
ระวังแผลติดเชื้อ!
ตัดสิน ไม่เคารพกระบวนการ
ตรวจสอบให้ไปอยู่ทีอ่ืน่ แทนที่
เรือ่งจะซากลบัยิง่จะไปกนัใหญ่ 
เพราะท�าให้หลายฝ่ายเริ่มมอง
อย่างสงสัยว่าจะมีการล็อกผล
การแข่งขันหรือไม่ ถ้าเป็นการ
เมืองปรกติ ป่านนี้เสียงตะโกน 
“ออกไป” คงดังลั่นถนนแล้ว

ปัญหาอันเกิดจาก “ลูก-เมีย” 
น้องชาย “บิก๊ตู”่ ท�าท่าว่ายิง่ดิน้
ยิ่งเจ็บ ต้องยอมรับความจริง
ว่าขณะนีบ้าดแผลได้ถกูเปิดขึน้
แล้ว แม้ยังไม่สร้างความเจ็บ
ปวดมาก แต่สร้างความร�าคาญ 
และอาจเกดิเป็นแผลตดิเชือ้ได้ 
ยิ่งมาพูดว่าใครไม่ยอมรับค�า
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สร้างชาตบ้ิานเมอืงให้รุง่เรอืง
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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“เปิดไฟส่องไล่คนโกง” แต่ไม่กล้าส่องตนเอง 
ไม่ต่าง “สังคมศรีธนญชัยใส่หัวโขนทศกัณฐ์” 
กฎหมายไม่ปรกติเพราะแบ่งชั้นวรรณะและเลือกปฏิบัติ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ถาม 
“จริยธรรม” ยุครัฏฐาธิปัตย์ 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือน “สมคิด” บุคคลอันตราย! 
“ลอย ลมบน” ให้จับตา “ธนารัฐ” เอื้อกลุ่มทุนเอกชน 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์ “กับดักสังคมไทย” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” มองความเป็นไทยผ่าน “โขนทศกัณฐ์” 
“วชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล” ชี้การศึกษาไทยเข้าสู่ยุคมิคสัญญี 

มีปัญญามีเมตตา!

editor59lokwannee@gmail.com

กฎหมาย?

“Act East”
อินเดีย-อาเซียน 

คอนโดฯศุภาลัย
4,000ล้านบาท

“เฮียมู”เสียใจ
กรณี“บิ๊กแซม”

“แน็ค”ไม่หวั่น
คนดูลืมหน้า
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ระวังแผลติดเชื้อ!
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าใช้วิธีนิ่งไม่ดิ้นมาก
แม้จะบอบช�้าแต่คงไม่ถึงกับแพ้

เพราะด้วยอ�านาจที่มีกรรมการย่อมเกรงใจ

เข้าต�ารา “ยิ่งแก้ยิ่งเละ” ส�าหรับ
กรณปัีญหาอนัเกดิจากพฤตกิรรม 
“ลกู-เมยี” พล.อ.ปรชีา จนัทร์-
โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม
 คนที่ยอมเปลืองตัวล่าสุดคือ 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี มือกฎหมายของรัฐบาล
ที่ออกมาการันตีว่าไม่มีข้อกฎ-
หมายใดห้ามใช้บ้านพักทหารจด
ทะเบียนเป็นที่ท�าการนิติบุคคล
 ทั้งที่มีระเบียบของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การพกัอาศยัในอาคารทีพ่กัอาศยั
ของส�านักงานปลัดกระทรวง-  
กลาโหม พ.ศ.2555 ข้อที่ 18.14 
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้าม  
ผู ้พักอาศัยประกอบการค้า
ใดๆ ในทีพ่กัอาศยั ซ่ึงทางราช 
การมิได้จัดไว้ หรือผู้ปกครอง
อาคารที่พักอาศัย มิได้อนุ-
ญาต”
 ยิง่มลีิว่ล้อท�าตวัเป็นแหล่งข่าว
ออกมาพดูจาผ่านสือ่ แต่ไม่ขอเปิด
เผยตัวตนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโจมตี
กันเพื่อหวังผลทางการเมือง ทั้งที่
มข้ีอเทจ็จรงิปรากฏอยู ่กย็ิง่ไปกนั
ใหญ่
 ทางที่ดีหากไม่อยากให้เรื่อง
ถูกขยายความใหญ่โตและส่งผล  
กระทบต่อรัฐบาลมากไปกว่านี้ควร
เดินตามแนวทาง “บ๊ิกตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ 
มนตรแีละหวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) คือไม่ตอบ
ค�าถาม ไม่ออกความเห็น โยนให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตรวจสอบไป
ตามขั้นตอน
 หากยงัไม่หยดุดิน้ หยดุแถ 
จะมีแผลถลอกมากกว่าน้ีแน่ 

ต้านทุกคนท่ีใช้ต�าแหน่งหน้าท่ี
แสวงหาผลประโยชน์
 เป็นกระแสที่ เริ่มจุดติด 
และมีคนพูดจาท�านองนี้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ
 ถ้าเป็นมวยแม้จะยังยืนอยู่ได้ 
แต่บาดแผลตามร่างกายเพราะถกู
หมัดแย็บฝ่ายตรงข้ามเริ่มเด่นชัด
ขึ้นเรื่อยๆ
 จากที่กรรมการคอยเอาหูไป
นาเอาตาไปไร่ มองไม่เหน็อาวธุที่
ฝ่ายตรงข้ามชกใส่ แต่หากออก
อาการมากไปกว่านี้ อาวุธที่ฝ่าย
ตรงข้ามออกก็จะเข้าตากรรมการ
ได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อเสียงเชียร์
ข้างเวทีด้วย
 “ท่านนายกรฐัมนตร ีในฐานะ
พีช่ายได้โทรศพัท์มาหา และเตอืน
ให้ระวงัตวั ซึง่ผูใ้หญ่บอกให้เงยีบๆ
ไม่ต้องชี้แจงอะไร”

นอน และแผลถลอกที่ว่าแม้
ไม่สร้างความเจบ็ปวดมาก แต่
สร้างความร�าคาญ หากถลอก
มากๆ อาจเกิดเป็นแผลติด
เชื้อได้
 จะเหน็ได้ว่าในขณะนี ้ไม่เพยีง
แต่ฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรง
ข้ามรฐับาลเท่านัน้ทีพ่ดูเรือ่งความ
ไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสม แต่
คนที่จัดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันหลาย
คนกเ็ริม่ออกมาแสดงความเห็นถงึ
ความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะ
สมมากขึ้นเรื่อยๆ
 ถ้าต่อต้านคนโกง ก็ต้องต่อ
ต้านทุกคนที่โกง
 ถ้าต่อต้านคนเอื้อประโยชน์
พวกพ้อง ก็ต้องต่อต้านทุกคนท่ี
เอื้อประโยชน์พวกพ้อง
 ถ้าต่อต้านคนใช้ต�าแหน่งหน้า 
ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ ก็ต้องต่อ

