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บรษิทัยงัคัดเลือกความรู ้ความ
ประพฤติ พุทธบริษัทก็รับกัน
เละเทะไม่ได้  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
ได้ท่ี App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ท่ี Play Store
หรอืส่ังซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

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! 

สงสารพระพุทธศาสนาบ้าง

editor59lokwannee@gmail.com

122 คน จากสนช. 220 คนท่ีนัง่
อยูใ่นสภายงัไม่มากพอทีจ่ะพจิาร 
ณากฎหมายเกีย่วกบัความมัน่คง
อกีหรือ หรอืว่าท่ีต้องเพ่ิมท่ีน่ังอกี 
30 คน เป็นการเพ่ิมเก้าอีเ้อาไว้ใช้
ปลอบใจใครทีพ่ลาดหวงัจากการ
แต่งตั้งโยกย้าย และตอบแทน
นายทหารบางคนที่เกษียณราช 
การ หรอืไม่?

เกา้อ้ีปลอบใจ
การแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อ
เพิม่จ�านวน สนช.อีก 30 คน โดย
อ้างว่าจ�าเป็นต้องเร่งออกกฎ 
หมายจึงต้องเพ่ิมคนท�างาน และ
กฎหมายที่ต้องเร่งออกเป็นกฎ 
หมายเกีย่วกบัความมัน่คง เพราะ
ฉะนัน้ 30 ทีน่ัง่ทีเ่พิม่ข้ึนมาส่วน
ใหญ่จงึเป็นทหารมาจากกองทพั 
ข้ออ้างที่ว่านี้ท�าให้เกิดค�าถามว่า
นายทหารท้ังในและนอกราชการ 
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“ซาร์โกซี”
ชิงผู้นำาอีกครั้ง

WINDSOR
รายได้1,800ล้าน

“เรือใบ”เปิดบ้าน
รับ“สเตอัว”

Pete’s Dragon

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5

กีฬา 8

บันเทิง 9
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โลกวันนี้มีประเด็น  

หรือว่านายทหาร 122 คนนั้น
มีความสามารถไม่เพียงพอ

จึงต้องเอีก 30 คนเข้าไปนั่งในสนช.

เรื่องจากปก

วนันี ้ (24 ส.ค.) คณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญู (กรธ.) จะได้ฤกษ์ประ 
ชมุเพือ่พจิารณากระบวนการปรบัแก้
ร่างรัฐธรรมนูญก่อนส่งให้ศาลรัฐ-
ธรรมนญูพจิารณา
 แน่นอนว่าประเด็นที่ถูกจับตา
มองมากท่ีสดุหนไีม่พ้นเรือ่งทีม่คีวาม
พยายามขยายความค�าถามพ่วงที่
ผ่านประชามติเห็นชอบจากประชา 
ชน เพิ่มออพชั่นให้ ส.ว.สามารถ
เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายก   
รฐัมนตรใีห้ทีป่ระชมุสภาเลือก นอก
เหนือจากอ�านาจในการร่วมโหวต
เลือกนายกฯตามที่ตั้งเป็นค�าถาม
พ่วงลงประชามติ
 ต้องดูว่าท้ายที่สุด กรธ.ที่มี
นายมชียั ฤชพุนัธ์ เป็นหวัหน้า
ทมีจะสรปุเรือ่งนีอ้ย่างไร
 หากเอากันตามหลักการ การท่ี 
กรธ.ไม่ได้เขียนบรรจุเอาไว้ในร่าง
รฐัธรรมนญูแต่แรกว่าให้ส.ว.มสีทิธิ์
ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี จน
สภานติบัิญญติัแห่งชาต ิ(สนช.) ต้อง
ตัง้เป็นค�าถามพ่วงให้ประชาชนร่วม
ช้ีขาด ย่อมหมายความว่า กรธ.ไม่ได้
ต้องการให้ ส.ว.มีอ�านาจร่วมโหวต
เลอืกนายกฯตัง้แต่แรก
 แต่เมือ่ค�าถามพ่วงของ สนช.ผ่าน
ประชามต ิกรธ.กจ็�าเป็นต้องปรบัแก้

 ยอมถอยอีกครัง้กไ็ม่ใช่เรือ่ง
แปลก
 ในช่วงที่การเพิ่มอ�านาจให้ส.ว. 
ยงัไม่ชดัเจน กลับมสีิง่หนึง่ทีช่ดัเจน
หลังการประชุมร่วมระหว่างคณะ
รฐัมนตร ี (ครม.) กบัคสช.เมือ่วาน 
(23 ส.ค.) ทีผ่่านมา
 ความชดัเจนท่ีว่าคอืจะมกีารแก้ 
ไขมาตรา 6 รฐัธรรมนญูชัว่คราว ปี 
2557 เพ่ือเพิม่จ�านวนสนช.อกี 30 
คน จากเดมิทีม่อียู ่220 คน เพิม่เป็น 
250 คน
 ในจ�านวน 30 คนทีเ่พ่ิมขึน้มา
ส่วนใหญ่จะมาจากกองทัพ โดยใช้ข้อ
อ้างว่าเวลาการท�างานของ สนช.
เหลือน้อยต้องเร่งมือออกกฎหมาย
ต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กับด้านความมั่นคงจึงต้องเพิ่มคน
เข้ามาท�างาน
 เมื่อเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ

ร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับค�า 
ถามพ่วงที่ประชาชนลงมติเห็นชอบ 
แต่ยอมหากขยายความเพิ่มอ�านาจ
ให้ส.ว.มีอ�านาจเสนอชื่อผู้เป็นนา-
ยกฯ ได้ตามทีส่นช.บางส่วนต้องการ 
แสดงว่า กรธ.ยอมทิง้หลกัการของตวั
เองทั้งที่ไม่ได้เห็นด้วยแต่ต้นว่าให้
ส.ว.มีอ�านาจร่วมโหวตเลอืกนายกฯ
  อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่ากรณเีช่น
น้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้ แม้ กรธ.ยืนยัน
ว่าการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ใต้
อิทธิพลของใคร แต่ต้องไม่ลืมว่าที่
ผ่านมา กรธ.ก็ยอมแก้หลักการของ
ตัวเองเก่ียวกับวิธีคัดเลือกส.ว.ที่แต่
เดิมให้เลือกตั้งโดยอ้อม มาเป็นให้
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งทั้งสภา 250 
คนมาแล้ว
 การจะยอมแก้หลกัการให้ส.ว.มี
อ�านาจเสนอชือ่นายกฯได้ในช่วง 5 
ปีแรกหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ก็
ไม่ใช่เรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้

ความมัน่คงจงึต้องเพิม่โควตาที่
นัง่ใน สนช.ให้ทหารอกี 30 คน
 อย่างไรกต็าม มคี�าถามตามมา
เหมือนกันว่าทหารท้ังในและนอก
ราชการทีอ่ยูใ่น สนช.จ�านวนมากอยู่
แล้วถงึ 122 คนจากทัง้หมด 220 คน 
ยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณากฎ-
หมายเก่ียวกบัความมัน่อกีหรือ
 หรือว่านายทหารท้ังในและนอก
ราชการ 122 คนนัน้มคีวามสามารถ
ไม่เพยีงพอจงึต้องเพิม่ทหารอกี 30 
คนเข้าไปนัง่ในสนช.
 เป็นท่ีน่าสงัเกตเหมือนกนัว่าการ
เพิม่ท่ีน่ังทหารในสนช.มาพร้อมกบั
การท�าบัญชีแต่งต้ังโยกย้ายในกอง 
ทพัทีล่่าสดุยงัไม่สะเดด็น�า้ดี
 เก้าอีอ้กี 30 ตวัทีถ่กูเพิม่เข้าไป
ใน สนช. เป็นการเพิม่ต�าแหน่งเอา
ไว้ใช้ปลอบใจใครที่พลาดหวังจาก
การแต่งตั้งโยกย้าย และตอบแทน
นายทหารบางคนท่ีเกษยีณราชการ 
หรอืไม่?
 ข้อสงสัยนี้จะถูกเปิดเผยใน
ไม่ช้า เมือ่ประกาศรายชือ่แต่งตัง้
ออกมา

