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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้

LokWanNee

สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
ที่ โทร.0-2422-8080, 0-2422-8008
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee แอพ watta
(ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store)
หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com
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ภาระงบประมาณ
ไม่ท�างานออกแล้วตั้งคนใหม่
เข้ามาท�างานแทนน่าจะเหมาะ
สมกว่าเพราะไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณทีค่วรเอาไปใช้ประ 
โยชน์ด้านอืน่ ยิง่บอกว่า 30 คน
ทีจ่ะมานัง่เก้าอี ้ สนช.ส่วนใหญ่
จะเป็นนายทหารจากกองทัพ 
แถมอ�านาจการเสนอชือ่แต่งต้ัง
เป็นของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า  
คสช. กย็ิง่เป็นเรือ่งบงัเอญิอย่าง
สอดคล้องทีน่่าสนใจ

การแก้รฐัธรรมนญูชัว่คราวเพือ่
เพิม่ทีน่ัง่ใน สนช.อีก 30 คน ท�า 
ให้ต้องเพิ่มการใช้งบประมาณ
อกีกว่าปีละ 62 ล้านบาท ถกูตัง้
ค�าถามถงึความจ�าเป็น แม้ฝ่าย
มีอ�านาจแต่งตัง้ยนืยนัว่าตัง้เพ่ือ
เพิม่จ�านวนคนท�างานเพราะต้อง
เร่งออกกฎหมาย แต่กม็ข้ีอมลู
ว่า สนช.ปัจจบุนัทีม่อียู ่220 คน 
โดยเฉล่ียจะเข้าประชมุแค่ประ 
มาณ 170 คน หากจะเพ่ิมประ 
สทิธภิาพในการท�างานสู้คัดคน

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“แลนด์มาร์คฯ”
ผุดโฮมออฟฟิศหรู

เศรษฐกิจ 5

“เกาหลีเหนือ”
ยิงขีปนาวุธขู่

“โรมา”
ร่วงแชมเปียนส์ลีก

ต่างประเทศ 4

กีฬา 8

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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โลกวันนี้มีประเด็น  

ความจ�าเป็นที่กล่าวถึงนั้น
แท้ที่จริงคืออะไร

คนมีอ�านาจเสนอชื่อแต่งตั้งคงรู้ดี

เรื่องจากปก

หลังที่ประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) กับคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) เห็นพ้องต้องกันให้
แก้ไขมาตรา 6 รฐัธรรมนญูช่ัวคราว
แห่งราชอาณาจกัรไทย ปี 2557 เพือ่
เพิ่มจ�านวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ (สนช.) จากไม่เกนิ 220 
เป็นไม่เกนิ 250 คน เม่ือวนัที ่ 23 
สงิหาคมทีผ่่านมา
 การประชุม สนช.ในวันที่ 26 
สิงหาคมนี้จะพิจารณาวาระแก้ไข
รฐัธรรมนญูชัว่คราวมาตรา 6 เป็น
เรื่องด่วนและจะพิจารณาผ่าน 3 
วาระรวดเพือ่ให้การแก้ไขเพิม่เก้าอี้ 
สนช.อีก 30 คนเสรจ็สิน้อย่างรวด 
เร็ว
 เมื่อผ่านกระบวนการของ 
สนช.ไปแล้วข้ันตอนอ่ืนๆ ทีจ่ะ
ท�าให้ผลการแก้ไขเสรจ็สมบรูณ์
สามารถแต่งตั้ง สนช.เพิ่มอีก 
30 คนได้คาดว่าจะเสรจ็ส้ินภาย 
ใน 30 วนั
 ถอืเป็นวาระเร่งด่วน
 ถ้าดตูามตารางเวลากส็ิน้เดอืน
กันยายนซ่ึงเป็นวันที่ข้าราชการจะ
เกษยีณอาย ุและวนัทีค่นท่ีได้เลือ่น
ขั้นเลื่อนต�าแหน่งไปรับหน้าที่ใหม่
ในวนัท่ี 1 ตลุาคม
 การแต่งตัง้สนช.ใหม่อกี 30 คน
ช่างบังเอิญอย่างสอดคล้องกับการ
แต่งตัง้โยกย้ายและการเกษยีณอายุ
ราชการ
 ยิ่งบอกว่า 30 คนท่ีจะมาน่ัง
เก้าอี้ สนช.ส่วนใหญ่จะเป็นนาย
ทหารจากกองทพั แถมอ�านาจการ
เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นของ พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐั-
มนตรแีละหวัหน้า คสช. กย็ิง่เป็น
เรื่องบังเอิญอย่างสอดคล้องท่ีน่า
สนใจ
 กรณีนีแ้ม้แต่คนท่ีอยู่คนละฟาก
ฝ่ังทางการเมอืงยงัมคีวามเหน็ไปใน
ทิศทางเดยีวกนั

 4.หากต้องการแต่งตั้งเพิ่มเพื่อ
แก้ปัญหา สนช.บางส่วนขาดประชมุ
ท�าให้งานไม่ไหลลืน่กค็วรแก้ปัญหา
ด้วยการเอาคนทีม่หีลายต�าแหน่งมี
งานซ�้าซ้อนจนไม่มีเวลาเข้าประชุม
ออกแล้วตั้งคนใหม่มาแทน ไม่ใช่
การแต่งตัง้เพิม่
 ไม่ต่างจาก นายณฐัวฒุ ิใสย-
เกือ้ แกนน�านปช.ทีช้ี่ว่า การแก้รฐั 
ธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเพิ่มสนช.อีก 
30 คน คือการหาเก้าอี้รองรับคน
เกษยีณอายรุาชการ ย่ิงบอกว่าคนที่
จะเข้าไปใหม่ส่วนใหญ่เป็นทหารก็
ยิง่ชดัเจน
 การท�างานของ สนช.ทีผ่่านมา
ส่วนใหญ่ตามใจเป๊ะอยู่แล้วยกมือ
ตามสญัญาณทีไ่ด้รบั เมือ่ยกมอืตาม
ใบสั่งก็ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวน
เพราะเพิ่มไปการท�างานก็เหมือน

 นายบุญยอด สุขถ่ินไทย อดตี
ส.ส.พรรคประชาธปัิตย์ ตัง้ค�าถาม
น่าสนใจประกอบด้วย
 1.ได้ประเมนิประสทิธภิาพการ
ท�างานของ สนช.ชุดปัจจบัุนหรอืยงั
ถงึอยากเพิม่สนช.อกี 30 คน เป็น 
การเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างานของหรือว่าเพิ่มเพื่อรองรับ
คนทีจ่ะเกษยีณอายุราชการ
 2.การเพิม่สนช.อกี 30 คนท�าให้
ต้องเพิม่งบประมาณอกีกว่า 62 ล้าน
บาทต่อปี งานที่ได้จะคุ้มค่ากับงบ
ประมาณทีต้่องจ่ายเพิม่หรอืไม่
 3.ดูจากบนัทกึการประชมุทีผ่่าน
มา สนช.ที่มีอยู่ 220 คน จะเข้า
ประชุมโดยเฉลี่ยอยู ่ที่ 170 คน
เท่านัน้ ถ้า 220 คนทีมี่อยูท่�าอย่าง
เตม็ทีเ่ตม็ประสทิธภิาพกไ็ม่จ�าเป็น
ต้องตัง้คนเพิม่ให้เสยีงบประมาณอกี