 ค�าแนะน�าที ่พล.อ.ประยุทธ์ มี
ต่อ พล.อ.ปรีชา ตั้งแต่เกิดเรื่อง
ฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา ยังไม่    
มีประเด็นหจก.คอนเทมโพรารี 
คอนสตรัคชั่นของบุตรชาย
 หากท�าตามกันแต่แรก เรื่อง
คงไม่ถูกขยายจนส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างเหมือนปัจจุบัน
 ถึงตอนนี้แม้อยากจะเงียบ
แต่ก็คงเงียบไม่ได้แล้ว
 ถ้าใช้วิธีนิ่งไม่ดิ้นมาก แม้จะ 
บอบช�้าแต่คงไม่ถึงกับแพ้ เพราะ
ด้วยอ�านาจทีมี่กรรมการย่อมเกรง 
ใจ
 แต่ยิ่งมาพูดว่าใครไม่ยอมรับ
ค�าตัดสิน ไม่เคารพกระบวนการ
ตรวจสอบ ไม่เคารพในผลที่จะ
ออกมา ให้ไปอยูท่ีอ่ืน่ แทนทีเ่รือ่ง
จะซากลับยิ่งจะไปกันใหญ่ เพราะ
ท�าให้หลายฝ่ายเริ่มมองอย่างสง 
สัยว่าจะมีการล็อกผลการแข่งขัน
หรือไม่  
 ถ้าเป็นการเมอืงปรกต ิป่าน
นีเ้สยีงตะโกน “ออกไป” คงดงั
ลัน่ถนนแล้ว



ปรากฏการณ์เครอืญาต ิ“ท่านผูน้�า” 
ท�าให้วาทกรรม “ปราบโกง” ที่รัฐ
บาลรัฏฐาธิปัตย์ชูธงกลายเป็นประ 
เด็นสุดฮิต ทั้งสื่อกระแสหลักและส่ือ
ออนไลน์  เพราะคนท้ังแผ่นดนิ “เชือ่
ขนมมากนิ” ว่าสดุท้ายก ็“ขาวเป็น
โอโม”!
 ยิ่ง “เนติบริกรใหญ่” ตะแบงว่า
ไม่มีกฎข้อบังคับท่ีเขียนว่าห้ามตั้ง 
“บรษิทั” ในค่ายทหาร กเ็หมือน “ศร-ี 
ธนญชัยใส่หัวโขน” ที่ตะแบงไหล
ลื่นยิ่งกว่าปลาไหล แล้วยังท�าให้เห็น
ว่า “คนดีท�าอะไรก็ไม่ผิด” โดย
เฉพาะ “ชนชั้นพิเศษ” ที่ห้ามสงสัย 
ห้ามแตะต้อง และห้ามตรวจสอบ!
 จงึไม่แปลกทีบ่รรดา “คนด”ี และ 
“องค์กร(เลือก)ปราบโกง” จะแห่กัน
ออกมาปกป้อง “ท่านผู้น�า” ว่าเป็น
คนซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งที่เป็นคนละคน 
และคนละเรื่องเดียวกันกับเครือญาติ 
“ท่านผู้น�า”!
 ถ้าดจีรงิ ซือ่สตัย์จรงิ กไ็ม่ต้อง
แห่กนัออกมาปกป้อง เพราะ “คน
ดีตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” 
อย่างที่ “ท่านผู้น�า” บอกว่า “ถ้า
ไม่ผิดจะกลัวท�าไม”!
 เหมือน “พรรคเพื่อไทย” ออก
แถลงการณ์กลัวว่า “ท่านผู้น�า” จะชี้ 
น�ากระบวนการยุติธรรม ขณะที่ “รัฏ 
ฐาธิปัตย์” ก็ออกมาตอบโต้ว่า “ท่าน
ผู้น�า” ใช้อ�านาจทุกอย่างเป็นไปตาม
กรอบกฎหมายและหน้าท่ี รวมถึง 
“มาตรา 44” ก็ใช้บนหลักการ ความ
เหมาะสม และมีเหตุผล ท�าให้บ้าน
เมืองสงบเงียบ!
 “ท่านผูน้�า” จงึย�า้ว่า “กฎหมาย
คอืกฎหมาย” แต่เป็น “กฎหมาย” 
ภายใต้ “รัฏฐาธิปัตย์”!

กฎหมาย?

ระวังแผลติดเชื้อ!

ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4420 (945) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  ส่วนทรัพย์สินที่จะยึดก็ยึดไป ค่าเสียหาย
เท่าไรก็ไปหักลบกลบกันว่า ชาวนาเขาก็ได้
เหมอืนกนั ไม่ใช่รฐับาลชดุนัน้โกงหมด ข้าวหาย
ไปกีตั่นนัน้ อาตมาเช่ือร้อยเปอร์เซน็ต์ว่าผูห้ญงิ
คนเดยีวขนไม่ได้หรอก ไอ้ใครทีข่นไปกต็ามไป
ขนกลบัมาซะ แล้วกล็งโทษกนัตามสภาพทีพ่อจะ
รบักนัได้  
 ขอให้มีปัญญา มีเมตตาคุม้ครองกนัเถอะ 
บ้านเมืองก็จะไปรอด หลวงพ่อพุทธทาสบอก
ว่า ต้องเผดจ็การโดยธรรม คอืต้องมปัีญญา 
มเีมตตา ให้ 2 ตวันีน้อนเคยีงคูห่วัใจกนั
  อกีฝ่ายหนึง่กอ็ย่าคบัแค้นเคอืง เพราะเขาก็
ต้องท�าตามกฎหมาย ศาลสถติยตุธิรรมกข็อให้มี
หลกั ไม่มอีคต ิอย่างไหนพอจะโอนอ่อนผ่อนปรน 
อย่างไหนควรจะคงไว้ซึง่ความศกัดิส์ทิธ์ิของกฎ-
หมายกท็�าไป เชือ่ว่ากรรมทีก่�าลงัสนองโกงอยูน่ี่ 
ถ้าใช้หลกัเมตตากบัปัญญา แล้วกฎหมายกเ็ดนิ
ไปบนพ้ืนฐานของปัญญากับเมตตา อย่าให้มี
ลักษณะเกลียดชัง เหยียบย�่า ลิดรอนหรือดิส
เครดติกนั กเ็ชือ่ว่ายงัไงกอ็ยูก่นัได้ คงไม่อาฆาต
มาดร้ายกัน คงไม่ผูกเวรผูกกรรมไปทุกภพทุก
ชาติ
  เอาล่ะ ถือว่าเกิดมาใช้กรรมไปสักพักหนึ่ง 
เดีย๋วกห็มด แต่ขณะทีใ่ช้กรรมกต้็องอยูใ่ห้เหนอื
กรรมด้วย หรือควบคุมผัสสะให้ได้ ตอนนี้พูด
ตรงๆง่ายๆกเ็รยีกว่า “รบกนัไปพลาง คว้านพิ 
พานไปพลาง อย่ารบกนัไปพลาง ตกนรก
ไปพลาง” กเ็ชือ่ว่าเราคงพอจะรักษาบ้านเมอืง
กนัได้ ถ้ารักษากฎหมาย กถื็อเป็นบทเรยีนให้
ใครก็ตามที่จะขึ้นมาบริหารบ้านเมือง หรือจะ
เป็นนายทนุ เจ้าสวั นายพล อดตีอธบิด ีอดตีผู้
บัญชาการต�ารวจ กโ็ดนกนัเป็นแถว นกึว่ามาล้าง
บางล้างกรรมกนัทหีนึง่ เผ่ือจะท�าให้บ้านเมอืง
สะอาด ไม่สกปรกรกด้วยกรรมบาปกรรมชัว่ 
 เอาวกิฤตเป็นโอกาส พลกิผนัสร้างชาติ
บ้านเมอืงให้รุง่เรอืงต่อไปให้ได้แล้วกนั
 เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ฝ่ายหนึ่งก็อย่าคับแค้นเคือง เพราะ
เขากต้็องท�าตามกฎหมาย ศาลสถติ
ยุติธรรมก็ขอให้มีหลัก ไม่มีอคติ 
อย่างไหนพอจะโอนอ่อนผ่อนปรน ขอ
ให้มปัีญญา มเีมตตาคุม้ครองกนัเถอะ 
บ้านเมอืงกจ็ะไปรอด 