เก้าอี้ปลอบใจ
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บรรดาสลิม่คกึคักทันทเีม่ือ  “หย่อง 
ณ บางนา” โพสต์ข้อความในเฟซบุก๊
ตอนหนึง่ว่า เว็บไซต์ข่าว “ประชา
ไท” ยอมรับว่ารบัเงนิสนนุจากมลูนธิิ 
Open Society Foundation ปีละ 1.7 
ล้านบาทตัง้แต่ปี 2548 ซึง่เป็นมูลนิธิ
ของของ “จอร์จ โซรอส” พ่อมดการ
เงินท่ีเคยโจมตีค่าเงินบาทปี 2540 
จนเกดิ “วกิฤตต้ิมย�ากุง้” 
 มลูนธิขิอง “โซรอส” ไม่ได้แตก
ต่างจากมหาเศรษฐโีลกอกีหลายคน
ที่ตั้งมูลนิธิและบริจาคเงินช่วยเหลือ 
“กลุม่เอน็จโีอ” ทัว่โลก ซึง่ส่วนใหญ่
จะต่อต้านโครงการของภาครฐัทีเ่ห็น
ว่ากระทบต่อสทิธิเสรภีาพ สทิธคิวาม
เป็นมนษุย์ หรอืผลกระทบต่อสิง่แวด 
ล้อม เช่นเดยีวกับเว็บไซต์ “ประชา
ไท”
 กระแสรุมถล่ม “ประชาไท” ของ 
“กลุม่สลิม่” ว่ารบัเงินมาเพ่ือ “บ่อน
ท�าลายชาต”ิ  จงึไม่ใช่เรือ่งแปลก ทัง้
ที ่“สสส.” กส็นบัสนุน “ประชาไท” 
ทุกปี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นวาทกรรม 
“สร้างความเกลยีดชงั” หรอื “Hate 
Speech” ทีฝั่งลกึใน “กะลาแลนด์” 
 แต่ที่น่าวิตกกว่าคือ “กลุ่มผู้มี
อ�านาจ” ทีเ่รยีกร้องให้ “สามคัค-ี
ปรองดอง” นัน้ แต่กลบัยังจมปลกั
กบั “ความเกลียดชงั” มองใครก็ 
ตามที ่“เหน็ต่าง” เป็น “ปรปักษ์” 
หรอื “ศตัร”ู ไปหมด !
 จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ี “ประชา 
ธิปไตยแบบไทยๆ” จะอยู่คู่กับ 
“ความเกลยีดชงั” และ “ความ
คลัง่ชาต”ิ ภายใต้ “ความปรอง 
ดอง” แบบ “รฏัฐาธปัิตย์” !
 

ทรรศนะ

Hate Speech!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จะท�าให้เกดิความไม่ศรทัธาเลือ่มใส  แต่ถ้า
อยากจะปฏิบตัธิรรมกส็ามารถบวชเป็นเณร
ได้ โดยยดึถอืศลี 8 ซึง่เรือ่งนีท้างพระผูใ้หญ่
ได้ปฏิบตัถิกูแล้ว
 ส�าหรบัความเหน็ของอาตมาคดิว่า ท่ีจริงแล้ว
พระอุปัชฌาย์บางองค์ท่านก็รู้ ที่เป็นอุปัชฌาย์
ท่านกร็ูด้ ี แต่ถ้าอปัุชฌาย์เพราะอยากบวชกบ็วช
ให้ตะพึดตะพอื โดยไม่ดวู่าขาดคณุสมบตัหิรอืไม่  
ไม่มกีารตรวจสอบการบวช กท็�าให้นกึอัศจรรย์ใจ
ศาสนาอย่างหนึง่ว่า แม้ไม่ได้คดัเลือกคดัสรรคน
บวช แต่ศาสนาก็ยงัอยู ่ทัง้ๆท่ีคนบางคนไม่น่าจะ
ได้รับการเข้ามาอยู่ในสมณเพศในร่มกาสาว-
พสัตร์ 
 สมยันีม้คี�าว่า หน้าเหมอืนโจร โรคท้าวแสน
ปม โรคเรือ้นอะไรต่างๆ พระอปัุชฌาย์ถาม “กดุ
ถงั” ต้องตอบว่าเป็นหรอืไม่เป็น ถ้าไม่เป็นกบ็วช
ได้ แต่กดุถงัแล้วบอกว่าผมเป็นโรคเร้ือน กดุถงั
อะไรอย่างนีก้บ็วชไม่ได้  จะบวชให้พ่อให้แม่ บวช
หน้าไฟก็ไม่ควรจะบวช การบวชจงึไม่ใช่ง่ายไป
หมด เรื่องสูงต�่านี่เราอย่ามักง่าย ถ้าไม่มักง่าย 
ศาสนากจ็ะอยูแ่ขง็แรง เป็นทีช่ืน่ชมศรทัธา  ดารา
มาบวช ผู้คนก็ชื่นชมกันเยอะ แต่เอาคนหน้า
เหมอืนโจร คนขีโ้รค คนเตีย้ คนแคระ ทอม ตุด๊ 
เกย์ไปบวช  มันจะแลให้ศาสนาเลอะเทอะ ยงัไง
ขอให้สงสารพระพทุธศาสนากนับ้าง ให้อตัลกัษณ์ 
ภาพลกัษณ์ของศาสนามคีวามสง่างามเป็นบุรษุ
เตม็ร้อย เป็นชายสมบรูณ์หน่อย  
 อย่าหาว่าจ�ากัดสิทธิ์ แต่การคัดเข้า
บรษัิทยงัมกีารคดัเลอืก ความรู ้ความประ- 
พฤติ ความช�านาญงาน แต่พุทธบริษัทก็    
รบักนัเละเทะไม่ได้ รบัเพราะเห็นแก่ญาติ
เพราะเป็นคนอปุถัมภ์วดั บางทเีป็นโจร ประ 
พฤตเิลว สกัเตม็ตวั ตดิยาเสพตดิงอมแงม 
แต่พ่อต้องการให้บวช กท็�าให้วดัให้ศาสนา
เสือ่มเสยี ก็ดทีีม่ข่ีาวเรือ่งพระจิว๋มาบวช ถ้า
ไม่ถงึ 1 เมตรก็ถอืว่าเตีย้มาก 
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ขอให้สงสารพระพุทธศาสนาบ้าง ให้
อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของศาสนามี
ความสง่างามเป็นบรุษุเต็มร้อย เป็น
ชายสมบูรณ์หน่อย บางทีเป็นโจร 
ประพฤติเลว สักเต็มตัว ติดยาเสพ
ตดิงอมแงม แต่พ่อต้องการให้บวช ก็
ท�าให้วดัให้ศาสนาเสือ่มเสยี  