เดิมเห็นพ้องต้องกันหมดไม่มีคัด 
ค้าน และไม่เคยท�าหน้าทีต่รวจสอบ
การท�างานของรฐับาล
 “ถ้าเป็นรัฐบาลปรกติจะไม่
สามารถแก้กฎหมายเพ่ือเพ่ิมโคว-
ตาเอาคนของตวัเองนัง่ในต�าแหน่ง
ต่างๆได้เลย แต่เร่ืองแบบนี้กลาย
เป็นเรือ่งปรกตใินยุคนี ้ แถมคนใน
สงัคมกไ็ม่ตัง้ค�าถามไม่ตรวจสอบ”
 สรปุทัง้คนทีฝ่่ายมอี�านาจมองว่า
เป็นฝ่ังตรงข้ามและฝ่ายทีม่องว่าเคย
มิตรร่วมรบต่างต้ังค�าถามไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  และมองเหน็จดุมุง่
หมายของการเพิ่มจ�านวนสนช.ไป
ในทศิทางเดยีวกัน
 คงมีแต่ฝ่ายถอือ�านาจเท่าน้ันท่ี
เหน็ว่าจ�าเป็นต้องเพิม่
 ส่วนความจ�าเป็นที่กล่าวถึง
นั้นแท้ที่จริงคืออะไร คนที่มี
อ�านาจเสนอชื่อแต่งต้ังคงรู้ดี 
เพราะความจ�าเป็นที่แท้จริงจะ
มผีลต่อการตดัสนิใจจิม้เลอืกตวั
บุคคลท่ีจะเข้าไปนั่งใน สนช.
ด้วย

ภาระงบประมาณ
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ทรรศนะ

นับตัง้แต่ปี 2548 จนถงึรฐัประหาร 2557 
วิกฤตการเมอืงก็ยงัจมปลกักบัการขจดั “ระ 
บอบทักษิณ” จึงท�าให้ “ทักษิณ ชิน
วัตร” ท่ียังไม่ตายไปจากการเมืองไทย 
และเหมือน “ผ”ี หรอื “ปิศาจ” ตามหลอก
หลอน “กลุ่มชนชั้นน�า” และ “กลุ่ม
เกลยีดทกัษิณ” ทัง้ทีส่ร้าง “ผทีกัษณิ” 
ขึน้มาเอง !
 ไม่ว่า “ทกัษณิ” จะพดู จะท�าอะไร ก็
จะถกูตอบโต้และน�าไปขยายความในแทบ
ทุกบริบทของการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สงัคม !
 แม้แต่ระเบดิ 7 จงัหวดัท่องเทีย่วภาค
ใต้ ฝ่ายความมัน่คงกพุ่็งเป้าไปที ่“เครอืข่าย
ทักษณิ” ทนัที ขณะที ่“กลุม่เกลยีดทักษณิ” 
กส็ร้างกระแสกล่าวหาว่า “ผีทกัษณิ” อยู่
เบือ้งหลงักลายร่างเป็น “ผีภาคใต้” อีก 
 อย่าง “อาทิตย์ อุไรรัตน์” โพสต์
ข้อความวเิคราะห์ระเบดิใต้ว่ามาจาก  “กลุม่
ทกัษิณ”แม้จะตะแบงภายหลงัว่าหมายถงึ 
“กลุม่ใต้” เหมือนกบัค�าว่า “กลุม่อสีาน 
กลุม่อดุร กลุม่บรูพา กลุ่มพายพั” !
 วาทกรรม “ผทีกัษณิ” จึงอยูคู่ก่บั 
“ระบอบพสิดาร” ในสารขัณฑ์ต่อไป 
ตราบที่ยังอยู่ภายใต้ “วงจรอุบาทว์” 
และ “ระบอบประชาธปิไตย 99.99%”!  

ผีภาคใต้-ผีทักษิณ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ให้เลย ชวนเขามาปฏบิตัธิรรมดกู่อน ก็ได้
รบับญุ ความสขุเหมอืนกนั ไม่ต้องปฏเิสธ
เลยทีเดยีวกไ็ด้  แนะน�าระดบัหนึง่ ถ้าเลก็
จิ๋วมากก็บวชเณรไป อย่าบวชพระ เพื่อรู้ 
สกึมรีะดบัหน่อย ไม่ใช่ถอืชาตชิัน้วรรณะ
อะไร 
 ค�าพดูทีว่่าคนเหมอืนกันนัน้ พดูได้ แต่มนั
จรงิมัย้ ถ้าคนเหมอืนกนักค็วรจะตดิคกุเหมือน
กัน คนที่มีคดี เพราะความประพฤติมันไม่
เหมือนกัน ความนึกคิดรักดี รักชั่วไม่เหมือน
กัน บางคนรักดีมาก เกลียดชั่วมาก  บางคน
ชั่วระย�าตลอด ไม่ยอมรักดีเลย เขาจึงด่าไอ้ลูก
ไม่รักดี 
  ดังนั้น อย่าไปพูดว่าคนเหมือนกัน นานา
จิตตัง ก็ขอให้เอาอย่างน้ี จะให้บวชเป็นพระ
เหมอืนกนัไปหมด  สทิธมินษุยชนก็ไปใช้สทิธิ
กนัทางอืน่ ศาสนาเขากม็กีฎระเบยีบ ผูท้ีจ่ะเข้า
มาได้ก็เหมือนบริษัท ท�าไมต้องไปสมัครท�า 
งานราชการ ท�างานบริษัท แล้วท�าได้ทุกคน     
มั้ยล่ะ ก็ไม่ได้ทุกคน บางคนได้ บางคนไม่ได้  
คนเข้าได้แต่กต้็องเป็นลกูน้อง เงนิเดอืนต�า่กว่า
อีกคนมันก็ต่างกัน 
 พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าจัดให้อยู่เสมอกัน
ไปหมดจะทกุข์กนัอย่างยิง่ เพราะคนมนัต้องมี
สูง มีต�่า มีลูกน้อง หัวหน้า นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้
บงัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา เพราะฉะนัน้
อย่าไปเรียกร้องว่าต้องให้เสมอกัน 
 เขาบวชได้ เรากต้็องบวชได้ คนเหมอืน
กัน แต่คุณสมบัติมันไม่เหมือนกัน ไม่   
อย่างน้ันท�าไมมคีนคกุ ทัง้ทีเ่ป็นคนเหมอืน
กนั ท�าไมต้องเอาไปขงั ท�าไมต้องใช้ค�าว่า
ผูต้้องขงั เพราะอะไร เพรา     ะไม่เป็นคน
แท้ เป็นคนแต่ร่างกาย พฤตกิรรมไม่ได้
เป็นคน เป็นเปรต เป็นสัตว์นรก เป็น
เดรจัฉานกต้็องขงั เพราะฉะนัน้ต้องไม่ให้
บวช เพราะไม่มคีรบสมบรูณ์ท่ีจะบวช เป็น
โรค แคระ ใบ้ บ้า เสยีสติ บวชได้อย่างไร 
เดีย๋วกม็ปัีญหาเตม็วดั ยุง่กนัไปหมด กข็อ
ฝากไว้  แค่นี้
  เจริญพร

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

 
In Brief : ย่อความ

“บวช” มาจากค�าว่า “ปพฺพชฺชา” 
แปลว่าเว้น งด ไกล คอืไกลจากความ
นึกคิดใฝ่ฝันอย่างฆราวาส ไกลจาก
การสะสมทรพัย์ หากไม่ละ ไม่ไป ไม่
เว้น ถงึห่มเหลอืงเข้าพธิกีส็ูค้นนุง่ขาว
ห่มขาวไม่ได้