อาตมากล่าวถงึ “ผสัสะ” ว่าเป็นตวัคมุกรรมให้
อยูเ่หนอืกรรม ถ้าเราไม่อยูใ่ต้กรรมเกนิไป แม้
กรรมจะซดัมาใส่เท่าไร กต็ัง้ท่ารบัคมุผสัสะให้ดี 
เพราะทุกข์สขุกอ็ยูท่ีผ่สัสะนีแ่หละ เขาจะโยนหรือ
จะตดัสนิอะไร ได้ยินแล้วกต้็องบริกรรมภาวนา
ว่า รูแ้ล้ว ได้ยนิแล้ว ระวงั อย่ารกั อย่าชงั อย่า
วบูวาบไป เขาจะให้โทษให้ทกุข์กร็บัอย่างรูเ้ท่า
รูท้นั อย่าหวัน่ไหวไปจนเกนิเหต ุ กระทบแล้วก็
ไม่กระเทอืน  
 กรรมจะบรรเทาเบาลงได้ตามหลกัของพระ 
พทุธศาสนา ส่วนไปไหว้พระสวดมนต์ ท�าบญุท�า
ทานกอ็าจบรรเทาเบาลงได้บ้าง แต่ถ้าจะให้เหนอื
กว่าอะไรทัง้หมด ต้องฝึกควบคมุผสัสะ ไม่ว่าอะไร
จะโถมเข้ามาก็ตั้งท่ารับด้วยผัสสะ จะกระทบก็
อย่าให้กระเทอืนเลือ่นลัน่ ให้รูว่้าเรารูท้นัมนัน่ะ 
อะไรทีจ่ะมากระทบกบัเรากต็ัง้รับให้ด ีเขาจะโยน
ใส่มายงัไง กค็งไม่หล่นทบัเท้า ทบัจติทบัใจ ช่วง
ทีเ่รามคีวามสขุ เรากร็บักนัมาเยอะ 
 อาตมาขออธบิายเพิม่เตมิว่า ช่วงทกุข์กต้็อง
รบัได้ เพราะในโลกใบนีม้ทีัง้ได้ ทัง้เสยี ทัง้บวก 
ทัง้ลบ ทัง้สมหวงั ผดิหวงั มโีลกธรรมทัง้ 8 มนั
กระทบมาเรือ่ย คอือย่าให้โลกธรรมมาขบกดัเอา 
ให้อยู่เหมือนลิ้นงูในปากงูแต่ไม่ถูกเขี้ยวของงู 
ลองคดิดมูนัอยูย่งัไง อย่าให้พษิท�าให้เสือ่มลาภ 
เสือ่มยศ สญูเสยี จะใช้กีห่มืน่กีล้่านบาทกใ็ช้เท่า
ทีม่ ี ถ้าไม่มแีล้วกอ็าจตดิคกุตดิตะราง หมดเนือ้
หมดตวัแล้วยงัจะฆ่าทิง้กนัอกี คงจะใจด�าเกนิไป 
 ศาลคงมีเมตตาบ้าง เห็นเจตนาที่ข้าวเสีย
หาย นายกฯปูกไ็ม่ได้แบกหนหีายแน่ คนทีท่�า
ข้าวหาย ข้าวเสยีหายเป็นใครกต็ามกไ็ปจดัการ 
ไม่ใช่กีก่องๆกม็าลงทีน่ายกฯ คนเดยีว มนักผ็ดิ
หลกัธรรมาภบิาลไปหน่อย 

มีปัญญามีเมตตา!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4420 (945) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

อินเดียเดินแผนเพิ่มความสัม-
พนัธ์เชงิรุกแบบรอบด้านกบักลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตามนโยบาย 
‘Act East’ มาเพียงปีกว่า แต่
สามารถวางรากฐานเป็นรปูธรรม
ได้บางส่วน และมีแนวโน้มที่

เมือ่ปี 1992
 ต่อมานายนเรนทระ โมที 
นายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุ-
บนั เห็นว่าควรเพ่ิมมาตรการให้
เข้มข้นข้ึน จงึน�านโยบาย ‘Act 
East’ มาใช้แทน โดยเริ่มเมื่อ
เดอืนพฤศจกิายนปี 2014
 อินเดียใช้นโยบายนี้เป็นแผน
แม่บท ส�าหรับสร้างความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชดิทกุมติ ิทัง้ด้านเศรษฐ-
กิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และความมัน่คง กบักลุม่ประเทศที่
เอ่ยถึง โดยเน้นกลุ่มประเทศอา-
เซียน ซึ่งท�าสัญญาเป็นพันธมิตร
ทางยุทธศาสตร์กับอินเดียเม่ือปี 
2012
 โมท ีระบวุ่าอาเซียนเป็นพันธ 
มติรทีส่�าคญัอย่างยิง่ ความสมั-
พนัธ์ระหว่างอาเซยีนกบัอนิเดยี
จะช่วยให้เกดิดลุยภาพและความ
ปรองดองในภมูภิาค 
 ขณะความร่วมมอืทางการเมอืง 
จะช่วยให้มพีลังต่อสูกั้บความท้าทาย
ท้ังแบบดัง้เดมิและความท้าทายใหม่ 
รวมท้ังเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการ
หยดุยัง้ความรนุแรงและการก่อการ
ร้าย   
 อีกความก้าวหน้าหนึ่ง ที่ผู้น�า
อนิเดยีระบวุ่า เป็นแผนช่วยให้ปฏ-ิ
บัติการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียนกับอินเดียเป็นรูปธรรม  
มากขึน้ 
 น่ันคอืแผนปฏิบตักิาร ASEAN-
India Plan of Action ก�าหนดใช้
จากปีนี้ถึงปี 2020 โดยอินเดียได้
ด�าเนนิการตามแผนนีแ้ล้ว 54 เรือ่ง 
จากทัง้หมด 130 เรือ่ง
 ด้านความสมัพนัธ์ทางเศรษฐ 
กจิ อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง โดย
ยอดการค้าขายระหว่างกันในปี 
งบประมาณล่าสดุ คอืปี 2015-
2016 อยูท่ี ่65,040 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (2.28 ล้านล้านบาท) ต�า่
กว่าเป้าที่ตั้งไว้ 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั สาเหตสุ�าคญัเกดิ
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่ว
โลก
 แต่นกัวิเคราะห์ส่วนหนึง่มองว่า 
อนิเดยียงั “เร่งเครือ่ง” ไม่แรงพอใน
การท�าการค้ากบัอาเซยีน ท�าให้ยอด
ในปีงบประมาณล่าสดุดงักล่าว ต�า่
กว่ายอดการค้าระหว่างจีนกับอา-
เซยีนถงึ 6 เท่า จนีจงึรกัษาต�าแหน่ง
คูค้่าอนัดบั 1 ของอาเซยีนไว้ได้อย่าง
เหนยีวแน่น 
 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อีก
ส่วนหนึ่งมองว่า อินเดียเพิ่งเริ่ม
นโยบาย ‘Act East’ ได้ไม่นาน ท�า 
ให้มีบทบาทต่อกลุ่มอาเซียนเป็น   
รองจนี 
 แต่ในอนาคต เป็นไปได้ท่ีอนิ 
เดยีจะมบีทบาทเด่นในอาเซยีน
เท่าจนีหรอืใกล้เคยีงกบัจนี 
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อนิเดยีใช้แผน ‘Act East’ 
สร้างความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกันทุกมิติกับกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออก
อาเซียน และประเทศใน
ภูมิภาคแปซิฟิก แต่มีเป้า
หมายเพ่ิมระดับความ
ใกล้ชิดกับอาเซียนเป็น
หลัก โดยหวังจะเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในอาเซียน

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ซาบีร์ นาซาร์ เสนอภาพนี้ใน politicalcartoons.com สะท้อน
รายงานทีร่ะบวุ่ากลุม่ตาลบีนัและไอเอสในอฟักานสิถานมีรายได้
หลักจากการขายฝิ่น 

 

ความสมัพนัธ์จะมัน่คงแนบแน่น
ขึน้ตามล�าดบั 
 ก่อนนีอ้นิเดยีใช้นโยบาย ‘Look 
East’ เป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบักระชบั
ความสัมพันธ์กับประเทศที่อยู่ทาง
ตะวันออกของเอเชีย ได้แก่ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
มองโกเลยี และจนี รวมทัง้ประเทศ
ในภูมภิาคแปซิฟิกอย่าง ออสเตรเลีย 
นวิซแีลนด์ และกลุม่ประเทศหมูเ่กาะ
ต่างๆ โดยเริม่ใช้นโยบายนี ้ในสมยั
ของนายกรฐัมนตรนีาราซมิฮา ราว 

ข้อมูลภาพ asean.org

Act East’อินเดีย-อาเซียน‘
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เศรษฐกิจ

นายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั จ�า-
กดั (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบรษิทั
ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุด 
“ศภุาลยั เวอเรนด้า พระราม 9” บน
พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 12 ไร่ มูลค่า
โครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท 
โดยเป็นอาคารสูง 31 ชัน้ 1 อาคาร 
ห้องชดุพกัอาศยั 1,410 ยนูติ ร้านค้า 
14 ยนูติ มขีนาดพืน้ทีใ่ช้สอยตัง้แต่
ห้องสตูดิโอขนาด 30 ตารางเมตร 
ราคาเริม่ต้น 1.85 ล้านบาท มสีดั 
ส่วน 15%  ขนาด 1 ห้องนอน พืน้ที่ 
37.5-43 ตารางเมตร ราคาขาย 
2.22 ล้านบาท มสีดัส่วน 71% ขนาด 
2 ห้องนอน พืน้ที ่57.5-65.5 ตาราง
เมตร ราคาขาย 3.42 ล้านบาท สดั-
ส่วน 13% และ ขนาด 3 ห้องนอน 
พืน้ท่ี 109.5-112 ตารางเมตร ราคา
ขาย 8.09 ล้านบาทข้ึนไป สดัส่วน 
1% โดยเป็นอาคารประหยดัพลงังาน
ท่ีมาพร้อมความส่ิงอ�านวยความ
สะดวกครบครนั ปัจจบุนัผ่าน EIA 
แล้ว ท้ังน้ี คาดว่าการก่อสร้างจะแล้ว
เสรจ็ในปี 2019
 ท้ังน้ีโครงการ “ศภุาลยั เวอเรน 
ด้า พระราม 9” พฒันามาจากแนว 
คิด “ความลงตัวของการใช้ชีวิตที่
รืน่รมย์ ท่ามกลางธรรมชาต ิริมถนน
พระราม 9 CBD แห่งใหม่ ใกล้ทกุ
การเชือ่มต่อ เน่ืองจากโครงการนีอ้ยู่
ในศนูย์กลางธรุกจิท่ีส�าคัญ แวดล้อม
ด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั 
อาทิ เซน็ทรลัพลาซา แกรนด์ พระ 
ราม 9, เอสพลานาด รชัดาภเิษก, 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ศุภาลัยผุดคอนโดฯ4,000ล้าน

และ Show DC ซึ่งจะเป็นแลนด์     
มาร์กแห่งใหม่ของภมิูภาคเอเชยีตะ-
วันออกเฉยีงใต้ภายใน 5 ปี
 “โครงการนีโ้ดดเด่นด้วยท�าเลท่ี
ตั้ง ซ่ึงบริษัทให้ความสนใจในการ
เข้าไปพัฒนาท่ีดินย่านท�าเลถนน
พระราม 9 เส้นทางรถไฟฟ้า MRT 
สายสีส้ม เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ี
เชือ่มกรงุเทพฯตะวันออก (ช่วงศนูย์
วัฒนธรรมฯ-มนีบรีุ) และกรุงเทพฯ
ตะวันตก (ช่วงตลิง่ชนั-ศนูย์วัฒน-
ธรรมฯ) ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ใจ 
กลางเมอืงธุรกจิได้อย่างสะดวก นอก 
จากนี้ที่ดินบริเวณนี้หาที่ดินแปลง
ใหญ่ที่จะน�ามาพัฒนาค่อนข้างยาก 
อกีทัง้ราคาทีด่นิยงัสงูโดยราคาทีด่นิ
ในแนวถนนเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 
250,000-400,000 บาท/ตารางวา 
และมรีาคาขายทีป่ระมาณ 90,000 
บาท/ตารางเมตร ประกอบกบัซพั-
พลายใหม่บริเวณน้ีไม่มี โดยซัพ-
พลายตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมถึงพระ 
ราม 9 มอียูป่ระมาณ 5,000 กว่ายนูติ 
ปัจจบุนัเหลอืขาย 500 ยนูติ ดงันัน้ 
ศกัยภาพของท�าเลบริเวณนีจ้งึเหมาะ

กบัการลงทนุเพือ่การอยูอ่าศยั”
 อย่างไรกด็ ีบรษิทัเตรยีมเปิดจอง
โครงการนี้อย่างเป็นทางการ วันที่ 
26 ต.ค.-1 พ.ย.นี ้ ทีเ่ซน็ทรลัพลา    
ซา แกรนด์ พระราม 9 ในราคาเริม่
ต้นที ่1.85 ล้านบาท หรอืราคาขาย
เฉลีย่ที ่ 70,000 บาท/ตารางเมตร 
มาพร้อมกบัข้อเสนอพเิศษ ทัง้นี ้ตัง้
เป้ายอดขายไว้ 1,000 ล้านบาท แต่
เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนแล้ว
ประมาณ 2,500 ราย คาดว่าน่าจะ
ท�ายอดขายได้ถงึ 1,500-2,000 ล้าน
บาท อย่างไรกต็าม ส�าหรบัยอดขาย
ปัจจุบันแนวราบมียอดขายแล้ว 1 
หมืน่ล้านบาท ส่วนคอนโดมยีอดขาย 
7.2 พนัล้านบาท จากเป้ารวมทัง้ปีที่
วางไว้ 24,500 ล้านบาท ส่วนยอด 
backlog ปัจจบุนัอยูท่ี ่34,000 ล้าน
บาท รบัรูปี้นี ้7,300 ล้านบาท ส่วน
แผนการพฒันาโครงการปีนีเ้ปิดแนว
ราบและสงูรวม 27 โครงการ มลูค่า
รวมประมาณ 36,000 ล้านบาท ทัง้นี้ 
วางงบซือ้ทีด่นิไว้ 8,000 ล้านบาท ใช้
ไปแล้ว 5,000 ล้านบาท และขณะนี้
มแีลนด์แบงก์รอพฒันาอยูท่ี ่8 แปลง

 
In Brief : ย่อความ

ไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม

ศภุาลยั ปักหมดุท�าเลพระ
ราม 9 ผุดคอนโดฯ มลูค่า
ราว 4,000 ล้านบาท ชแูนว
คิด CBD แห่งใหม่ โดดเด่น
ใกล้จดุเช่ือมต่อ MRT สาย
สีส้ม พร้อมโชว์ยอดขาย
แนวราบ-สูง โกยแล้ว 1
7,200 ล้านบาท

2 งานยกัษ์ : นางสาวบษุยา ประ- 
กอบทอง ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท 
เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ 
จ�ากัด ลงนามสัญญาร่วมกับ นาย
กีรติ เสริมประภาศิลป์ นายกสมา 
คมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 
ผนึกก�าลังจัด 2 งานใหญ่ Thailand 
Best-buys 2016 และ TFA Pre-
mium Furniture Outlet ระหว่าง
วนัที ่21-25 ธนัวาคม 2559