มข่ีาวน่าสนใจในวงการพระพทุธศาสนาคอื นาย
แก้ว ชดิตะขบ ผูอ้�านวยการส�านกัพุทธศาสนา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ออกมาวิพากษ์วิจารณ์  
หลกัการตัดสนิทางธรรมวนิยับางอย่างบางเรือ่ง
เกีย่วกับเรือ่งการบวช หลงัจากมข่ีาวพระรปูหน่ึง
ชือ่  “พระต๋ี ไม้สงูเนิน” หรอื พระเสรมิศกัดิ์ 
ธรรมะสโร อาย ุ21 ปี มส่ีวนสูงเพยีง 99 เซน-
ตเิมตร ได้บวชทีว่ดัผาสกุ หมู่ 11 ต�าบลปะตง 
อ�าเภอสอยดาว จังหวดัจนัทบุร ีได้เพียง 1 เดือน
กถ็กูจบัสกึ เนือ่งจากความสงูเป็นอปุสรรคกบัการ
ปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะพระสงฆ์  
 ท�าให้มเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ถงึพระผูใ้หญ่ใน
จนัทบุรทีีส่ัง่ให้สกึพระตี ๋โดยนายแก้วบอกว่า ถ้า
ตามพระธรรมวนิยั พระพทุธเจ้าได้บญัญตัไิว้ว่า
จะไม่บรรพชาให้กับผูท้ีเ่ต้ียเกนิไป ถ้าพระอปัุช-
ฌาย์องค์ใดบวชให้กถ็อืว่าผดิพระธรรมวินยั ปรบั
เป็นอาบตัทิกุคน แต่ถ้าบวชไปแล้วปฏบิตัธิรรม
ได้กถ็อืเป็นพระได้ แต่ในส่วนของความผดิก็จะตก
กบัพระอปัุชฌาย์  
 ส่วนกรณขีอง “พระต๋ี” ทีพ่ระผูใ้หญ่จบัสกึนัน้ 
กอ็ยูใ่นอ�านาจและสทิธิข์องสงฆ์ในการรับคนเข้า
เป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์จะเป็นผู้
ตัดสินใจว่าคนน้ีมีสิทธิ์เข้ามาบวชหรือไม่ พระ
ท่านก็ยึดตามหลักพระธรรมวินัยและพระไตร-
ปิฎก คอื ไม่ให้คนทีเ่ตีย้เกนิไปบวช 
 นายแก้วยงับอกว่า การให้ใครเข้ามาเป็นสมา 
ชกิพระภกิษเุป็นอ�านาจของคณะสงฆ์ เหมอืนทาง
ทหารต้องมกีฎเกณฑ์ในการเป็นสมาชกิ ห้ามผูท่ี้
มคีวามสงูต�า่กว่า 160 เซนตเิมตรเข้าเป็นทหาร 
แต่เรื่องน้ีทางพระอุปัชฌาย์อาจจะพิจารณาไม่
รอบคอบ ขณะท่ีพระผูใ้หญ่ท่านกจ็ะวินจิฉยัได้ว่า
ควรบวชหรอืไม่ควรบวช ซึง่พระอปัุชฌาย์ก็อาบตัิ
เลก็น้อยคอืผดิมารยาทของพระสงฆ์  
 ส่วนที่ “พระตี๋” ตั้งใจบวชให้พ่อแม่ก็
บวชให้แล้วคอื 1 เดอืน ถ้าบวชตลอดไปก็

สงสารพระพุทธศาสนาบ้าง
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

นิโกลาส์ ซาร์โกซี อดีตประธา 
นาธิบดีฝรั่งเศส ประกาศจะกลับ

อยูใ่นเวลานี ้ทัง้ปัญหาด้านเศรษฐ 
กจิและภยัคกุคามจากลทัธก่ิอการ
ร้าย โดยการเลอืกตัง้ประธานาธบิ 
ดีของฝรั่งเศสจะมีขึ้นอีกครั้งใน
ช่วงปีหน้า
 การประกาศชิงต�าแหน่งประ 
ธานาธิบดีของซาร์โกซีในครั้งนี้ 
เขาต้องเผชญิกับบททดสอบส�าคญั 
คือ การหยั่งเสียงข้ันต้นแบบไพร
มารีโดยสมาชิกพรรคการเมือง 
Les Républicains (LR) ของ
ฝรั่งเศสที่มีซาร์โกซีนั่งเก้าอี้เป็น
ประธานพรรคอยู่ในเวลานี้
 การหยัง่เสยีงของสมาชกิพรรค 
LR ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็น
ตัวตัดสินว่า ซาร์โกซีจะได้เป็นตัว 
แทนของพรรคในการสู้ศึกเลือก
ตัง้ประธานาธิบดใีนปีหน้าหรอืไม่ 
โดยที่คู่แข่งคนส�าคัญของซาร์โกซี
คือ อแล็ง จุปเป อดีตนายกรัฐมน 
ตรีฝรั่งเศสที่ถูกยกให้เป็นตัวเต็ง
ในช่วงก่อนหน้านี้
 ซาร์โกซีเคยด�ารงต�าแหน่ง
ผู้น�าฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 สมัย ใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2007-
พฤษภาคม 2012 ก่อนจะพ่ายแพ้
ให้แก่ ฟรองซัวส์ ออลลองด์ จาก

พรรคสังคมนิยมในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งเมื่อปี 2012  
 ตลอดระยะเวลาท่ีเขาด�ารงต�า 
แหน่งประธานาธบิดฝีรัง่เศสถือว่า
ผ่านอะไรมามากมาย โดยเขาถูก
ตั้งข้อหาทุจริตและใช้อ�านาจโดย
ไม่ชอบ และต้องถูกขึ้นศาล แต่ว่า
ก็ไม่ได้โดนลงโทษอะไร
 ทั้งนี้ แหล่งข่าวซึ่งเป็นคนใกล้
ชิดเปิดเผยว่า ซาร์โกซี พร้อมสละ
ต�าแหน่งประธานพรรค LR เพื่อ
หันมาทุ่มเทกับการสู้ศึกเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีหนนี้ และเตรียมชู
นโยบายแข็งกร้าวในการแก้ปัญ 
หาคนเข้าเมือง ผู้อพยพ ตลอดจน
การรับมือกับภัยก่อการร้าย รวม
ถึงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของฝรั่ง 
เศสให้กลับไปอยู่ในระดับแถว
หน้าของยุโรปอีกครั้ง
 งานนี้คงต้องดูกันว่า ซาร์
โกซี จะกลับมาเป็นผู้น�าฝรั่ง 
เศสได้อีกครั้งหรือไม่ หากได้
เขาจะมีนโยบายอะไรที่น่าสน 
ใจ จะพาฝรั่งเศสไปได้ดีดังที่
ตั้งใจไว้หรือไม่ โดยท่ีผ่านมา 
ชื่อเสียงของ ซาร์โกซี ไม่ดีนัก 
โดยนอกเหนอืจากผลงาน และ
เรื่องการทุจริตท่ีเขาถูกกล่าว
หาแล้ว เรื่องส่วนตัวของเขาก็
ยังไม่เป็นที่ชอบของหลายคน 
เพราะตัวของซาร์โกซี เคยมี
เรื่องฉาวเกี่ยวกับการนอกใจ
ภรรยา ตัง้แต่เมือ่ครัง้ด�ารงต�า 
แหน่งประธานาธิบดีด้วย ซึ่ง
เรื่องน้ีบางคนอาจรับได้ แต่
หลายคนก็รับไม่ได้
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นิโกลาส์ ซาร์โกซี ประ 
กาศจะกลับมาช่วงชิง
ต�าแหน่งประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสอีกครั้งในปีหน้า 
เพราะเช่ือมั่นว่าตนเอง
ยังมีศักยภาพมากพอที่
จะช่วยน�าพาฝรัง่เศสก้าว
ผ่านช่วงเวลาแห่งความ
ยากล�าบากในเวลานีไ้ด้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“ปาเรษ” เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อนผู้น�าญีปุ่น่
พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เผชิญอุปสรรคส�าคัญคือปัญหาที่
รอการปฏิรูปและวงเงินหมุนเวียนในระบบ

