย มหา 
วิทยาลัยศิลปากรร่วมมือกับกระ 
ทรวงวฒันธรรมแห่งประเทศไต้หวัน
เชญิ 5 ศลิปินนกัแกะสลกัไม้ช่ือดงั
จากทั้งไต้หวันและญี่ปุ่นมาร่วมจัด
นทิรรศการศลิปะจากไม้ “Wooden 
Art Exhibition” ให้ชาวไทยผู้รักและ
ชืน่ชอบงานศลิปะได้เข้าชม 
 ส�าหรับศิลปินที่น�าผลงานมา
ร่วมจัดแสดงล้วนเป็นศิลปินช่ือดัง    
ผูค้ร�า่หวอดในแวดวงศลิปะของไต้-
หวนัและญีปุ่น่ทัง้ ดร.หยางไป๋เฉิน    
ผูร้งัสรรค์ชิน้งานเสมอืนจริงได้อย่าง
ไร้ทีต่ ิและเคยมนีทิรรศการเดีย่วใน

ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิ-
ปากร ร่วมกบั กระทรวงวฒันธรรม
แห่งประเทศไต้หวนัเชญิ 5 ศลิปินดงั
จากไต้หวนัและญีปุ่น่จดันทิรรศการ 
“Wooden Art Exhibition” น�าเสนอ
ผลงานศิลปะจากไม้ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวให้ผู้หลงใหลในงานศิลป์
ชาวไทยได้เรียนรู้วิถีชีวิตตลอดจน
ซมึซบัถงึจติวญิญาณของไต้หวนัและ
ญี่ปุ่น ผ่านเสน่ห์อันลุ่มลึกของงาน
ศิลปะ
 ผศ.ดร.น�้าฝน ไล่สัตรูไกล 
หวัหน้าภาควชิาออกแบบเครือ่งแต่ง
กาย คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร กล่าวว่า เพราะงานศลิปะ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและจิตวิญ-
ญาณของผูค้นในแต่ละประเทศ ดงั

นิทรรศการงานศิลปะจากไม้ 

ไต้หวนัมาแล้วถงึสองครัง้, ดร.ไล้ยุน่
ฉนิทีผ่กูพนักบัศลิปะจากไม้มานาน
กว่า 30 ปี โดยสะท้อนความรู้สึก
นึกคิดต่อสังคมของเขาผ่านผลงาน
แต่ละช้ินได้อย่างลกึซึง้, ดร.โยชิดะ 
อตัสชิึเจ้าของผลงานท่ีละเมยีดละไม
ใส่ใจทุกรายละเอยีด นอกจากนีย้งัมี
ผลงานของสองศิลปินเลือดใหม่ท่ีน่า
จบัตามอง คอืหวงปินตง ศลิปินสาว
อารมณ์ดผู้ีเป่ียมไปด้วยจติวญิญาณ
ความเป็นเด็ก และเจียงเมิงซี ซึ่ง
สร้างสรรค์ผลงานทีส่ือ่ถงึวถิชีวีติชาว
ไต้หวนัได้อย่างดเียีย่ม
 ทุกชิ้นงานศิลปะที่จัดแสดงใน
นทิรรศการคร้ังนีต่้างมเีอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่น โดยเฉพาะผลงานของหยาง

ไป๋เฉิน ท่ีสร้างข้ึนมาจากพื้นฐาน
ชีวิตและประสบการณ์ของเขาเอง   
น�าเสนอผ่านสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
อย่างสมจริง เช่น การ์ดแต่งงาน กระ 
เป๋าเงิน และรองเท้าของลูกสาวซึ่ง
เขาทุม่เทท�าด้วยความรักและความ
หลงใหล จนออกมาเหมอืนต้นฉบบั
แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะมอง
อย่างพินิจพิจารณาก็ยากจะเชื่อว่า
สิง่ของเหล่านัน้สรรค์สร้างขึน้มาจาก
ไม้
 ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศ 
การงานศลิปะจากไม้ “Wooden Art 
Exhibition” ได้ต้ังแต่วันนี้ถึงวันที่ 
28 สงิหาคม 2559 ณ พพิธิภณัฑ์วงั
สวนผักกาด 
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สมชัย ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์ 
บจก.แอท แบงค็อก ร่วมกับ จิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เปิดตัวร้าน “FLYNOW PLUS” ที่บริเวณ
ชั้น G โซนสไตล์ปิโซด Zpell@FuturePark

จอมกติต ิศริกิลุ ผู้บรหิารโครงการพเิศษ ประจ�าส�านกัประธานกรรมการ 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั มอบน�า้ดืม่ พร้อมตัง้โรงครวั ทีบ้่าน
ต้นห้าง อ.ท่าวงัผา และโรงเรยีนบ้านครกค�า อ.เวยีงสา เพือ่แจกจ่ายให้
กบัประชาชนทีป่ระสบภยัน�า้ท่วมในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน 

ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินภาพข่าว
สื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิใน
แวดวงสือ่มวลชน อาท ิบณัฑติ รชัวฒันะธานนิทร์, สายณัห์ พรนนัทา-
รัตน์, นิคม บุญวิเศษ และ อ.เกษม จันทร์น้อย ร่วมตัดสิน 

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร แถลงข่าว
เปิดตัวโปรอาร์ม กิรเดช อภิบาลรัตน์ ร่วมทีมโกลบอลแบรนด์แอม
บาสเดอร์ คนที ่4 และเดนิหน้าสนบัสนนุโปรกอล์ฟคณุภาพน�าโดยโปร
ช้าง ธงชัย ใจด ีเพี่อเตรยีมพร้อมฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขนัระดับในโลก 

มร.วงั อีฝ้าน กรรมการผูจ้ดัการ บจก.หวัเว่ย เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
เปิดตวัศนูย์บรกิารลกูค้าหวัเว่ย โดยม ีสธุดิา มงคลสธุ ีประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บมจ.ซนิเนค็ (ประเทศไทย), สมพล ตรภีพนารถ และ ราเชนทร์ 
อ่วมแก้ว มาร่วมในงาน ทีช่ัน้ 5 ศนูย์การค้าเอม็ บ ีเค เซน็เตอร์

ร�าภา ค�าหอมรืน่ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ และรองประธานฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้
แทนบริษทัฯ รบัมอบรางวลั “Thailand’s Top Corporate Brand 2016” 
จาก ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดสถาบัน 2 บริษัท ไทย
สมทุรประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) มอบบตัรประกนัสขุภาพกลุม่ให้แก่
กิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท 
อสมท จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน อสมท

ชาร์ลอตต้า ชไลเตอร์ อัครราชทูตท่ีปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูต
สวีเดนประจ�าประเทศไทย ร่วมกับ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) จัดงานแถลงข่าว เทศกาลภาพยนตร์สวีเดน 2016
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จรญู อนิทจาร อดตีประธานศาลรฐัธรรมนญู เป็นประธานในงานฉลอง
มงคลสมรสระหว่าง นุชนารถ หริณัยษัฐติ(ิบตุร ีพล.อ.สมชาย-ดวงมาลย์ 
หริณัยษัฐติ)ิ กบั ไกร ไกรครฑุร ี(บตุร พรชยั-ณภคั ไกรครฑุร)ี โดยมี 
สทุธเิกยีรต ิจริาธวัิฒน์ มาร่วมอวยพร 

ฟ้าฟื้น เต็มบุญเกียรติ กรรมการผู้จัดการ และ เฟิม หงสนันทน์ รองผู้
อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
เปิดงาน Canvas of Masterpiece Living การแสดงผลงานศิลปะ, 
ของตกแต่งและเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก 

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดงาน “มห-
กรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo2016 GET MORE : ที่เดียว
จบครบเรื่องสร้างบ้าน” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เปิดการแข่งขันและปล่อยขบวนรถไฟสายประชารัฐ ภายใต้
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพลังบวกสาม ภาครัฐ ส่ือ และประชา
สังคมเพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2559 บริเวณสถานีรถไฟหัวล�าโพง 

อีวอนน์ ชนิ รกัษาการแทนเอกอัครราชทตูแคนาดา ประจ�าประเทศไทย 
ประธานเปิดงาน “เทสต์ ออฟ แคนาดา ครัง้ที ่5” โดยม ีชยัรตัน์ เพชร-  
ดากูล ผู้บริหารกูร์เมต์ มาร์เก็ต ให้การต้อนรับ และ แมทธิว คาลิช 
เลขานุการโท (ฝ่ายพาณิชย์) สถานทูตแคนาดา ร่วมงาน

มร.โยง เชิลโจ ประธานบริษัท บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด 
และวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที 
จัดงานเปิดตัว “กาแลคซี่ โน้ต 7” โดยมี วาววา-ณิชารีย์ โชคประ-     
จักษ์ชัด ร่วมงาน ที่เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

ศิริลักษณ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการบริษัท อิเควเตอร์ เพียว 
เนเจอร์ จ�ากัด ร่วมกับ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมิน  
เดอร์พฒันาศกึษา จดักจิกรรม ‘Loads of Care’ เพือ่ส่งเสริมและสนบั 
สนุนให้เยาวชนและครอบครัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูสิ่งแวดล้อม

พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร,ี ราเมศ พรหมเยน็ ผู้
อ�านวยการสถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ พร้อมด้วยข้าราชการ
ระดบัสูง ร่วมเปิดตวั “เพลนิบุค๊” คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูน้อก ทีศ่นูย์
วฒันธรรมอสีานใต้ มหาวทิยาลัยราชภฏับรุรีมัย์ จงัหวดับรุรีมัย์
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