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,650.00 บาท

 ขาย 21,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,254.00  บาท

 ขาย   21,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,324.81  ขาย 1,325.58
ลอนดอน ซื้อ 1,324.81  ขาย 1,325.58

ภาวะหุน้ 29  กนัยายน 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) 

34.85

39.52625

46.9275

4.5738

0.35495

25.752

+11.85 1,491.43 
  50,602.28
+19.02 2,126.37 
  36,951.58
+8.61 949.91 
  33,175.50
+2.11 555.74 
  1,370.93

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,610.78 +14.62

2,260.88 +16.71

2,399.76 +7.46

1,759.68 +14.64

2,293.17 +15.12

2,743.26 +12.88

1,190.45 +16.49

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,662.97 

11.19

16,865.51 

33.33

20,375.59 

40.27

5,166.53 

10.21

18,156.44 

35.88

21,675.36 

42.83

496.44

-1,290.93

-1,299.77
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085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

ติดตอ คุณหญิง
TEL. 08-1556-7293, 02-732-8840

รานงานฝมือโพธิ์ทอง
จำหนาย

ขายปลีก และสงงานฝมือ
ทุกชนิด

เปดดำเนินกิจการมากวา 10 ป

ปจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ
ทั้งของบริษัทเอง

และแฟรนไชสรวมกวา
10 สาขา

081556-OM-290916-01

รับเหมา ตกแตงตอเติม

TEL. 08-6999-7840

บาน รานคา งานปูน ไม ทาสี
งานเหล็ก ปูกระเบื้อง

งานเล็กนอย ยินดีรับ

086999-OM-290916-01

02531-OM-290916-01

ราคานี้รวมเซ็นสถาปนิก+วิศวกรทุกอยางแลว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย สถาปนิก-วิศกรควบคุมงานเซ็นเฉพาะยื่นขออนุญาตกอสรางเทานั้น   

บริษัท ดีไซน โฮม จำกัดบริษัท ดีไซน โฮม จำกัด
บริษัทที่มีความชำนาญในการออกแบบอพารตเมนต, คอนโดฯ รับออกแบบ-เขียนแบบกอสราง

อพารตเมนต คอนโดมิเนียม ราคาคาออกแบบ-เขียนแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัท ดีไซน โฮม จำกัด เลขที่ 533/10 ม.4 ซ.พหลโยธิน 62 (แยกซอย 6)

www.designhome1.com โทร. 0-2531-1516, 08-7100-0010, 09-0595-5955
สอบถาม ปรึกษาวิศกร โทร. 08-7100 0010 โทร.ปรึกษา ฟรี
E-mail : designhome9@hotmail.com ยินดีใหคำแนะนำทุกทาน

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 3 ชั้น     50,000 บาท

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 4 ชั้น     70,000 บาท

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 5 ชั้น     90,000 บาท

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 6 ชั้น    110,000 บาท

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 7 ชั้น    130,000 บาท

. อพารตเมนต,คอนโดฯ 8 ชั้น    150,000 บาท



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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081296-OM-290916-01

รับเหมาปลูกสรางบาน และตอเติมบาน
 • ราคาเหมา 7,900.-/ตร.ม. (วัสดุ+คาแรง)
 • ราคาเหมา 4,900.-/ตร.ม. (เฉพาะคาแรง)
วัสดุเกรด A ลูกคาเลือกได  มีผลงานใหชม กอนตัดสินใจ..

ติดตอ 08-1296-5862 ทุกวันไมเวนวันหยุด

ถมดิน ลูกรัง ทราย หินคลุก รับเหมาทุบตึก
 รื้อถอนอาคารบานไมเกา ฯลฯ รับซื้อ-ขายหนาดิน
   มีแม็คโคร สิบลอ หกลอ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
    ราคายุติธรรม เรามีเจาหนาที่
     ประเมินราคาให ไมคิดคาใชจาย

รามอินทราการโยธา รับเหมา

02970-OM-290916-01

Tel. 08-6393 6990, 08-4123 5878 Fax. 0-2970 9274



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4420 (945) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กีฬา

“เฮยีม”ู โฮเซ่ มรูนิโญ่ กนุซอืทมี “ผแีดง” 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ รูส้กึเสยีใจต่อกรณทีีเ่กดิ
ขึน้กบั แซม อลัลาร์ไดซ์ แต่กย็งัยนืยนั เขายงั
คงให้ความเคารพในตัวอดีตผู้จัดการทีมชาติ
องักฤษ 67 วนัต่อไป 
 อลัลาร์ไดซ์ ต้องร่วงจากเก้าอีผู้จ้ดัการทมี
ชาตอิงักฤษ หลงัจากทีเ่ข้าคมุทมีได้เพยีง 67 วนั 
หลงัถกูเปิดเผยว่าใช้หน้าทีใ่นทางมชิอบ เรือ่ง
ของการซือ้ขายนกัเตะ 
 มรูนิโญ่ เคยบอกว่า เกมฟตุบอลของอลัลาร์
ไดซ์ เป็นเกมศตวรรษที ่19 เมือ่ครัง้ที ่บิก๊แซม 
คุมทีมเวสต์แฮม ก่อนหน้านี้ แต่เขากลับ
สนบัสนนุและชืน่ชมอลัลาร์ไดซ์ อย่างมาก เมือ่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ 

เมือ่ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา 
 “ส่ิงเดยีวทีผ่มจะพดูได้กค็อื ผมชอบแซม ผม
รูส้กึเสยีใจต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเขา เพราะว่าผมรูด้ี
ว่ามนัเป็นงานในฝันของเขา และแน่นอนสิง่ที่
เกดิขึน้กบัเขาไม่สามารถทีจ่ะมาบัน่ทอนความ
สมัพนัธ์ของเราได้ ผมเคารพเขาก่อนเรือ่งนีจ้ะ
เกดิขึน้ และมนัจะไม่มวีนัเปลีย่นแปลง ส่วนเรือ่ง
ของเขากบัทางสมาคมฟตุบอลองักฤษ ผมไม่ขอ
ออกความคดิเหน็ในเรือ่งนี”้ นายใหญ่ทมีผแีดง 
กล่าว 
 ส�าหรับความเคลื่อนไหวต�าแหน่งผู้จัดการ
ทมีชาตอิงักฤษนัน้ ล่าสดุ เจอร์เก้น คลิน้ส์มนัน์ 
กนุซือทมีชาตสิหรฐัอเมรกิา ออกมาปฏเิสธแล้ว
ว่า เป็นเพยีงข่าวลอืเท่านัน้ จากข่าวทีอ่อกมา 

โลกกีฬา

โฮ่เซ มูรินโญ่ นายใหญ่ทีม “ผีแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

‘ไทเกอร์’พร้อม100% 

‘โนวคั’ถอนไชน่าโอเพน

เปิดโปรแกรม‘F1’ 

แบรนด์ต ซนีด์เกอร์ เชื่อว่า ไทเกอร์ 
วดูส์ จะโชว์ผลงานได้ด ีในศกึไรเดอร์ คพั
สุดสัปดาห์นี้ ในฐานะรองกัปตันของทีม
สหรฐัอเมริกา หลงัจากช่วงทีผ่่านมา อดตี
มือ 1 ของโลกประสบปัญหาอาการบาดเจบ็
ทีห่ลงัมาอย่างต่อเนือ่ง “ไทเกอร์ สมบรูณ์ 
100 เปอร์เซน็ต์แล้ว เขาใช้เวลามากกว่าสาม
สปัดาห์ทีผ่่านมา ในฐานะรองกปัตนัทมี เขา
เป็นคนที่ใส่ใจในทีมอย่างมาก ผมเองมี
โอกาสคยุกบัเขาหลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
ส่วนตวัหรอืว่าเร่ืองทมี โดยส่วนตวัเขา เขา
พร้อมแล้วส�าหรบัไรเดอร์ คพั” 