 

มาช่วงชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี
อีกคร้ัง โดยเขาประกาศเมื่อวัน
จันทร์ท่ีผ่านมาทางเฟซบุ๊กและ   
ทวิตเตอร์ ว่าตัวเขาจ�าเป็นต้อง
หวนกลบัคนืสูเ่วทกีารเมอืงอกีครัง้
เพราะเชื่อมั่นว่า ตนเองยังมีศักย 
ภาพมากพอที่จะช่วยน�าพาฝรั่ง    
เศสก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความ
ยากล�าบากที่ก�าลังรุมเร้าประเทศ

‘ซาร์โกซี’ชิงผู้นำาอีกคร้ัง

ข้อมูลภาพ : www.worldtime.com
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เศรษฐกิจ

นายสมัพนัธ์ ลูว่รีะพนัธ์ กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ากัด ในเครือ         
ซเิมนต์ไทย หรอื SCG ผู้ผลติ และ
จัดจ�าหน่ายประตูหน้าต่างไวนิล 
ภายใต้แบรนด์ “WINDSOR” เปิด
เผยว่า ปัจจุบนัตลาดประตหูน้าต่าง
ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ด้วย
ปรมิาณบ้านสร้างใหม่กว่า 4-5 แสน
หลงัต่อปี และยงัมีตลาดบ้านเก่าอกี
กว่า 20 ล้านหลงั ซึง่มมีลูค่าอยูท่ี่ 
5-10% ของมลูค่าก่อสร้างโดยประ 
มาณ โดยมูลค่าตลาดรวมของประตู
หน้าต่างอยูท่ีป่ระมาณ 4 หม่ืนล้าน
บาท ในจ�านวนนีป้ระตหูน้าต่างไว
นลิมสีดัส่วนเพยีง 7-8% เท่านัน้ ใน
ส่วนของ WINDSOR เป็นผู้ผลิต 
และจ�าหน่ายประตูหน้าต่างไวนิล
มากว่า 14 ปี และถือว่าเป็นผู้น�าใน
ตลาดประตหูน้าต่างประตูไวนลิ มี
ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดประมาณ 
70% ของตลาดรวมไวนิลท่ีปัจจบุนั
อยูท่ี ่2,800 ล้านบาท   
 ส�าหรับแนวทางในการบริหาร
งานนั้น ยังคงมีเป้าหมายเดียวกับ
บรษิทัแม่ นัน่คอืการเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม และพฒันาสนิค้าให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้
มากที่สุด โดยปีนี้ยังคงเดินหน้า
พฒันาสนิค้า รวมทัง้การขยายช่อง
ทางในการกระจายสนิค้าไปยงักลุ่ม
ลกูค้าใหม่ๆ ผ่านทางพนัธมติรทาง
ธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการใน
การตดิตัง้และบรกิารหลงัขาย โดย
ปัจจุบันทางบริษัทมีพันธมิตรรวม 

WINDSORต้ังรายได้1,800ล้าน

30 รายทัว่ประเทศ 
 ส�าหรับตลาดประตูหน้าต่างไว
นิลยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่
น้อยดังนั้นจึงเป็นโอกาสและเพื่อ
เป็นการต่อยอดธรุกิจให้มกีารเติบโต
อย่างต่อเนือ่ง ทางบริษทัต้องสร้าง
ความความแข็งแกร่งท�าให้แบรนด์
เป็นทีรู่จ้กัและเป็นผูน้�าในตลาดประ 
ตูหน้าต่างไวนิล ซึ่งนอกจากการ
ขยายพันธมิตรทีต่ัง้เป้าถงึเดอืนกรก-
ฎาคมปีหน้าจะเพ่ิมอกี 10 สาขาแล้ว 
ยังเตรียมออกโปรดักส์ใหม่ส�าหรับ
อาคารสงูรวมท้ังประตูหน้าต่างไวนลิ
แบบสี เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลกูค้าได้มากข้ึน อย่างไรก็ด ีใน
คร่ึงปีแรกทางบริษัทมีรายได้กว่า 
700 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดยีว  
กนักบัปีทีแ่ล้วท่ีท�าได้ประมาณ 900 
ล้านบาท เนื่องจากปริมาณบ้าน 
สร้างใหม่ลดลง แต่ทางบรษิทัยงัคง
เป้ารายได้ทั้งปีที่ 1,800 ล้านบาท 
ทั้งนี้ มองว่าดีมานด์ในตลาดยังดี 
และการรุกตลาดบ้านเก่าจะเสริม
รายได้โดยปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 

10% แต่คาดว่าสัดส่วนรายได้ในอกี 
2 ปีข้างหน้าจะอยูท่ี่ 20-30% ซึง่
แต่ละปีบริษัทมีอัตราการเติบโตตัว 
เลข 2 หลกั
  อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจต้องการ
เป็นพนัธมติรทางธรุกจินัน้จะต้องมี
สถานท่ีต้ังของโรงประกอบรวมคลงั
สินค้า เงินลงทุนต้ังต้นและเงิน
ทนุหมุนเวยีนตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้
ไป และใช้เงินหมนุประมาณ 5 ล้าน
บาทต่อเดอืน ทัง้นี ้คาดว่าถึงสิน้ปีนี้
น่าจะเปิดได้ 4-5 สาขา ซึง่หากเปิด
ครบท้ัง 10 สาขาจะท�าให้รายได้เพิม่
ขึน้ประมาณ 400 ล้านบาท โดยปัจ 
จบุนัเป็นลกูค้าโครงการ 70% ราย
ย่อย 30% ส่วนในเร่ืองการไปลง   
ทนุในประเทศ AEC นัน้ ก�าลงัศกึ-
ษาตลาดอยู่แต่คงรุกตลาดในประ 
เทศให้แข็งแกร่งก่อนโดยจะเน้น    
พื้น ที่ในจังหวัดภาคอีสาน, กรุง 
เทพฯฝั ่งตะวันตกและภาคเหนือ  
ตอนล่าง แต่ปัจจบัุนบรษิทัได้มกีาร
ส่งออกในบางประเทศ เช่น เวียด 
นาม, มาเลเซยี, กมัพชูา บางส่วนซึง่
รายได้ยงัไม่มาก

 
In Brief : ย่อความ

สัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ 

WINDSOR กางแผนรุก
ตลาดประต-ูหน้าต่างไวนิล
ในไทย พร้อมดึงพันธมติร
ขยายสาขาเพ่ิมอีก 10 แห่ง
หวงัเจาะลกูโครงการ-ราย
ย่อยท่ัวประเทศ ตัง้ธงราย
ได้ปีนีแ้ตะ 1,800 ล้านบาท  