อาตมาทิ้งท้ายว่าอย่าหาว่า “จ�ากัดสิทธิ” 
เพราะแม้แต่การคัดคนเข้าท�างานในบริษัท 
แต่ละบรษิทัยงัต้องคดัเลือกคนมีความรู ้ความ
ประพฤติ ความช�านาญ แต่พุทธบริษัทนี่จะ    
มาบวชก็รับกันเละเทะไม่ได้ รับเพราะเห็นแก่
ญาติ คนอุปถัมภ์วัด ทั้งที่บางทีเป็นโจร ประ 
พฤติเลวทราม สักเต็มตัว แต่พ่อมีอุปการะกับ
วัด ทั้งที่ติดยาเสพติดงอมแงมก็เอาเข้ามา จึง
ท�าให้วัดเสื่อมเสีย ศาสนาเสียก็มาก 
 อาตมาขออธบิายเพิม่เตมิว่า ให้พวกแมนๆ
มาบวชกันหน่อย พวกที่ไม่แมน ไม่สมบูรณ์ก็
ถอย เอาอย่างนี้แล้วกัน มาทดลองบวชเรียน
คือชิมลาง ไม่ต้องนุ่งเหลืองห่มเหลือง อธิษ-
ฐานใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่า “พ่อ
ขาว-แม่ขาว” อะไรนั่นแหละ อย่างบวชชี
พราหมณ์ มาละเว้น ลด ละ เลิก
 “บวช” มาจากค�าว่า “ปพฺพชชฺา” แปล
ว่า เว้น งด ไกล คอืไกลจากความนกึคดิใฝ่ 
ฝันอย่างฆราวาส  ไกลจากการสะสมทรพัย์ 
ซึ่งฆราวาสก็ต้องสะสมทรัพย์ สะสมท่ี 
อย่างพระดังๆ สะสมทรพัย์ สะสมที ่ ซือ้
โฉนด ซือ้ตวัเองวุน่ไปหมด เพราะไม่ละ ไม่
ไป ไม่เว้น ถงึห่มเหลอืงเข้าพิธ ี แต่ไม่ละ 
ไม่เว้น กอ็าจสู้คนนุง่ขาวห่มขาวไม่ได้ 
 คนนุ่งขาวหุ่มขาวหากละเว้นเต็มที่ ก็อาจ
ได้อานิสงส์ ได้ทาน ได้มรรค ได้ผลมากกว่า
คนทีเ่ข้าพธีิบวช แต่ไม่เว้น ไม่ละอะไรเลย เห็น
หวยคุยโทรศัพท์หวยทุกงวด ก�าลังบิณฑบาต
ยังไม่มีมารยาท ไม่มีสภาวะความเป็นสมณะ 
ไม่เป็นสมณะให้สมบรูณ์งดงาม ยงันีก้ข็อส�านกั
พุทธฯ แต่ละจังหวัด พระอุปัชฌาย์แต่ละท่าน 
ช่วยคัดสรรการบวชกุลบุตรที่จะเข้ามาหน่อย
 พระพทุธเจ้าบอกว่า เราจะสอนบรุษุที่
ควรสอนได้ แต่ถ้ามีหน้าตา จิตใจ ความ
ประพฤติไม่สมบูรณ์ที่จะบวชก็อย่าบวช

คดัสรรการบวช
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 
เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ร่วม

นาวุธจากเรือด�าน�้าเข้าไปตก 
ในเขตแสดงตนเพื่อการป้อง 
กนัภยัทางอากาศ (ADIZ) ของ
ญี่ปุ่น เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา 
เรียกว่ายิ่งท�าให้สถานการณ์บน
คาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดขึ้นมา
อีก  
 ค�าแถลงจากประธานเสนาธิ 
การทหารร่วมเกาหลีใต้ ระบุว่า 
ขีปนาวุธซ่ึงถูกยิงจากเรือด�าน�้า
ของเกาหลีเหนอืในทะเลจีนตะวัน
ออก (ทะเลญี่ปุ่น) สามารถเดิน
ทางไปได้ไกลถึง 500 กิโลเมตร 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจรวดได้รับ
การพฒันาจนมปีระสทิธภิาพดขีึน้
กว่าการทดสอบครั้งก่อนๆ
 ชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรี
ญี่ปุ่น ยืนยันว่า จรวดของเกาหลี 
เหนือล่วงละเมิดเขต ADIZ ของ
ญี่ปุ่น ซึ่งการกระท�านี้ อาเบะ ใช้
ค�าว่า “ไร้ความยัง้คดิ และให้อภยั
ไม่ได้” และถือว่าเป็นภัยคุกคาม
อย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของ
ญี่ปุ่น
 ซึง่ครัง้นีไ้ม่ใช่ครัง้แรกทีเ่กาหลี 

เหนอืท�าเช่นน้ี โดยเมือ่ต้นเดอืนที่
ผ่านมา เกาหลีเหนือก็ได้ยิงขีป-
นาวธุจากพืน้ดนิพุง่ตรงไปยังน่าน
น�า้ของญีปุ่น่มาแล้วครัง้หนึง่ เรยีก
เสียงประณามอย่างหนักจากรัฐ-
บาลญี่ปุ่น
 ประธานเสนาธกิารทหารร่วม
เกาหลีใต้แถลงว่า การทดสอบ
จรวดของเกาหลีเหนือครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นความขัด
แย้ง และเป็นการท้าทายอย่างรุน 
แรงต่อความม่ันคงปลอดภัยบน
คาบสมุทรเกาหลี รวมถึงละเมิด
ค�าส่ังห้ามขององค์การสหประชา 
ชาติ หรือยูเอ็น อย่างร้ายแรง
 ด้านสหรัฐฯ ก็ได้ออกมาประ 
ณามการทดสอบขปีนาวธุดงักล่าว 
พร้อมเตอืนเกาหลเีหนอืว่าไม่ควร
แสดงพฤติกรรมยั่วยุเช่นนี้อีก
 นอกเหนือจากเรื่องของการ
ซ้อมรบทีท่�าให้ความตงึเครยีดบน
คาบสมทุรเกาหลเีพิม่มากขึน้แล้ว 
เหตกุารณ์ทีน่กัการทตูเกาหลี เหนอื
และพนักงานร้านอาหารเกาหลี 
เหนือในจีนแปรพักตร์และเข้าไป
ลี้ภัยในเกาหลีใต้ ก็เป็นสาเหตุที่
ท�าให้สถานการณ์ตึงเครียด
 เรยีกว่าจากนีไ้ปคงต้องจับ 
ตาดกัูนต่อไปว่าจะมีเหตกุารณ์
อะไรเกิดขึ้นอีกไหม เกาหลี-
เหนือและเกาหลีใต้จะมีการ  
พูดคุยกันหรือไม่เพื่อให้สถาน 
การณ์ย�า่แย่ลงไปอกี
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เกาหลีเหนือทดสอบยิง
ขีปนาวุธจากเรือด�าน�้า
เข้าไปตกในเขตแสดงตน
เพื่อการป้องกันภัยทาง
อากาศของญีปุ่น่ ท�าให้ท้ัง
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา 
ออกมาประณามการกระ
ท�าของเกาหลีเหนือกัน
ยกใหญ่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สตฟี โบเนลโล เสนอภาพนีใ้น cartoonmovement.com สะท้อน
พืน้ทีส่าธารณะแบบเปิดในเมอืงใหญ่ทัว่โลก (เป็นพืน้ทีเ่ปิดกจ็รงิ
แต่อยู่ในวงล้อมของตึกระฟ้า)