โนวคั โยโควคิ มอืหนึง่ของโลก ถอนตวัการ
แข่งขนัรายการไชน่า โอเพน ทีก่รงุปักกิง่ ช่วง
สปัดาห์หน้า เนือ่งจากมอีาการบาดเจบ็ข้อ  
ศอก โดยเกมสดุท้ายทีน่กัหวดชาวเซร์ิบลง
เล่นกค็อื นดัชงิชนะเลศิ ยเูอส โอเพน เมือ่
วนัที ่12 กันยายน โดยแชมป์ 6 สมยั รายการ
ไชน่า โอเพน กล่าวว่า “ผมผดิหวงัมากทีไ่ม่
สามารถลงเล่นไชน่า โอเพน ปีนีไ้ด้ ผมยงัคง
อยู่ในช่วงเวลาพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่
ข้อศอก และได้รบัค�าแนะน�าว่า ไม่ควรลงแข่ง 
ผมหวงัเพยีงว่า ผมจะสามารถกลบัมาลงแข่ง
รายการ ATP อย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้”  

สหพนัธ์การแข่งขนัรถฟอร์มลู่าวนั ประกาศ
ปฏทินิการแข่งขนัรถฟอร์มลู่า วนั (รถสตูร
หนึง่) ประจ�าฤดกูาล 2017 โดยบรรจสุาม
สนามเยอรมนั, คานาเดยีน และบราซเิลยีน 
กรงัด์ปรีซ์ ลงไปด้วย ขณะทีส่นามมอนซ่า 
ของอติาล ี กย็งัคงอยูเ่ช่นกนั โดยจะอยูใ่น
ช่วงหลังการแข่งขนัท่ีเบลเยยีม ส่งผลให้การ
แข่งขนัในปีหน้าจะมด้ีวยกนั 21 สนามการ
แข่งขนั โดยการแข่งขนัในปี 2017 จะเริม่ขึน้
ทีเ่มลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย วนัที ่26 
มนีาคม และสนามสดุท้ายของการแข่งขนั
จะอยูท่ีอ่บ ูดาบ ีในวันที ่26 พฤศจกิายน 
2017 

‘เฮียมู’เสียใจกรณี‘บิ๊กแซม’

‘โอซลิ’คิดจะช่ิงหนปืีน
อาร์แซน เวงเกอร์ นายใหญ่ ทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล อาจจะต้องรีบเปิดโต๊ะเจรจาต่อ
สัญญาฉบับใหม่กับ เมซุต โอซิล กองกลาง
คนส�าคัญของทีม จากการเสนอข่าวของ บิลด์ 
สื่อจากเมืองเบียร์ เยอรมนี 
 เป็นทีค่าดกนัว่าหากมกีารต่อสญัญาครัง้นี้ 
อาจจะท�าให้ โอซิล ได้ค่าเหนือ่ยสูงถึง 200,000 
ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติของ
สโมสร แต่มีอีก 2 อย่างที่น่าจะอยู่ในเงื่อนไข
ของการต่อสญัญา คอื กองกลางทมีชาตเิยอร-
มนี ผู้นี้ต้องการเสื้อหมายเลข 10 ของทีมที่ว่าง

ลง หลังจากที่ แจ็ค วิลเชียร์ ถูกเบิร์นมัธ ยืม  
ตัวไป 
 ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เขาต้องการความ
มัน่ใจว่า ทมีจะซือ้นกัเตะระดบัสตาร์เข้ามาร่วม
ทมี เมือ่ตลาดนกัเตะเปิดขึน้ ซึง่หากไม่เป็นไป
ตามนั้น มีโอกาสเหมือนกันที่ นักเตะวัย 28 
ปี จะขอย้ายทีม ตามความฝันของเขาอีกครั้ง 
คือการย้ายกลับไปอยู่ถ่ินเบอร์นาบิว ของเร-
อัล มาดริด อีกครั้งหนึ่ง นั่นเอง เนื่องจากโอ
ซิล เคยกล่าวว่า เขาชอบการท�าทีมของซีเนอ
ดีน ซีดาน  

ข้อมูลภาพ : www.mirror.co.uk 
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บันเทิง

โลกบันเทิง

‘คมิ’เตรยีมด�าเนนิดดี

ข่าวฉาว‘ซอีโีอเกาหล’ี

‘ซดิ’ปลืม้เพลง‘อาย’

‘บิณฑ์’แจ้งจบัคนร้าย

วงการบนัเทงิเกาหลใีต้ตกเป็นข่าวฉาวอกีคร้ัง
เมือ่ซอีโีอของบรษิทับนัเทงิแห่งหน่ึงถกูกล่าว
หาว่าล่วงละเมดิทางเพศเดก็ฝึกหดัทีย่งัเป็นผู้
เยาว์ 2 คน ทีม่าออดชินัเพือ่ตัง้วงเกร์ิลกรุป๊ ที่
มสีมาชกิ 5 คน โดยบรษิทัดงักล่าวเพิง่เปิด
ด�าเนนิงานได้ไม่นาน และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
ได้รบัเรือ่งและก�าลงัสอบสวน แต่ทว่ายงัไม่มี
การเปิดเผยชือ่บรษิทัหรอืซอีโีอในตอนนี้

คมิ คาร์เดเชยีน เซเลบแห่งวงการฮอลลวีดู 
เตรยีมปรกึษาทนายเตรยีมยืน่ค�าร้องต่อศาล 
หลงัเธอถูก วิทัลล ีซีเดยีค นักข่าวยเูครน แทรก
ตวัเข้ามาพยายามจะจบูบัน้ท้ายด้านซ้ายของ
เธอ ทีง่านในกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส จน
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัต้องรบีเข้าห้าม 
ซึ่งก่อนหน้านี้ ซีเดียค เคยก่อเหตุลักษณะ
เดยีวกนัทีง่านแฟชัน่วีค ทีก่รงุปารสี

“ซดินีย์่” เวธกา วสรุตัต์ สาวน้อยวยั 14 ปี 
ทีผ่่านเข้าไปเป็น 25 โชว์สดุท้ายในรอบ Semi 
Final ของ Asia’s Got Talent 2015 ยอมรบั
ว่ามีความสขุทกุคร้ังทีไ่ด้ร้องเพลง “อาย” อนั
เป็นเพลงประกอบละครนางอาย พร้อมกับ
เพือ่นสนทิอย่าง เทยีร่า ธรรมวฒันะ โดยเพลง
นี้เป็นเพลงแรกเป็นของตัวเอง ต่ืนเต้นมาก 
เวลาไปเรยีนจะมเีพือ่นๆมาล้อ ท�าให้อายจรงิๆ

บณิฑ์ บรรลอืฤทธิ ์ได้เข้าแจ้งความจบัมจิ-
ฉาชพีปลอมเพจ หลอกเอาเงนิครอบครวัคน
พกิาร แถมยงัใช้ชือ่คอยหากนิ ซึง่เจ้าตวัเปิด
เผยว่าจบัตวัคนร้ายได้แล้ว ต้องด�าเนนิคดไีป
ตามกฎหมายให้ถงึทีส่ดุ ตอนนีก้�าลงัฝากขงั
อยูท่ีศ่าลสมทุรปราการ กค็ดิว่าน่าจะไม่ให้ท�า
เป็นเยีย่งอย่างของคนต่อๆไป ทีผ่่านมาเขา
ช่วยเหลอืคนโดยไม่เรยีกเกบ็เงนิแน่นอน