ดูฟรี : นายสิทธิชัย เฉลิมธนาคม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูเปอร์
ทีวี จ�ากัด และ คุณปฐมพงศ์ สิร- 
ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
โมโน ฟิล์ม จ�ากัด ร่วมจัดกิจกรรม 
“ซื้อ Super TV by Provision วัน
นี้ได้สิทธิ์ดูหนังฟรีจาก MONO 
MAXXX นาน 90 วัน” เพื่อมอบ
เป็นโปรโมชั่นดีๆ ให้ลูกค้าเริ่มวัน
นี้-31 ตุลาคม ศกนี้

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 1,336.06  ขาย 1,336.86
ลอนดอน ซื้อ 1,336.06  ขาย 1,336.86

ภาวะหุน้ 23 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) 

34.88

39.8975

47.28375

4.5775

0.35768

25.9695

+0.82 1,540.06
  54,660.60
-0.40 2,198.66
  41,836.93
-1.36 981.17
  32,958.82
+5.51 577.98 
  3,534.46

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,661.55 -4.90

2,313.08 +11.50

2,530.47 +4.06

1,813.73 -1.28

2,359.20 +10.25

2,872.39 +12.41

1,223.18 -3.09

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

 5,259.43 

9.62

15,867.63 

29.03

26,352.99 

48.21

5,904.08  

10.80

15,230.34 

27.86

27,333.42 

50.01

-644.65

637.28

-980.43
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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

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

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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083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)
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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‘WTA’นดัสดุท้าย

‘ปืนโต’โดนโก่งค่าตัว

สปอนเซอร์ทิง้‘ลอชต’ี

จอมเตะถงึเมอืงไทย

“ปืนโต” อาร์เซนอล เซง็เมือ่ถกูทีม บาเลน
เซยี โก่งค่าตวั ชโคดราน มสุตาฟี กองหลงั
ชาวเยอรมนั ถงึ 50 ล้านปอนด์ ส่วนหนึง่มค่ีา
ฉกีสญัญาถงึ 42 ล้านปอนด์ โดยทมีปืนใหญ่ 
ก�าลังต้องการหากองหลังมาเสริมทีมเพราะ
นบัต้ังแต่เปิดฤดกูาลมา ผลงานไม่ดีเลย ตอน
นีที้มปืนใหญ่ยงัตกเป็นข่าวว่าสนใจ มาร์เซล 
ทสิเซรองด์ แนวรบั โมนาโก ด้วย

เซเรนา วลิเลยีมส์ มือ 1 ของโลก และ แอง
เจลิค แคร์เบอร์ มอื 2 ของโลก คว้าสิทธิเ์ข้า
ร่วมทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายฤดกูาล ดบัเบิลยทีูเอ 
ทวัร์ ไฟนอลส์ โดยจะแข่งขันระหว่าง 23-30 
ต.ค. นี ้ทีส่งิคโปร์ ส่วนคนอืน่ๆ ท่ียงัต้องลุน้
คอื ซิโมนา ฮาเลป็, การ์บิเน มูกรูซูา, อกัเนีย
ซกา ราดวานสกา โดมนิกิา ซบุิลโควา, เมดิ
สนั คีย์ส และ คาร์ลา ซวัเรซ นาบาร์โร 

ไรอัน ลอชตี นักว่ายน�้ารุ่นเก๋า ทีมชาติ
สหรฐัอเมรกิา สญูเสยีสปอนเซอร์รายใหญ่ 4 
ราย จากข้อหาทีต่วัเขา และเพือ่นร่วมทมีอีก 
3 คน กเุร่ืองถกูอาวุธจีป้ล้น ทีบ่ราซลิ โดย   
สปอนเซอร์ทีเ่สยีไปคอื สปีโด, ราล์ฟ ลอเรน, 
แอร์วฟี และ ซเินรอน แคนเดลา ซึง่บอกว่า
ถอนเพราะพฤตกิรรม   ลอชต ีไม่สอดคล้อง
กบัภาพลกัษณ์ทีต้่องการโปรโมต

ทพัจอมเตะเทควนัโดทมีชาตไิทยทีไ่ด้ไป
ลยุศกึโอลมิปิก เดนิทางกลบัมาถงึประเทศ 
ไทยเรยีบร้อยเมือ่เช้าวนัองัคารทีผ่่านมา หลงั
ท�าผลงาน 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง 
โดย “เทนนิส” พาณิภัค พัฒนกิจ ที่ได้
เหรยีญทองแดง และ “เทม” เทวินทร์ หาญ
ปราบ ท่ีได้เหรยีญเงนิ ต่างกก็ล่าวว่ายงัตัง้เป้า
หมายท�าผลงานให้ดีขึน้โอลมิปิกครัง้หน้า

‘เรือใบ’เปิดบ้านรับ‘สเตอัว’

แมนฯซิตี มีคิวเปิดบ้านพบ สเตอัว บูคา-
เรสต์ ในศึกยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบคัด
เลือกนัดที่ 2 คืนนี้ (24 ส.ค.) ซึ่ง แมนฯ
ซิตี ตุนชัยชนะในเกมแรกไว้ได้แล้ว 5-0 
 ศึกฟุตบอลยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบคัด
เลอืก นัดที ่2  ทมี “เรอืใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ 
ซิตี มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ         
สเตอัว บูคาเรสต์ ซึ่งเกมนี้ ทีมเรือใบสีฟ้าน่า    
จะเล่นได้สบายเพราะเกมแรกตุนชัยชนะไว้ได้
ก่อนแล้ว 5-0 โดยเกมนั้น แซร์จิโอ อากูเอโร 
ซัดแฮททริก แม้จะพลาด 2 จุดโทษในเกมนั้น
ก็ตาม
 ผลงานนัดล่าสุดของ แมนฯซิตี คือการ
เอาชนะ สโตก ซิตี 4-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก 
อังกฤษ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเกมนั้น 
อากูเอโร ท�า 2 ประตู โดยในเกมที่จะเจอกับ 
สเตอัว บูคาเรสต์ เกมนี้ คาดว่า อกูเอโร น่าจะ
ได้ลงเล่นช่วยทีม 
 ส�าหรับศึกยูฟา แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลท่ี
แล้ว เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ โดยรอบก่อนรอง
ชนะเลศิ เอาชนะ “เปแอสเช” ปารสี แซงต์ แชร์
แมง ได้ แต่ว่ารอบรองชนะเลิศ พ่าย “ราชัน
ชุดขาว” เรอัล มาดริด ซึ่งต่อมามาก็คว้าแชมป์
 โปรแกรมฟตุบอลยฟูา แชมเปียนส์ลกี รอบ
คัดเลือก ทุกคู่คืนนี้ อาโปเอล นิโคเชีย-เอฟซี 
โคเปนเฮเกน, โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัก-ยัง 
บอยส์, เอฟซ ีรอสตอฟ-อาแจกซ์ อมัสเตอร์ดมั, 
แมนฯซิตี-สเตอัว บูคาเรสต์ และ ซัลบวร์ก-  
ดินาโม ซาเกรบ  
 ซึง่หลงัจากทีไ่ด้ทมีทีเ่อาชนะได้แล้ว ในวนั
พรุ่งนี้ (25 ส.ค.) จะมีการจับสลากรอบแบ่ง