 

กันซ้อมรบ โดยมีชื่อ อุลชิ (Ul-
chi) โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันตัว
หากถกูเกาหลเีหนอืโจมต ีจนเกา-
หลีเหนือไม่พอใจและออกมาขู่ว่า
จะแก้แค้นปฏิบัติการซ้อมรบร่วม
ระหว่างสหรัฐ และเกาหลีใต้ ล่า 
สุด เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีป 

‘เกาหลีเหนือ’ยิงขีปนาวุธขู่

ข้อมูลภาพ : www.cnn.com
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เศรษฐกิจ

นายธนะสิทธิ์ เฟื ่องไพศาล 
กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั แลนด์
มาร์ค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า จากแนวโน้มตลาดอสงั-
หารมิทรพัย์ในปี 2559 ทีช่ดัเจนว่า
ตลาด Residential มีความตึงตัว
ค่อนข้างสูงและในบางพื้นที่พบว่า
ดมีานด์ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ขณะที่ 
Home Office ทีย่งัคงร้อนแรงและ  
ซพัพลายยงัคงมน้ีอย ประกอบกบั
ความหนาแน่นของออฟฟิศให้เช่า
ในเมอืงทีม่อียูใ่นปัจจุบนัค่อนข้างสงู
และปรับตัวสูงข้ึนเฉลี่ย 5% โดย
เฉพาะความต้องการพื้นที่ออฟฟิศ
บรเิวณพระราม 9 รามค�าแหง ศร-ี
นครนิทร์ ณ ปัจจุบนัมแีนวโน้มทีด่ี
มอีตัราการเช่าสงูถงึ 93% ขณะทีม่ี
พืน้ทีท่ีว่่างเพยีง 7% หรือประมาณ 
18,000 ตร.ม. เท่าน้ัน นอกจากนี้
ปัจจุบันค่าเช่าออฟฟิศย่านน้ีมีอตัรา
ค่าเช่าเฉลี่ยท่ี 426 บาทต่อตร.ม.   
ต่อเดือนและมีปรับตัวเพิ่มขึ้นปีละ 
5% ทัง้นี ้บรษิทัมองเหน็ถึงโอกาส
ในการขยายธรุกจิจงึได้เปิดตวัโครง 
การ The Element Rama 9 มลูค่า
โครงการกว่า 700 ล้านบาท พฒันา
ในรปูแบบ Home Office มาพร้อม 
กบั design Modern Luxury เน้น 
ตอบโจทย์การท�างาน  พร้อมทัง้อยู่
อาศยัอย่างลงตวัทัง้พืน้ทีใ่ช้สอยและ
ท�าเลที่ต้ังโดยสามารถรองรับพนัก 
งานได้ประมาณ 25-30 คน ราคา
เริ่มต้นที่ 22.9-30 กว่าล้านบาท 
โดยทัง้นีจ้ะแบ่งการพฒันาออกเป็น 
2 เฟส เฟสแรก 14 ยนิูต และเฟส 2 อกี 

แลนด์มาร์คฯผุดโฮมออฟฟศิ

13 ยนูติ โดยจะเปิดพรเีซล 27-28 
สงิหาคม 2559 หลงัจากนัน้ราคาจะ
ปรบัขึน้อกี 2 ล้านบาท คาดว่าจะก่อ 
สร้างเสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2561
 “กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืกลุม่นกั
ธุรกิจ sme ที่ต้องการขยายธุรกิจ 
(Size m) เจ้าของธรุกจิทีก่�าลงั Start 
up, รวมไปถึงกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่  
เช่าออฟฟิศในเมอืง ซึง่มองว่ากลุม่นี้
มกี�าลงัซือ้และอยากขยายธรุกจิหรอื
มองหาทีท่�างานในท�าเลทีดี่และอยู่
อาศยัในทีเ่ดยีวกนัอย่างลงตวัพร้อม
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน   
ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีอีกมากและตัดสินใจ
ไม่ยากที่จะเปลี่ยนจากการจ่ายค่า
เช่าเป็นผ่อนกับทางธนาคารแทน 
เช่ือว่าโครงการนีน่้าจะรองรับความ
ต้องการในตลาดนี้ได้เป็นอย่างดี 
และหลังจากที่ประสบความส�าเร็จ
จากโครงการอาคารพาณชิย์ทีน่คิม
ลาดกระบังโดยโครงการแนวราบ
สามารถแบ่งเฟสในการสร้างและ
ขายทยอยโอนได้ไม่เหมอืนกับคอน
โดท่ีต้องสร้างเสรจ็ทัง้โครงการจงึจะ

โอนได้  
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับภาพรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น เห็นว่า
ตลาดมกีารชะลอตวัมาตัง้แต่ปี 2558 
โดยเฉพาะตลาดคอนโดท่ีมีจ�านวน
กว่า 100,000 ยนูติรอโอนประกอบ
กบัภาวะเศรษฐกจิทีท่�าให้คนไม่กล้า
ใช้เงนิเท่าไรนกั แต่ยงัคงมเีซกเมนต์ 
ไฮเอนด์ทีม่รีาคาตัง้แต่ 10 ล้านบาท
ขึน้ไป ซึง่ซัพพลายในตลาดมไีม่มาก
นกัและยงัท�ายอดขายได้อยู่ต่อเนือ่ง 
ทางบริษัทจึงได้พัฒนาโครงการนี้
ออกมาด้วยคุณภาพสูงสุดเน้นทุก
รายละเอยีดและท�าให้ลกูค้าได้ความ
คุ้มค่ามากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ราคา, ขนาดตัวบ้านและวัสดุต่างๆ 
ทัง้นีไ้ด้ตัง้เป้าจะสามารถปิดการขาย
และจบโครงการภายในปี 2560 ส�า 
หรับแผนในอนาคตนัน้ ทางบรษิทั
ยังคงสนใจทีด่นิในเมืองและยังมุง่ม่ัน
ทีจ่ะพฒันาโปรดกัส์เซกเมนต์ทีเ่ป็น
โฮมออฟฟิศหรือ Luxury Home        
ระดับไฮเอนด์ เพราะมองเหน็ถงึศกัย 
ภาพของทีด่นิและก�าลงัซือ้

 
In Brief : ย่อความ

ธนะสทิธิ ์เฟ่ืองไพศาล  

“แลนด์มาร์คฯ” ปั้น The 
Element Rama 9 ทาวน์ 
โฮมหรรูาคาเร่ิมต้นที ่22.9 
ลบ.เจาะตลาดออฟฟิศรอง
รบักลุม่สตาร์ตอพั เชือ่ม่ัน
กระแสตอบรับดีเหตุดี-
มานด์ล้นสวนทางกับซัพ
พลายในตลาดมน้ีอย

รบัรางวลั : บรษิทั การบนิกรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื สายการบนิ
บางกอกแอร์เวย์ส โดยนายพฒิุพงศ์ 
ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ�า-
นวยการใหญ่ รบัรางวลั Top 5 (อนั 
ดบัท่ี 4) สายการบินทีม่กีารบรกิาร
บนเครื่องที่ดีที่สุดโลก (Best in 
Cabin Service-Worldwide) และ
รางวลั Top 10 สายการบนิทีด่ทีีส่ดุ
ในโลก ประจ�าปี 2559

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 1,337.11  ขาย 1,337.88
ลอนดอน ซื้อ 1,337.11  ขาย 1,337.88

ภาวะหุน้ 24 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) 

34.91

39.835

47.47

4.5813

0.35705

25.93825

+7.49 1,547.55
  60,222.05
+11.10 2,209.76
  44,191.86
+5.03 986.20
  34,293.54
+7.13 585.11 
  3,875.31

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,671.98 +10.43

2,329.17 +16.09

2,546.70 +16.23

1,825.44 +11.71

2,375.38 +16.18

2,880.32 +7.93

1,228.55 +5.37

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

6,884.29 

11.43

17,180.13 

28.53

29,732.38 

49.37

5,300.96 

8.80

15,688.94 

26.05

32,882.09 

54.60

1,583.33

1,491.18

-3,149.71



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4394 (919) วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

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

	 	 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.