‘แน็ค’ไมห่ว่ันคนดลูมืหนา้

ห่างหายหน้าจากจอแก้วไปนาน ส�าหรับนัก
แสดงหนุ่มตสิต์ “แนค็” ชาล ีไตรรตัน์ ล่าสดุ
มารบัเล่นบท “หยกิ” ในละครดราม่า “กระถนิ
รมิรัว้” ทางสถานโีทรทศัน์ช่อง 8 ดจิติอลทวี ีถึง
แม้บททีไ่ด้รบัจะไม่ใช่ทาง แต่พออ่านแล้วเป็น
บททีใ่ช่ เลยตดัสนิใจรับเล่น ทัง้นี ้เจ้าตวัไม่หวัน่
คนดูจะลมืหน้า แม้จะรับงานน้อยลง
 “ช่วงนี้ผมรับงานน้อยลง คนเลยไม่ค่อย
เหน็หน้า แต่ผมไม่กลวัคนดลูมืหน้านะ หลาย
คนมองว่าผมตสิต์ (หัวเราะ) แต่ผมชอบรบังาน
ละครแบบถ่ายไม่นาน แค่ 2-3 เดอืน เพราะ
ผมกท็�าเพลงอยูด้่วย เลยอยากแบ่งเวลาให้กบั
สิง่ทีผ่มชอบ พอดเีรือ่งน้ีถ่ายไม่นาน กเ็ป็นเรือ่ง
ทีด่ราม่าหนกัท่ีสดุ เท่าทีเ่คยเล่นมา ส่วนตวัผม

ไม่ค่อยถนดัแนวดราม่าน�า้ตาไหลพราก เพราะ
ท่ีผ่านๆมา ไม่หนักขนาดนี้ เรื่องนี้ชีวิตของ 
“หยกิ” แย่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งครอบครวัที่  
ไม่ต้องการ คบเพือ่นไม่ด ีและถกูสอนมาแบบ
ผดิๆ เลยมชีีวิตทีต่กต�า่ ตอนแรกทีอ่่านบทลงั   
เลว่า จะรบัดมีัย๊ เพราะไม่ถนดั แต่พอ “พีเ่อ๊ะ-
อศิรยิา” (ผูจ้ดั) เอาบทมาให้อ่าน และอธบิาย
จนผมเห็นมุมมองของตัวละครหยิกมากขึ้น
เรื่อยๆ ผมรู้สึกว่าตัวละครน้ีมันใช่ส�าหรับผม 
เลยรับเล่น ผมเช่ือว่าหยิกจะให้อะไรกับคนดู
เยอะ โดยเฉพาะวัยรุ่น ที่อาจจะหาทางออก  
แบบผิดๆ ยังไงก็ฝากติดตามทุกวันจันทร์-
พฤหสับด ีเวลา 10.00/18.20 น. ทางช่อง 8 กด
เลข 27 ครบั” แนค็ กล่าว

‘พติต์’ยนืยนัเป็นผูบ้รสิทุธิ์
แบรด พิตต์ นักแสดงชื่อดัง ออกมาโต้ข้อ
กล่าวหาที่ระบุว่าเขา ท�าร้ายร่างกายแม็ด-           
ดอ็กซ์ ลกูชายคนโตบนเครือ่งบนิส่วนตวั แถม
ยังเสพกัญชาอย่างหนัก โดยเจ้าตัวยอมส่ง
ปัสสาวะให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดแต่
โดยด ีและท�าตามความต้องการของเจ้าหน้าที่
เรื่องการสอบปากค�าทุกประการ
 อย่างไรกต็ามทาง TMZ สือ่ของสหรฐั ราย 
งานข่าวระบุว่า แบรด พิตต์ ดื่มหนักมากขณะ
อยู่บนเครื่องบิน แต่ฝั่งของแองเจลินา โจลี  
อดีตภรรยาที่เพิ่งยื่นฟ้องหย่า พิตต์ ระบุว่า
พติต์ ดืม่หนกัก่อนจะเกดิท�าร้ายร่างกายแมด็-

ดอ็กซ์ ขณะทีท่างฝ่ัง พติต์ กล่าวว่าดืม่หนกัหลงั
จากทะเลาะวิวาทกับลูกชายคนโตแล้ว
 ส่วนแท็บลอยด์ In Touch ก็ได้รายงาน
ด้วยว่า ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่า พิตต์ ดื่ม
หนักตอนไหน แต่จากการตรวจปัสสาวะครั้ง
นัน้ แบรด เป็นฝ่ายยืน่ข้อเสนอให้ตรวจหาสาร
เสพติดเองเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ จากข้อ
กล่าวหาเรื่องการติดเหล้าและยาอย่างหนัก
ของเขา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ร้องขอให้มีการ
ตรวจก็ตาม ส่วนผลการตรวจปัสสาวะยังไม่    
มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการแต่
อย่างใด 
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ที่ควอเทียร์ เอเวนิว ดิ เอ็มควอ
เทียร์ O 13.00 น. ศ.เกียรติคุณ
นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
เป็นประธานในพธิมีอบโล่พระราช 
ทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่น   
บุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 13 ที่ห้องกมล-
ทพิย์ บอลรมู 2 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะ 
สุโกศล O 13.00 น. สาธิต สุด-
บรรทัด กรรมการผู้จัดการ บมจ.
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จัดงานประ 
กาศผลรอบตัดสินโครงการ ‘Dia-
mond Style Young Designer 

การค้าสยามพารากอน O 10.00 
น. ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิต อิน-
เตอร์เนชัน่แนล แถลงข่าว โรงเรยีน
ดสุติธานกีารโรงแรม ประกาศความ
พร้อมผลิตบุคลากรคุณภาพธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ที่โรงเรียน
ดุสิตธานีการโรงแรม O 11.00 น. 
เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มโพเรียม 
กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าว “Chinese 
National Holiday Celebration” 

O สมเด็จพระเทพรัตนราช-   
สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชด�าเนนิทรงเปิดนทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ สมเด็จฯ 
พระบรมราชชนก กับสาธารณสุข
ไทย : ความรู้เชิงประยุกต์เพื่อมวล
มนษุยชาต ิเวลา 17.30 น. ณ  ศนูย์ 

Contest 2016’ ที่โรงแรมอินเตอร์
คอนตเินนทลั O บิก๊บอสธนาคาร 
กรงุไทย ชยัชาญ พลานนท์ ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
กลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อม
ขาย ชวนสาวๆ และหนุม่ขาชอ็ป มา
ลงทุนในอสังหาฯ ซึ่งสามารถพบ
กับทรัพย์ดีทรัพย์เด่นของธนาคาร
กรุงไทยได้ ในงานมหกรรมบ้าน
และคอนโดคร้ังที่ 35 วันที่ 6-9 
ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์

จาก S&P 
 มณสีดุา ศลิาอ่อน ผูจ้ดัการฝ่าย

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั เว็บไซต์พัน
ทปิดอทคอม จดักจิกรรม “Happy 
Healthy with S&P” ให้แก่สมาชกิ 
S&P Joy Card และสมาชกิ Pan-
tip.com
 ด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับการ
ดแูลสขุภาพ และร่วมท�าเมนอูาหาร
สุขภาพเพือ่ต้อนรบัเทศกาลเจท่ีจะ
มาถึง คอื สปาเกต็ตีข้ีเ้มาเจ และ
สลดัเต้าหูญ้ีปุ่น่คนีวัเจ โดยม ีมณ-ี
สุดา ศลิาอ่อน ผู้จดัการฝ่ายสือ่สาร
องค์กร บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิ-
ดเิคท จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย 
แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นัก
แสดงชือ่ดงั และผูเ้ชีย่วชาญอาหาร
ส่วน R&D ของ S&P มาให้ความรู้
เกีย่วกบัเมนอูาหารสขุภาพ พร้อม
สอนวิธกีารท�าอาหารเมนแูสนอร่อย