กลุ่ม ยูฟา แชมเปียนส์ลีก ที่โมนาโก 
 ส�าหรับโถแรกได้ทีมวางครบ 8 ทีมเรียบ 
ร้อย โดยเป็นสิทธิ์ของแชมป์ลีกกับแชมป์เก่า
ประกอบไปด้วย รลี มาดรดิ (สเปน/แชมป์เก่า) 
บาร์เซโลนา (สเปน) เลสเตอร์ ซิตี (อังกฤษ) 
บาเยิร์น มิวนิค (เยอรมนี) ยูเวนตุส (อิตาลี) 
เบนฟิกา (โปรตุเกส) ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 
(ฝรั่งเศส) ซีเอสเคเอ มอสโก (รัสเซีย)
 ถัดมาคือโถสอง พิจารณาจากค่าสัมประ 
สิทธิ์ของ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ ยูฟา ซึ่ง
ตอนนี้ได้ 6 ทีมเรียบร้อยแล้วคือ แอตเลติโก 
มาดรดิ (สเปน) โบรสุเซยี ดอร์ทมนุด์ (เยอรมน)ี 
อาร์เซนอล (อังกฤษ) เซบีญา (สเปน) นาโปลี 
(อิตาลี) ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน (เยอรมนี) ส่วน
อกี 2 ทมีต้องรอผลรอบเพลย์ออฟนดัสองทีจ่ะ
เตะระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ ซึ่ง เอฟซี 
บาเซลิ (สวติเซอร์แลนด์) กบั ทอ็ตแนม ฮอ็ทส
เปอร์ จะได้อยู่โถสองหรือสามต้องรอผลการ
แข่งขันก่อน
 ส่วนโถสามมี ดินาโม เคียฟ (ยูเครน) 
โอลิมปิก ลียง (ฝรั่งเศส) พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 
(เนเธอร์แลนด์ส) สปอร์ติง ลิสบอน (โปร-      
ตุเกส) และต้องรออีก 4 ทีม ส่วนทีมจะอยู่โถ
สามหรือสี่คือ คลับ บรูจ (เบลเยียม) และโถสี่
ที่ได้ทีมวางแน่นอนแล้วคือ เบซิคตัส (ตุรกี)
 นอกจากน้ีวันที่จับสลากรอบแบ่งกลุ่มยัง
จะมีการประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ
ยุโรปที่มีตัวเต็งคือ คริสเตียโน โรนัลโด ของ 
รีล มาดริด ตามด้วย แกเร็ธ เบล ปีกเรอัล 
มาดริด และ อองตวน กรีซมันน์ ตัวของ แอต
เลติโก มาดริด

โลกกีฬา

แซร์จิโอ กากูเอโร น่าจะได้ลงช่วย แมนฯซิตี ในเกมยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือก
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บันเทิง

Pete’s Dragon โลกบันเทิง

Pete’s Dragon ผลงานใหม่ของดสินีย์ ก�ากบั
โดย เดวิด โลเวอร์ร่ี จากบทภาพยนตร์โดย      
โลเวอร์รี ่และ โทบี ฮัลบรคูส์ เค้าโครงจากบท
ภาพยนตร์โดย มลัคอล์ม มาร์มอร์สไตน์  
 ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้ริม่ถ่ายท�าในเดอืนมกราคม 
ปี 2015 ท้ังในและรอบๆเมืองเวลลงิตนับนเกาะ
เหนอื ในกอนโกทาฮา ทางตอนเหนือของ ป่าโร
โทรวั เรดวูด้ บ้านหลงัเลก็ๆท่ีเก่าแก่ ใจกลางย่าน
พกัอาศยั เมือ่ได้นกัแสดงเรยีบร้อยแล้ว ทมีผูส้ร้าง
ก็เริ่มต้นรวบรวมทีมงานเบื้องหลังที่ประกอบไป
ด้วยกลุ่มช่างฝีมือที่น่าประทับใจที่รวมถึง โบ-      
ยนั บาเซลลี, เอเอสซ ี ในต�าแหน่งผูก้�ากบัภาพ,    
เจดฮีลล ีในต�าแหน่งผูอ้อกแบบงานสร้าง, อแมน-
ดา นลี ในต�าแหน่ง ผูอ้อกแบบเครือ่งแต่งกาย,    
ลิซา เซโน เชอร์กิน, เอซีอี ในต�าแหน่งมือตัด
ต่อ, แดเนยีล ฮาร์ท ในต�าแหน่งผูป้ระพนัธ์ดนตรี
และ อรีคิ เซนดอน ในต�าแหน่งซเูปอร์ไวเซอร์ฝ่าย
วชิวลเอฟเฟ็กต์  
 “ผมพบว่าหนงัทีผ่มกลบัไปดบู่อยๆ และหนงั
ทีผ่มรกัมากทีส่ดุจะเป็นหนงัทีไ่ม่ให้ความรูสึ้กล้า
สมยั หนงัทีเ่ป็นอมตะ เพราะพวกมันไม่ได้จ�ากดั
อยู่ที่เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในการก�า 
หนดเร่ืองราวนีใ้ห้เกดิขึน้ในอดีต โดยท่ีไม่ไปเน้น
ย�า้ถงึเรือ่งนีม้นักท็�าให้ทกุอย่างตกผลกึอยูใ่นห้วง
เวลานี ้ ทีไ่ม่ได้มเีวลาเฉพาะเจาะจง แต่ให้ความ
รูส้กึเป็นแค่เมือ่วานนีเ้องน่ะครบั และมันจะปรา-
กฏใน Pete’s Dragon ครบั เมืองในเรือ่งราวท่ี
ปรากฏในหนัง อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
อเมรกิา แต่พวกเราและทมีผูส้ร้างเลอืกทีจ่ะถ่าย
ท�าในนวิซแีลนด์ครับ เพราะดูมหศัจรรย์ นวิซ-ี
แลนด์ประกอบด้วยสองเกาะ เกาะเหนือและเกาะ

ช่อง7เชญิร่วมปลกูป่า

‘เพร์ิลแมน’เสยีชวีติ

‘เดอะ รอ็ก’ขอบคณุเพือ่น

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส่ง
สอง พระนางสุดฮอต “บิ๊กเอ็ม” กฤตฤทธิ์ 
และ เซฟฟานี ่อาวะนคิ เชญิชวนประชาชน
ร่วมปลูกป่า ในกิจกรรม “ปันรัก คืนผืน
ป่า สูผ่นืดนิ” ภายใต้โครงการ 7 ส ีปันรกั
ให้โลก เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาส
อันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ- 
บรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 84 
พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ป่าสงวน
แห่งชาติป่าฝ่ังซ้ายแม่น�า้ภาชี จ.ราชบรุ ีใน
วันที่ 27 ส.ค. ตั้งแต่ 09.00 น.

ลู เพิร์ลแมน อดีตผู้จัดการวงบอยแบนด์
ชื่อดัง NSYNC และ Backstreet Boys 
เสียชีวิตด้วยวัย 62 ปี ระหว่างรับโทษจ�า
คกุอยูใ่นเรอืนจ�าจากคดฉ้ีอโกง โดยสาเหตุ
ของการเสียชีวิตของ เพิร์ลแมน เพราะเขา
มีปัญหาสุขภาพมานาน และเคยมีอาการ
เส้นเลอืดในสมองแตกเมือ่ปี 2010 มาแล้ว 
ส�าหรับ เพิร์ลแมน ได้รวบรวมกลุ่มเด็ก
หนุม่ตัง้เป็นวง Backstreet Boys ตามรปู 
แบบของ New Kids on the Block จนประ 
สบความส�าเรจ็ นอกจากนัน้ เขายงัแจ้งเกดิ 
NSYNC อีกด้วย 

“เดอะ ร็อก” ดเวย์น จอห์นสัน นัก
แสดงชื่อดัง เขียนข้อความขอบคุณเพื่อนๆ
นักแสดงที่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง 
Fast 8 ผ่านทางอนิสตาแกรม โดยไม่มชีือ่
ของ วิน ดีเซล แต่อย่างใด ขณะที่ ดีเซล 
เองก็ได้โพสต์ภาพทีมนักแสดงของหนัง 
Fast และบอกว่าทุกคนคือครอบครัวของ
เขา โดยไม่มี เดอะ ร็อก อยู่ในภาพเช่นกัน 
ซึ่งยิ่งตอกย�้ากระแสข่าวว่า เดอะ ร็อก กับ 
ดีเซล ขัดแย้งกัน โดยเรื่องแดงเมื่อ เดอะ 
ร็อก เคยบอกว่านักแสดงชายคนหนึ่งไม่
เป็นมืออาชีพ

ใต้ ภมูปิระเทศทีห่ลากหลาย มภีมูอิากาศท่ีแตก
ต่างกนั และต่อไปทีแ่ห่งนีจ้ะเตม็ไปด้วยทมีงาน 
การถ่ายท�าทีม่ากไปด้วยประสบการณ์ครับ และ
นวิซแีลนด์ยงัเป็นทีต่ัง้ของ เวตา ดจิติอล บรษิทั   
วชิวลเอฟเฟ็กต์ มอืรางวัลอคาเดม ีอวอร์ด ผู้ได้รบั
มอบหมายให้เนรมิตชวิีตให้กับ เอเลยีต บนหน้า
จออกีด้วยครบั” โอเวอร์รี ่กล่าว 
 “การสร้างฉากส�าหรับบ้านของพีทและเอ    
เลยีตใจกลางป่า ทมีงานได้ใช้สถานทีห่ลายแห่ง 
บางฉากถกูถ่ายท�าในป่าโรโทรวั เรดวู้ด ในขณะท่ี
ฉากอืน่ๆถกูถ่ายท�าใกล้กบัจดุชมววิบนภเูขาวคิตอ 
เรยีท่ีโด่งดงั ซ่ึงเป็นป่าสวยงามท่ีเตม็ไปด้วยต้นสน
เก่าแก่ขนาดใหญ่ รวมถงึนอกเมอืงโทโครวัในป่า
คินเลธอกีด้วย ผูก้�ากบัภาพ โบยนั บาเซลล ี(“The 
Lone Ranger,” “The Ring”) ได้ถ่ายท�าด้วย  
กล้องอเลก็ซา ระหว่างการถ่ายท�าหลกั เพือ่ทีเ่ขา
จะสามารถถ่ายท�าต้นไม้สงูใหญ่ภายในนวิซแีลนด์
ได้อย่างดทีีส่ดุ แสงซึง่มีลักษณะโดดเด่นอย่างเหน็
ได้ชดั  ท�าให้ฉากในป่าเรดวู้ดมคีวามงามสง่า ใน
แบบทีเ่ราจะไม่เจอทีไ่หนอกีแล้ว มนัช่างงดงาม”  
 การถ่ายท�าหลกัของ “Pete’s Dragon” สิน้ 
สดุลงในเดอืนเมษายน ปี 2015 โลเวอร์รี ่ผู้ก�ากบั
กก็ล่าวว่า มบีางสิง่ทีพิ่เศษสดุเกดิขึน้ระหว่างนัน้ 
เขาอธบิายปิดท้ายว่า “ตอนทีเ่ราตดัต่อหนงัเร่ือง
น้ี ผมได้ดฟูตุเตจท่ีพทีว่ิงอยูใ่นป่า ซึง่มนัให้ความ
รู้สึกที่พิเศษสุดอย่างเหลือเชื่อ เกือบจะให้ความ
รูสึ้กเซอร์เรยีล แต่มนักม็หศัจรรย์และงดงามอย่าง
เหลอืเชือ่ครบั”
 ภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ะดแีค่ไหน สร้างความ
ประทับใจได้มากน้อยเพยีงใด ต้องไปพิสจูน์
กนัทีโ่รงภาพยนตร์เรว็ๆ นี้   
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิ 
ทัลสร้างสรรค์ประเภท หนังส้ัน
ประจ�าปี 2559 ทีอ่ทุยานการเรยีน
รู้ TK park O 13.30 น. วิทิต    
ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ
บรหิารบรษิทั ไทยยานยนตร์ จ�ากัด 
แถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษ 
ThaiyarnyonCaravelleT6 ที่โรง 
แรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุง 
เทพฯ O สภาธุรกิจไทยในดูไบ

น. ธนะสทิธิ ์เฟ่ืองไพศาล กรรม 
การผู้จัดการบริษัท แลนด์มาร์ค ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากดั แถลงข่าวเปิด
ตวัโครงการ The Element Rama 
9 ที่ โครงการ Element Rama 9 
O13.00 น. ราเมศ พรหมเย็น 
รักษาการรองผู้อ�านวยการส�านัก 
งานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อ�านวยการส�านักงานอุท-
ยานการเรียนรู้ ประกาศผลและ
มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สม 

O 08.45 น. พลเอกไพบูลย์ 
คุ ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงยุติธรรม เป็นประธานการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านยาเสพตดิ ครัง้ที ่37 ทีโ่รงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตนั O 11.00 

และรัฐตอนเหนือของสหรฐัอา 
หรับเอมิเรตส์ ขอเชิญผู้ประกอบ
การสินค้าไทย เข้าร่วมสัมมนาฟรี 
หัวข้อ “กลยุทธ์สินค้าไทย เจาะ
การค้าดไูบ และกลุม่ประเทศ GCC 
ยคุใหม่” ในวันที ่1 กันยายน 2559 
ส�ารองที่นั่งด่วน จ�านวนจ�ากัด ได้ 
ที ่08-5074-4312 หรอื 0-2728-
7700, 0-2728-7781 ต่อ 128, 130, 
116 หรอือเีมล contact@tbcuae.
com 

 มร.มุเนะอิสะ โอกาโมโตะ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูบิชิ 
เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
กล่าวว่า นอกจากการด�าเนินทาง
ธรุกิจ บรษิทัฯ ได้จดัท�าโครงการ
ต่างๆ เพือ่คนืสูส่งัคมอย่างต่อเนือ่ง 
ล่าสุดในปี 2016 จดักิจกรรมปลกู
ป่า น�าทมีผูบ้รหิาร และพนกังาน 
รวมถงึเจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ น�าขบวน
ปลกูป่า โดยโครงการ One lift you 
need, one seed we plant (ซือ้
ลฟิต์ 1 ตัว = ปลกูต้นไม้อย่างน้อย 
1 ต้น) เป็นกิจกรรมทีท่�าอย่างต่อ
เนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552   
เพ่ือท�าสาธารณประโยชน์ให้กับ
สงัคม โดยการปลกูต้นไม้ มุ่งหวัง

เสียงยานพาหนะแนวดิง่ท่ีท�าให้เรา
ถงึจดุหมาย แน่นอนว่าส�าหรบัคน
ท�างานออฟฟิศ คงต้องพ่ึงพา “ลฟิต์” 
เป็นส�าคัญ ลองคิดกันว่าถ้าวันใด 
“ลฟิต์” ขดัข้องหรือหยดุท�างาน คง
มหีลายๆ คนเดอืดร้อนเพราะคงไม่
สามารถป่ายปืนตกึระฟ้าด้วยล�าแข้ง
ของตวัเอง !!!   
 ฉะนัน้ลฟิต์จงึมคีวามส�าคญั แต่
กระนัน้พลงังานทีใ่ช้ไป (ในการโดย 
สารแต่ละครัง้) กลับส�าคญักว่า จะดี
แค่ไหน หากการ “ใช้” แล้วม ี“ทด 
แทน” นีเ่ป็นทีม่าของกจิกรรม CSR 
ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตลิฟต์ให้
กบัคนไทยได้ใช้มาช้านาน

One lift you need, one seed we plant 

ในการช่วยละภาวะโลกร้อนและภยั
ธรรมชาติที่เกิดจากการตัดไม้ท�า 
ลายป่า 
 ทีผ่่านมาเราได้ปลกูต้นกล้าและ
พันธุ์ไม้ใหญ่ตามจ�านวนที่เหมาะ
สมต่อปี ในหนึ่งปีจะมีการจัดกิจ 
กรรมปลกูป่าครัง้ใหญ่ 1 คร้ัง และ
จะมีการสอดแทรกกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ไว้ในกจิกรรมอืน่ๆของบรษิทั
ตามความเหมาะสม ความคาดหวัง
จากโครงการฯ นี ้ต้องการแก้ปัญหา
แบบบรูณาการทัง้ระบบ ได้แก่ 1.เพิม่ 
พืน้ท่ีสเีขยีว เพิม่ปรมิาณออกซเิจน
ในอากาศและลดภาวะโลกร้อน 2.ผู้
บรหิาร พนกังานและคูค้่า มีความ
เข้าใจในความส�าคญัของทรพัยากร

ป่าไม้และสิง่แวดล้อม 3.ส่งเสรมิให้
ประชาชน บคุคลท่ัวไปเกิดจติส�านกึ
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรม  
ชาติและสิ่งแวดล้อม 4.เกิดความ
สมคัรสมานสามคัคีภายในองค์กร
 โดยปีนีน้�าคณะไป ณ พืน้ทีป่่า
สงวนแห่งชาต ิ อ.ปากช่อง จ.นคร 
ราชสมีา บรรยากาศของงานเตม็ไป
ด้วยความชุม่ชืน่ ร่มเยน็ ผูบ้รหิาร
บอกว่าแม้วันนี้จะ “ร้อน” แต่รับ
ประกนัได้ว่าวนัข้างหน้าจะไม่ “ร้อน” 
(ขนาดนี)้ อย่างแน่นอน นบัเป็นตวั 
อย่างข้อคดิทีด่ว่ีาเทคโนโลยท่ีีกว้าง
ไกล ยงัห่วงใยธรรมชาติ แล้วเราๆ 
ชาวโลว์เทค จะไม่เดนิตามรอยได้
อย่างไร ??? 
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ภทัรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท พร้อม
ด้วย ประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร และ เกษสุดา ไรวา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และซินแสจิวแป๊ะทง แถลงข่าว “พรพระจันทร์
จากใจ” เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี ปี 2016 

ศิราณี โรจนวณิชชากร ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย ในเครือเคป & แคนทารี 
โฮเทลส์ และทีมเชฟน�าโดย Executive Chef ช�านาญ กอบัวแก้ว และ 
Executive Sous Chef ก้าน บวัทอง ได้รบัเชิญจากแปซฟิิคคลบั ฮ่องกง 
ให้ไปร่วมจัดงาน “เทศกาลอาหารไทย” 

ละออ ตัง้คารวคณุ รองประธานทีป่รกึษากลุ่มบรษิทัทโีอเอ รบัประกาศ
เกียรติคุณ สตรีผู้น�าธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ปี 2559 จาก ดร.อรร-
ชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณหญิง    
ณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 

ช�านาญ เมธปรีชากุล รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป จัดแคมเปญ ฉลองครบรอบ 7 ปี “M Card 7th Anniversary” 
พร้อมมอบสิทธิพิเศษ และประสบการณ์พิเศษให้กับสมาชิกบัตร          
เอ็มการ์ดที่ เดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน 

สิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ไทยไอซีที จ�ากัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน 
การประกันชีวิตและประกันภัยเพ่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการให้ ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

พลอยภสัสร์ พลูสวัสดิ ์ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร มลูนธิกิองทนุการศกึษา
เพือ่การพฒันา ทอดผ้าป่าการศกึษาเพือ่เป็นทนุการศกึษาให้นกัเรยีน
ที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ และถวายเป็นกองทุนการศึกษาแก่ภิกษุและ
สามเณร ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร  

ประมุข พิสิฐอัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการ กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ประ 
เทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการ “กองทุนอัจฉริยะ” ให้
แก่บุตรหลานของพนักงานกะตะกรุ๊ปที่มีผลการเรียนดีเด่นจ�านวน 88 
ทุนรวมทั้งสิ้นห้าแสนบาท 

พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
และสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร
ไปรษณีย์ไทยจัดกิจกรรม “พลังคนไปรษณีย์ไทย” ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 
14 พร้อมชูแนวคิด “เครือข่ายเพื่อชีวิตดิจิทัล” 
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ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บจก.
เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ อ�านวยพร ชลด�ารงค์กุล ผู้ตรวจราชการ กรมป่า
ไม้ แถลงข่าว งาน “เดอะมอลล์ มหศัจรรย์แห่งพรรณไม้ ครัง้ที ่4” ภาย
ใต้แนวคิด “Fantastic Garden” มหัศจรรย์สวนนานาพรรณ 

ดร.อรรณพ พรประภา ประธาน บจก.เอ.พี.ฮอนด้า และคณะผู้บริหาร 
ร่วมรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ออกมาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 

กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬา เปิดนิทรรศการ “เส้นทางผ้าไทย เส้นใยแห่งภูมิปัญญา เทิดไท้
องค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระชนมพรรษา 84 พรรษา 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว
ผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้ได้รับการ
คดัเลอืกจะเข้ารบัพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2 กันยายน

สุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
จัดงานสัมมนา “TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya” โดย
ได้รบัเกียรตจิาก พลเอกศริชิยั ดษิฐกลุ รฐัมนตรกีระทรวงแรงงาน เป็น
ประธานเปิด ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา  

ณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ�ากดั มอบทนุการศกึษาจ�านวน 15 ทนุ ให้กบันกัเรยีน
ที่มีผลการเรียนดีเด่น รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน กับ
นักเรียนโรงเรียน บี.กริม จังหวัดสระแก้ว

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด น�า
ทมีพนกังาน รวมพลงัจัดกจิกรรม “ค่ายความรูค้รอูาสา” โดยซ่อมแซม
อาคารเรียน เปลี่ยนมุ้งลวด พร้อมส่งมอบตุ๊กตาและของขวัญจากลูก
บ้านในเครือดี-แลนด์ กรุ๊ป ให้แก่น้องๆโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดงาน
ประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น “International Fashion 
C0-Design : Ride the Power of Asia” ต่อยอดกิจกรรมสร้างนัก
ออกแบบ Innoneering designers ยุคใหม่ 

สังคม