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4394 (919) วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

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

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

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

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

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

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

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�างานบ้านทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้า เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บาท

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4394 (919) วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

‘เบล’ต่อสญัญาอกี5ปี

‘ถ่ัวน้อย’พกั2สปัดาห์

‘ลูอสิ’ลัน่ขอซวิแชมป์

‘อักเนยีสกา’คว้าชยั

“ถ่ัวน้อย” ฮาเวยีร์ แอร์นันเดซ นกัฟตุบ 
อลชาวเมก็ซโิกของทมี “ห้างขายยา” ไบ-
เออร์ เลเวอร์คเูซน ชวดลงเล่นให้ต้นสงักดั
ในเกมเยอืน โบรุสเซยี เมินเชนกลดับัค ศกึ
บนุเดสลกีา นัดแรกของฤดกูาล วนัเสาร์ทีจ่ะ
ถึงนี ้เพราะกระดกูมอืขวาแตก เนือ่งจากตก
บันไดในอพาร์ตเมนต์ โดยเจ้าตวัต้องเข้ารบั
การผ่าตัด ซึง่กผ่็านพ้นไปได้ด้วยดี 

แกเรธ็ เบล นกัเตะชาวเวลส์ของเรอลั มา-
ดรดิ ต่อสญัญากบัต้นสงักดั อกี 5 ปี เรยีบร้อย
แล้ว ข้ึนท�าเนียบนักเตะค่าเหนื่อยแพงสุด
อนัดบั 2 ของสโมสร โดยปรบัรายได้เพ่ิมเป็น 
8.6 ล้านปอนด์ต่อปี ซ่ึงมลูค่าดังกล่าวถอืว่า
เทยีบเท่า แซร์จโิอ รามอส กปัตนัทมี และ
เป็นรองเพยีง ครสิเตยีโน โรนลัโด ปีกจอม
ถล่มประตชูาวโปรตเุกส เท่านัน้

ลอูสิ แฮมลิตัน นกัขบัสงักดั เมอร์เซเดส เอ
เอ็มจี ประกาศคว้าแชมป์ ฟอร์มลูา วนั ราย 
การ “เบลเจียน กรงัด์ปรซ์ี” วนัอาทติย์ทีจ่ะ
ถงึนี ้หลงัจากทมีนกักฬีาของสหราชอาณาจกัร
ประสบความส�าเรจ็ในโอลมิปิกครัง้ทีผ่่านมา 
ได้เป็นอนัดับ 2 สรุปเหรยีญรางวลั โดย แฮ
มิลตัน บอกว่าจะพยายามเตม็ทีส่ดุสปัดาห์นี ้
เพือ่ให้แฟนๆสหราชอาณาจกัรดีใจต่อไป

อกัเนยีสกา ราดวานสกา นกัเทนนสิหญงิ
มอื 4 ของโลก ผ่านเข้ารอบ 2 ศกึ ดบัเบลิยู
ทเีอ ทัวร์ รายการ คอนเนกตคัิต โอเพน ที่
สหรฐัอเมรกิา โดยชนะ เยเลนา ออสทาเพน
โก จาก ลตัเวีย 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-5 
และ 6-1 เช้าวันพุธทีผ่่านมา เข้า ไปรอพบผู้
ชนะระหว่าง คาโรลีน การ์เซยี จาก ฝรัง่เศส 
กบั เคยีร์สเทน ฟลปิเคนส์ จาก เบลเยยีม 

 

‘โรมา’ร่วงแชมเปียนส์ลีก

โรมา ที่เหลือผู้เล่นเพียง 9 คน พลาดท่า
แพ้ ปอร์โต 0-3 ในเกมเพลย์ออฟ นัด 2 
ยูฟา แชมเปียนส์ลีก รวม 2 นัดตกรอบ
ไปด้วยสกอร์รวม 1-4
 ศึกฟุตบอลยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์
ออฟ นัดที่ 2 เมื่อคืนวันอังคารท่ีผ่านมา  
“หมาป่า” โรมา เปิดบ้านต้อนรบัการมาเยอืน
ของ ปอร์โต ซึ่งเกมแรกเสมอกันมา  1-1 
 เริม่ต้นได้เพยีง 8 นาท ีปอร์โต ได้ประตขูึน้
น�าไปก่อนจาก เฟลเิป หลงัจากนัน้สถานการณ์
ของโรมากท็รุดหนกัไปอกี เมือ่เหลอืผูเ้ล่นเพยีง 
9 คน โดย ดานิเอเล เดอ รอสซี และ อีเมอร์
สัน ต่างถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม โดยราย
แรกไปหงายปุ่มยันใส่ มักซี เปไรรา ขณะที่      
อีเมอร์สัน เปิดปุ่มวางตรงหน้าแข้ง เฆซุส โค-
โรนา  

 เมื่อเหลือผู้เล่นน้อยกว่าก็ท�าให้ทีมเยือน
อย่าง ปอร์โต เล่นได้ง่ายขึ้นไปอีก และได้อีก 
2 ประตจูาก มเิกล ลายนุ นาททีี ่73 และ เฆซสุ 
มานูเอล โคโรนา นาทีที่ 75 จบเกมนี้ ปอร์โต 
บุกไปเอาชนะ 3-0 รวม 2 นัด เข้ารอบยูฟา 
แชมเปียนส์ลกี รอบแบ่งกลุม่ต่อไป ด้วยสกอร์
รวม 2 นัด 4-1
 สรปุผลยูฟา แชมเปียนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ 
นัดที่ 2  เมื่อคืนวันอังคารทุกคู่ โมนาโก ชนะ 
บยีาร์รลี 1-0 (รวม 2 นดั โมนาโก ชนะ 3-1), 
วกิตอเรยี เปลเซน เสมอ ลโูดโกเรต็ส์ 2-2 (รวม 
2 นัด ลูโดโกเร็ตส์ ชนะ 4-2), ฮาโปเอล เบียร์ 
เชวา ชนะ กลาสโกว เซลติก 2-0 (รวม 2 นัด 
เซลติก ชนะ 5-4) และ ลีเกีย วอร์ซอว์ เสมอ 
ดนัดอล์ก 1-1 (รวม 2 นดั ลเีกยี วอร์ซอว์ ชนะ 
3-1) 

โลกกีฬา

อีเมอร์สัน (ซ้าย) ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่ โรมา แพ้ ปอร์โต 0-3

‘หงส์แดง’ถล่ม‘เบอร์ตนั’5-0
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ประเดิมสนามรอบ 
2 ศึก อีเอฟแอล คัพ 2016-17 ถล่ม “เดอะ 
บรูเวอร์ส” เบอร์ตัน อัลเบียน กระจุย 5-0 
เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา 
 5 ประตูของ ลิเวอร์พูล ได้จาก ดิว็อค      
โอริกี (นาทีที่ 15), โรแบร์โต เฟอร์มิโน (นาที
ที่ 22), การท�าเข้าประตูตัวเองของ ทอม เนย์
เลอร์ และ แดเนียล สเตอร์ริดจ์ (นาทีที่ 78 
และ 83) ผลจากการแข่งขันคู่นี้ ท�าให้ ลิเวอร์  

พูล ผ่านเข้ารอบ 3 ศึก อีเอฟแอล คัพ ต่อ      
ไป  
 ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจ “สิงโตน�้าเงินคราม” 
เชลซี ชนะ บริสตอล โรเวอร์ส 3-2 โดย 3 
ประตูของ เชลซี ได้จาก มิชี บาตชัวย ีนาที 29 
กับ 41 และ วิคเตอร์ โมเซส นาที 31 ส่วน 2 
ประตูของ บริสตอล ได้จาก 
 ปีเตอร์ ฮาร์ทลีย์ นาทีที่ 35 และ จุดโทษ
ของ เอลลิส แฮร์ริสัน นาทีที่ 48

ข้อมลูภาพ : Reuters 
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บันเทิง

ยอ้นเวลา‘เดอะ พาเลซ’ โลกบันเทิง

หลังจากทีว่งดนตรี The Palace เปิดตวัสมาชกิ
น้องใหม่ “ปุ”๊ อญัชล ีจงคดกิีจ ราชนิรีอ็กหนึง่
เดียวคนนี ้จากเดมิท่ีเป็นเพียงแขกรบัเชิญ ครัง้
นีข้อเป็นสมาชกิถาวรหญงิเดยีวของครอบครวั
เดอะพาเลซ ท�าเอาแฟนคลบัถงึกบักรีด๊ และ
เพือ่เป็นการฉลองสมาชิกใหม่ คอนเสร์ิตประจ�า
ปีของ The Palace ปีนีจ้งึมาแบบจดัเต็มยิง่กว่า
คนืก�าไรให้ผูช้ม โดยใช้ชือ่ว่า THE PALACE 
AND THE ORIGINALS แขกรบัเชญิคอืเหล่า
เพื่อนสนิทร่วมวงต้นต�ารับของสมาชิกเดอะ
พาเลซทุกคน ไม่ว่าจะเป็น รอยัลสไปรท์ส/ 
แมคอินทอช/ดิ อินโนเซ้นท์/ฟอร์เอฟเวอร์/ 
พลอย และอนิคา ท่ีจะท�าให้เวทีคอนเสร์ิตสนุก
ยิง่กว่าเดมิ 100%
 ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ เผยความในใจว่า 
“ประทับใจกับการท�างานของพ่ีๆน้องๆ 
The Palace มานานแล้ว พอเขาเอ่ยปาก
ชวนมาเป็นครอบครวั The Palace พีปุ่๊
ตอบตกลงทนัท ี เพราะให้เกยีรตกิบัเรามาก 
การได้ท�างานกบัศลิปินมอือาชพี ท�าให้เราท�า 
งานสบายใจและม่ันใจว่าผลงานทีอ่อกมามคีณุ 
ภาพแน่นอน แถมการท่ีเราได้เป็นสมาชกิหญงิ
คนเดียวในวง การนัตีได้เลยว่า เราสวยทีส่ดุใน
วงแน่นอนค่ะ” ประโยคสดุท้ายของพีปุ๊่ เรยีก
เสยีงหวัเราะดงัล่ันจากสมาชิก The Palace ที่
ก�าลงัต้ังใจฟังการสมัภาษณ์อยู่
 หลังจากเปิดเผยรายชื่อแขกรับเชิญของ
คอนเสร์ิตในครัง้นีก้เ็รยีกเสยีงฮอืฮากนัทเีดยีว 

‘ลอเรน’ไม่ชอบหน้า

‘แทอุง’เจอข่าวฉาว

‘เงนิปากผ’ีรเีมคอกี

นาตาลี พอร์ทแมน นกัแสดงสาวชือ่ดงัท่ี
ผนัตวัมาก�ากบัภาพยนตร์ ออกมากล่าวถึง 
ลอเรน เบคอลล์ นักแสดงชาวสหรฐัอเมร-ิ
กา ผูล่้วงลบั ว่า เบคอลล์ จะไม่ชอบเธอสกั      
เท่าไหร่ แต่ตวัพอร์ทแมนรกัและเคารพ เบ
คอลล์ เสมอ และยงัมองว่าเบคอลล์ เป็นนกั
แสดงมืออาชีพอย่างแท้จรงิ โดยพอร์ทแมน
กบัเบคอลล์ เคยร่วมงานกนัในหนงัสัน้เรือ่ง 
EVE เมือ่ปี 2008 และเป็นการร่วมงานกัน
ครัง้เดยีว ก่อนที ่ เบคอลล์ จะเสยีชวีติเม่ือ
วนัที ่12 ส.ค. ปี 2014  ก่อนหน้าวนัคล้าย
วนัเกดิครบรอบปีที ่90 เพยีงเดอืนเดยีว

ออมแทอุง นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ 
ถกูกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหญงิสาว
วยั 30 ปี ทีส่ถานบรกิารอาบอบนวดแห่ง
หนึง่ตัง้แต่เดอืน ม.ค. ทีผ่่านมา โดยทาง 
Key East ต้นสงักดั กไ็ด้ออกมาแถลงเพียง
ว่า จะตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้ง 
และจะออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
เรว็ๆนี ้ส่วนทางด้าน ยนุฮเยจิน ภรรยาสาว 
กเ็ศร้าและตกใจกับข่าวแต่ไม่ได้พดูอะไร ได้
แต่ตัง้ค่าอนิสตาแกรมของตนเองเป็นแบบ
ส่วนตัว โดยท้ังคูแ่ต่งงานกันมาตัง้แต่เดอืน 
ม.ค. ปี 2013 โดยมลูีกสาวด้วยกัน 1 คน 

ผูจ้ดัไฟแรง “สตางค์” ดษิย์ลดา  ดษิย-
นนัทน์ น�าทมีบวงสรวงละครรเีมค “เงนิปาก
ผี” ออกอากาศทางช่อง 3 HD ผลิตโดย 
บรษิทั กันตนา เอฟโวลูชัน่ จ�ากดั ทีก่นัตนา
รชัดา โดยมผู้ีก�ากบั บรรจง สนิธนมงคลกลุ 
และนกัแสดงมากมาย น�าทีมโดย ป๋อ-ณฐั
วฒุ ิสกดิใจ, เด่นคณุ งามเนตร และ อาย-
กมลเนตร เรืองศรี โดยเงนิปากผเีป็นเรือ่ง
ราวของมหาเศรษฐีหนุ่มที่หมกมุ่นในเรื่อง
ไสยศาสตร์ ก่อนตายได้สัง่เสยีพระสงฆ์ทีต่น
นบัถือน�าเหรียญทองใส่ไว้ในปาก แม้เขาตาย
กย็งัคงเป็นวญิญาณเร่รอนรอแก้แค้น 

เมือ่เวทนีีจ้ะเป็นการระดมศลิปินคณุภาพในยคุ
ทองของวงการเพลงไทยมาขึ้นเวที ไม่ว่าจะ
เป็นการกลบัมารวมตวัของสมาชิกในวงแมค-
อนิทอช และ ฟอร์เอฟเวอร์ รวมทัง้ โอม ชาตรี 
คงสุวรรณ จาก ดิ อินโนเซ้นท์/ดา ศักดา 
พทัธสีมา จาก อนิคา/มดื ไข่มกุ กับ ติก๊ ชีโร่ 
จากพลอย และ อ๊อด พิเชษฐ์ ศขุแพทย์ กบั ช้าง 
ศโิรตม์ จุลนิทร จาก รอยลัสไปรท์ส ทีจ่ะพาพวก
เราย้อนเวลากลบัไปสนกุกบับทเพลงของแต่ละ
วงท่ีอยู่ในความทรงจ�าตลอดกาล ซึ่ง พ่ีด�า        
ฟอร์เอฟเวอร์ ขอเป็นตวัแทนแขกรบัเชญิส่งสาร
มาถึงแฟนๆว่า “โปรดเตรียมร่างกายให้
พร้อม งานนีต้้องร้องต้องเต้นกบัทกุวงตดิ 
ต่อกนัไม่น้อยกว่า 4 ชัว่โมงแน่นอน รบัประ 
กนัว่าทัง้สนุกทัง้ซึง้เตม็อิม่แน่นอนครับ”
 พบกับคอนเสิร์ต THE PALACE AND 
THE ORIGINALS โดยวงดนตร ีThe Palace 
พร้อมสมาชกิขวญัใจวยัรุน่ยคุ 80’s  จีด๊ รอยลั
สไปรท์ส/จีป๊ วส ุพลอย/ต้น แมคอินทอช/จดื 
ฟอร์เอฟเวอร์/สายชล ดิ อนิโนเซ้นท์/พรีสนัติ 
ด ิอนิโนเซ้นท์ และ เต้ย อินคา พร้อมสมาชิก
ใหม่ล่าสดุ ปุ๊ อญัชล ี จงคดกีจิ ร่วมด้วยแขก     
รบัเชญิ สมาชกิต้นต�ารบัความประทบัใจจากทัง้ 
6 วงดนตรีที่ทุกคนคิดถึง ในวันอาทิตย์ที่ 4 
กนัยายน 2559 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 
เวลา 15.00 น. บตัรราคา 1,000/2,000 และ 
3,000 บาท จองบตัรด่วนที ่ THAITICKET-
MAJOR ทกุสาขา โทร.0-2262-3456  
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

2559 ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม     
พารากอน O 13.30 น. วลัลภ- 
นาคบัว ผูอ้�านวยการ ส�านักงาน
กิจการยุติธรรม เป็นประธานจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการก�าหนด
นโยบายขับเคลื่อนและสร้างการ  
รบัรูด้้านกฎหมาย ครัง้ที ่6/2559 
ที่ห้องประชุมส�านักงานกิจการ    
ยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ O 14.30 น. ลาร์ส     
นอร์ล่ิง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

กอบกจิการ ทีโ่รงแรมปรนิซ์ พลา 
เลช O 09.00 น. อนงค์ ไพจิตร-
ประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่ง
เสริมอตุสาหกรรมเปิดงาน  Retail 
EX ASEAN 2016 ทีอ่มิแพค เมอืง 
ทองธาน ีO 13.30 น. อนิทิรา 
นาคสกุล ผูจั้ดการส่วนการตลาด
ผลิตภัณฑ์วาโก้บริษัท ไอ.ซี.ซี.
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) 
แถลงข่าว โครงการวาโก้โบว์ชมพู 
สูม้ะเรง็เต้านม Beauty Inside ปี 

O 07.30 น. ศ.คลินกิเกยีรตคิณุ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณ 
สุข เปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอืการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประ 

ดแีทค แถลงข่าว “ดอีนิฟินทิ” ด-ิ
จิทัลช็อปโฉมใหม่ ที่ @ ดีอิน-       
ฟินทิ สยามพารากอน O 14.30 
น. ชยัพล กฤตยาวาณชิย์ ผูช่้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจ
บตัรเครดติ “เคทซีี” แถลงข่าวเคที
ซร่ีวมเตมิความสขุจาก “งานหลกั” 
สู่ “งานอดิเรก” เจาะไลฟ์สไตล์
สมาชกิรกัหนงัสอื สตัว์เล้ียง และ
ของเล่น ท่ี KTC POP อาคารสมชั 
ชาวาณิช 2 

เปญ #HEROparalympic 2016 
(#ฮีโร่พาราลิมปิก2016) 
 จติุนนัท์ ภริมย์ภกัด ีประธาน
มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิก
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นบัเป็น
โอกาสอันดีอีกคร้ังท่ีคนไทยจะได้
เหน็ความสามารถของนกักฬีาพา
ราลมิปิกไทย ทกุๆ 4 ปี ทีไ่ปสร้าง
ชื่อบนเวทีโลก ไม่แพ้กับนักกีฬา
ปกต ิเพราะนักกฬีาทกุคนตัง้ใจฝึก 
ฝนกนัอย่างเตม็ที ่แทบทกุคนล้วน
เป็นความหวงัของคนไทยแทบทัง้
สิน้ เพือ่เป็นการร่วมให้ก�าลงัใจกบั
พวกเขาเหล่านัน้ ทีต้ั่งใจฝึกฝนกัน
ตลอด จงึจดัท�าแคมเปญ #HERO 
paralympic2016  เชญิชวนคนไทย

เป็นบรรยากาศอบอุ่นสุดๆ เมื่อ    
เหล่าเซเลบฯ คนดังรักการเชียร์
กฬีา มาร่วมช่วยเชยีร์ให้คนไทย ประ 
สบความส�าเร็จบนสนามประลอง
กฬีาระดบัโลก
 ล่าสดุรวมพลมากนัอย่างคบัคัง่ 
น�าโดย จตุนินัท์ ภริมย์ภกัด ีประ 
ธานมูลนิธิคณะกรรมการพารา
ลิมปิกแห่งประเทศไทย, ณัยณพ 
ภริมย์ภกัด ี นายกสมาคมกฬีาคน
พกิารทางสมอง มาร่วมส่งก�าลงัใจ
ให้กับทัพนักกีฬาไทยก่อนไปร่วม
แข่งที่ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซลิ ในงานแถลงข่าวเปิดแคม 

แคมเปญ #HEROparalympic2016 

ร่วมให้ก�าลังใจนักกีฬาคนพิการ
ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยสามารถ
ท�าได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปไลค์ใน     
เฟซบุ๊ก แฟนเพจของทางมูลนธิฯิ 
น่ันคือ Paralympic Thailand       
ซ่ึงทุกคนสามารถโพสต์ข้อความ  
ให้ก�าลังใจแก่นักกีฬาในหน้าเฟ
ซบุค๊ พร้อมตดิแฮชแทก็ #HERO 
paralympic2016 ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยจะมกีารรวบรวมและส่ง
ข้อความเพื่อเป็นก�าลังใจให้พวก
เขาเหล่านัน้ตลอดการแข่งขนั
 ด้านบรรยากาศในงานแถลง
ข่าว คราคร�า่ไปด้วยเหล่าเซเลบฯ 
ใจรกัการเชยีร์กฬีา อาท ิ ดร.อรุณี 
ตัง้คารวคณุ, สมบษัร ถริะสาโรช, 

พัชรพิมล ยังประภากร, ณัฏฐินี      
ศริริตันพล, ปฐว ี ทองเสม, ณฐั-
ภัทร สุวรรณโณ, นพ.พุฒิพงศ์      
ภมูสิวุรรณ ควงภรรยา พญ.ช้อง-
มาศ เลศิสนิ, ปิยะรฐั กลัย์จาฤก,         
นพ.ปวรศิ ตัง้เรอืนรตัน์, สกุญัญา   
จนัทร์ช,ู วรนัธร สมกิจรุง่โรจน์, เบญ-        
จวรรณ เบอร์แมน ฯลฯ มาร่วมให้
ก�าลงัใจกนั โดยมเีจ้าบ้าน จตุนินัท์ 
ภริมย์ภกัด ีให้การต้อนรบั พร้อม
ทัง้ยงัเปิดตวันกักฬีาทีนั่บเป็นความ
หวงัของคนไทย โดยงานนี ้คนดงั
นัง่จองแถวหน้าร่วมเป็นกองเชยีร์
ให้ก�าลังใจ ก่อนนกักีฬาจะเดนิทาง
ไปแข่งขนัจรงิ ทีก่รงุรโิอ เดอจาเน
โร ประเทศบราซิล กนัเลยทเีดยีว 
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สังคม

คมพิชญ์ พนาสุภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
แมค็เอ็ดดเูคช่ัน จ�ากดั มอบสือ่สนบัสนนุการศกึษา ให้แก่ ผศ.ดร.วโิรจน์ 
ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู ้แทนจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 

อารพีงศ์ ภูช่อุม่ ประธานกรรมการ บมจ.การบนิไทย และ เนตรนภางค์ 
ธรีะวาส รองประธานเจ้าหน้าทีส่ายการพาณชิย์และบรกิารลกูค้า บจก.
ไทยสมายล์ แอร์เวย์ ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ�าหน่ายบน
เครื่องบินภายในงาน OTOP ไทย จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า 

ดวงฤดี แม็คแคร็ป กรรมบริหารสถาบันบางกอกแดนซ์ น�าคณะนัก
แสดงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต ในช่วงแฟช่ันโชว์ ชดุไทยพระราชนยิม
งาน ในงาน “คอนเสิร์ตพระมาตามหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท การ
บินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เปิดงานนิทรรศการและประมูลภาพถ่าย
เพือ่การกศุล “Share Your Magic Moments” เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ชัยชาญ พลานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม
บริหารทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมทีมผู้บริหาร 
ร่วมเปิดบู๊ธของธนาคาร ในงานอภิมหกรรมบ้าน คอนโด และสินเชื่อ
แห่งปี พร้อมเปิดตัว KTB NPA APPLICATION 

สมเจตน์ ปัญจวฒันางกรู กรรมการผู้จดัการบริษทั โฟร์ ฟดูส์ จ�ากดั ร่วม
กบัเรอืนจ�าพเิศษมนีบรุ ี จดัโครงการพิเศษฝึกอบรมวชิาชพีชงเครือ่งดืม่ 
ส�าหรบัผูต้้องขงัแดนหญงิทีก่�าลังจะพ้นโทษ โดยสอนเทคนคิการชงเครือ่ง
ดืม่ รวมถงึแนะน�าวิธต่ีอยอดธรุกจิอาหารจากผงโรยรสชาตต่ิางๆ 

กุลวดี จินตวร ผู้อ�านวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
“อมิแพค็ถวายเทยีนพรรษา สร้างแสงแห่งปัญญา สร้างสรรค์คณุธรรม” 
แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดปากคลองพระอุดม จ.นนทบุรี 

กาเรล ฮาร์โตค เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจ�า
ประเทศไทย ร่วมงานบวงสรวงบริษัท อินทรีย์ ออดิโอ วิชั่น จ�ากัด และ
ละครเรื่องใหม่ ทิวลิปทอง โดยมี ฉลองภักดี วิจิตร ผู้ก�ากับ และผู้ก่อ
ตั้งบริษัท อินทรีย์ ออดิโอ วิชั่น จ�ากัด ให้การต้อนรับ 
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ภญ.อญัชล ี ชตุไิพจติร ผูบ้รหิารแบรนด์เครือ่งส�าอาง สมทูโตะ เจแปน 
ภายใต้บรษิทั โกลบอลเมดดคิลั (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยนิดใีน
งานแถลงข่าว การประกวด มสิทนี ไทยแลนด์ 2016 ในฐานะผู้สนบัสนนุ
การจัดงานประกวด ทีเ่ซน็ทารา แกรนด์เซน็ทรลั พลาซ่า ลาดพร้าว

พิมจันทร์ วิมุกตานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ฟรีสแลนด์
คมัพน่ิา (ประเทศไทย) จดังานเปิดตวักลุม่ผลติภณัฑ์ใหม่ล่าสดุภายใต้
ชื่อ ฟอลคอน โพรเฟสชัลแนล โดยมี เชฟพล ตัณฑเสถียร และ เบส-    
อคพจน์ ธีรพงษกร แชมป์บาริสต้าประเทศไทยปี 2557 ร่วมงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง
เปิดงาน “โครงการหลวง 47” ท่ีจดัขึน้ภายใต้แนวคิด “THE MIRACLE 
OF ROYAL PROJECT” โดยม ีหม่อมเจ้าภศีเดช รชัน ีประธานมลูนธิิ
โครงการหลวง เฝ้ารับเสด็จฯ 

รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ผู้อ�านวยการหลักสูตรการบริหารงานบุคคล 
สถาบนับณัฑติศศนิทร์ จฬุาฯ ร่วมกบัวทิยากรช้ันน�า อาท ิร่วมบรรยาย
ในงานสมัมนาโครงการพฒันาผูน้�าคลืน่ลกูใหม่ส�าหรับข้าราชการประ 
เทศอาเซียนของ ก.พ. ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

ดร.วนัดี กญุชรยาคง จลุเจรญิ ประธานสภาสตรแีห่งชาตฯิ จดังานเลีย้ง
แสดงความยินดีแด่ มาดาม มาเรีย ลีโอนอร์ เจอโรนา โรเบรโด รอง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสตรีในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและจีน ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ 

พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน แพทย์โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก โรง
พยาบาลพระรามเก้า เปิดงาน “Safety First Aid & CPR for kids 
2016” อบรมให้ความรู้ พร้อม Work shop การปฐมพยาบาลเด็กที่
ส�าลักหรือมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 

พิมพ์พิศา ชุณหเสนีย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จ�ากัด 
จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์กช็อปเชฟรุ่นจิ๋ว “บาร์บี้ ลิตเติ้ลเชฟ” ให้
เด็กอายุ 4-10 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์เป็นเชฟ สร้างสรรค์เมนูคาว
หวานแสนอร่อยสไตล์บาร์บี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุทรงเปิด
งานวันแม่แห่งชาต ิ โดยม ี มกุดา จริาธวิฒัน์ เอือ้วฒันะสกุล ผูบ้รหิาร
โรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทารา เข้ารบัประทานโล่เกยีรตคิณุทีโ่รงแรม
ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ อย่างต่อเน่ือง 

สังคม