Happy Healthy with S&P

สือ่สารองค์กร บรษิทั เอส แอนด์ พี 
ซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
เอส แอนด์ พ ีร่วมกบั เวบ็ไซต์พนั
ทปิดอทคอม จดักจิกรรมพเิศษเพือ่
สมาชิก S&P Joy Card และสมา 
ชิก Pantip.com อย่างต่อเนือ่งเป็น
ปีที ่3 ส�าหรับปีนี ้ เทรนด์การดแูล
สุขภาพก�าลังได้รับความนิยม ทั้ง         
การรับประทานอาหารและการออก
ก�าลงักาย ผนวกกบัเทศกาลเจทีก่�า 
ลงัจะมาถงึ เพือ่ให้ได้ทัง้อิม่บญุ อิม่
ท้อง แบบครบถ้วนตามหลกัโภชนา 
การและมสีขุภาพดไีปพร้อมกนั เรา
จงึได้จดักจิกรรม Cooking Work-
shop อาหารเพือ่สขุภาพ เอส แอนด์ 

พ ี ขอมุง่มัน่สร้างสรรค์กจิกรรมดีๆ  
เพือ่ตอบแทนลกูค้าคนส�าคญัตลอด
ไป
 แพนเค้ก-เขมนจิ จามกิรณ์ 
กล่าวถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ  
ว่า “โดยปรกตมิือ้ไหนทานอาหาร
หนกั มือ้ต่อไปกจ็ะเลอืกทานอาหาร
ทีเ่บาลง อกีทัง้น้องสาวจะท�าน�า้ผกั
ป่ันทานอย่างน้อยวนัละ 2 มือ้ เรา
ก็ได้ทานด้วยท�าให้สุขภาพและระ 
บบขับถ่ายดีขึ้นด้วย ส�าหรับการ
ทานเจ แพนจะเน้นทานผกั ในปัจ-
จุบันอาหารเจเลือกทานได้ง่ายมี
เมนหูลากหลาย ทัง้ได้บญุและสขุ-
ภาพทีด่ด้ีวย”
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พรีะพฒัน์ เมฆสงิห์วี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมฉลองความส�าเรจ็ในโอกาสทีบ่รษิทั 
ได้รบัรางวัลอนัทรงเกยีรต ิบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่กีารบรหิารงานดี
เด่น อันดับที่ 1 ประจ�าปี 2558 

ณรงค์ ไพบลูย์ ประธานทีป่รกึษาบรษิทัจดัหางาน ค�ามะนไีทย จ�ากดั และ
คณะทีป่รกึษาน�าโดย พล.ท.ดร.พงศกร รอดชมภ ู เชญิบรษิทัจดัหางาน
ต่างด้าวสญัชาตกิมัพชูา ประชมุข้อตกลงในการด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม 
พ.ร.ก.การน�าคนต่างด้าวมาท�างานให้กบันายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 

ประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ 
จดังานเลีย้งฉลองวนัคล้ายวนัเกดิให้กบั พล.อ.สรุยทุธ์ จลุานนท์ องค-
มนตรี พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ จ�านวนเงิน 500,000 
บาท ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล 

จารวุรรณ สวุรรณศาสน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้า
นานาชาติ และ ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบจก.เอเซีย 
โฮเรก้า แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม โรงแรม, ร้าน
อาหาร, กาแฟ และรับจัดเลี้ยง HORECA ASIA 2017 

อดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ, กานต์-    
เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย จัน- 
โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดงาน Thailand Festival @
Battambang เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดกัมพูชา

เพชรพริง้ สารสนิ ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลกัษณ์และสือ่สารองค์กร 
บมจ. การบินไทย เปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยานชมเกาะรัตนโกสินทร์” 
เพื่อเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ “Happy World Tour 
for Happy Child Foundation” 

ถาวร ศรีผ่อง ประธานการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระงาม และประธาน
องค์กฐนิ ร่วมกบัผูน้�าท้องถิน่ แถลงข่าวการจดัพธิพีทุธาภเิษกวตัถมุงคล 
เพือ่หารายได้มาบรูณะปฏสิงัขรณ์พระพทุธรปูเก่าแก่ สมยักรงุศรอียธุยา 
ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระงาม จ.พระนครศรีอยุธยา 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ 
บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะได้ให้การสนับสนุน
การจดัหางานร่วมกบักระทรวงแรงงาน โดยม ีกรณศิ ธนสนุทรกจิ ผจก.
ทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนรับมอบ 
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ดร.วรีณฐั โรจนประภา นกัวชิาการด้านสงัคมผูส้งูวยัและนายกสมาคม
บ้านปันรัก แถลงเปิดตวักจิกรรม 5 ส. เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสขุวยัเกษยีณ 
ต้อนรบัวันผูส้งูอายสุากล น�าเสนอแนวทางการใช้ชวีติใหม่หลงัวันเกษยีณ 
เพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติทัง้ด้านร่างกายและจติใจให้ดขีึน้อย่างยัง่ยนื 

อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณวุฒิ ธรรม
พรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) มอบรางวัลเกียรติคุณแด่พนักงานครบรอบ 10 ปี และ พนัก 
งานครบ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการท�างาน 

ชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ ปลดักระทรวงยตุธิรรม ให้การต้อนรบั Mr.Soch 
Sophannar รองอธิบดีกรมกิจการคดีและอาญา กระทรวงยุติธรรม-
และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักร
กมัพชูา เพือ่แลกเปล่ียนข้อมูลและทศันะเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรม 

อรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อ�านวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “The 
Journey-Moving Forward to Thailand 4.0” เพื่อกระตุ้นให้เตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

พลเรอืเอกศษิฐวชัร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ โครงการไถ่ชวีติโค-
กระบอืฯ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิรบัมอบเงนิจ�านวน 2,370,000 บาท 
จาก กณัฑรตัน์ เจมิจติรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร-สือ่สาร
องค์กรและธรุกจิสมัพนัธ์ เคทซี ีเพือ่ไถ่ชวีติโค-กระบอื จ�านวน 79 ตวั

สิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์
บวิตีแ้คร์ จ�ากดั เป็นประธานในพธิเีปิดส�านกังาน พร้อมทัง้ได้ฤกษ์เปิด
ตัวสินค้าใหม่ โดยมี สกล หาญตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอส 
09 ออริจินอลเฮิร์บ จ�ากัด ร่วมแสดงความยินดี 

ภัทรนิษฐ์ บุญศิริวิบูลย์ ตัวแทนจาก บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จ�ากัด ผู้
ผลิตและจ�าหน่ายปลั๊กไฟ แบรนด์ดาค้า น�าทีมงาน ไปมอบหลอดไฟ
จ�านวน 400 ดวงและปลั๊กไฟเพื่อให้เป็นแสงสว่าง และสร้างขวัญก�าลัง
ใจให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน�้าพุ จ.สระบุรี 

ศ.ดร.สรุเกยีรติ ์เสถยีรไทย ประธานโครงการ 84 พรรษามหาราชนิ ีสถาบนั
สุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีรบัมอบ จาก นายณรงค์ เขยีดเดช ผูว่้าการ 
กทพ. และ นางพเยาว์ มรติตนะพร กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ทางด่วน และ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ จากกจิกรรม วิง่สามคัค ีศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ


