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มีมาตรา 44 ในมือ ลองคิดดู             
ว่าจะใช้กบัเด็กทีเ่รยีนไปหาเรือ่งไป 
ไม่หาความรู้  3

 

จัดการเด็กไม่รักดี!

editor59lokwannee@gmail.comกระชับโซ่ตรวน
รฐัธรรมนูญโดยชีเ้ป้ามีกรรมการ
บรหิารพรรคร่วมขบวนด้วยซึง่มี
โทษถงึยบุพรรคได้ เป็นเรือ่งไม่
เกนิความคาดหมาย เพราะต้อง
ขยบัเพือ่กระชบัพนัธนาการลอ็ก
ฝ่ายเห็นต่างไม่ให้เคลื่อนไหว 
และส่งสัญญาณไปถึงลูกข่ายให้
รูด้้วยว่าอย่าคดิท้าทายอ�านาจ

การออกหมายเรียกแกนน�า 
นปช. 19 คนเข้ารับทราบข้อ
กล่าวหาฝ่าฝืนค�าสั่ง คสช.ห้าม
มั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า 5 
คน หลังร่วมกันเปิดศูนย์ปราบ
โกงประชามติ และการเข้าร้อง
กกต.สอบเอาผิดแกนน�าพรรค
เพือ่ไทยโพสต์ข้อความไม่รบัร่าง
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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

จับตาBrexit

ธพว.ปล่อยกู้
13,000ล้าน

“สเปน”
ไม่อยากเจอ“อัสซูรี”

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5

กีฬา 8

ฉุก(ละหุก)คิด 3
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

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

โลกวันนี้มีประเด็น  

งานนี้กะเอากันถึงยุบพรรคอีกรอบ
เพราะชี้เป้ามีกรรมการบริหาร 3 คน

ร่วมโพสต์ข้อความด้วย

เรื่องจากปก

แม้จะรูว่้าเป็นภาพทีไ่ม่ด ี แต่ คสช.
เลอืกตดัไฟต้นลมเพือ่ยตุกิารเคลือ่น 
ไหวของฝ่ายเห็นต่างร่างรฐัธรรมนญู
ไม่ให้ได้ใจมากไปกว่าทีเ่ป็นอยู่
 การแจ้งความเอาผดิแกนน�าแนว
ร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การ
แห่งชาต ิ(นปช.) แดงทัง้แผ่นดนิ จน
เป็นทีม่าของการออกหมายเรยีกให้
แกนน�าเข้ารบัทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืน
ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่7/2557 ห้ามมั่วสุมหรือ
ชมุนมุทางการเมอืงเกิน 5 คนข้ึนไป 
จากกรณีร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว
ศูนย์ปราบโกงประชามติ ทีอ่มิพเีรยีล
ลาดพร้าว เมือ่วนัที ่19 มถินุายน ท่ี
ผ่านมา
 พนักงานสอบสวนกองบังการ
ปราบปรามก�าหนดวนัให้ผูถ้กูกล่าว
หาทัง้หมดเข้ารบัทราบข้อกล่าวหาใน
เวลา 09.00 น. วนัที ่30 มถินุายน ที่
กองบังคบัการปราบปราม หากไม่มา
ตามนดักจ็ะด�าเนนิการตามขัน้ตอน
เพือ่น�าไปสูก่ารออกหมายจบัต่อไป
 ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกประกอบ
ด้วย นายจตพุร พรหมพนัธุ,์ นาย
ณฐัวฒุ ิไสยเกือ้, นางธดิา ถาวร
เศรษฐ, จสต.ประสิทธิ์ ไชย
ศรษีะ, นพ.เหวง โตจริาการ, นาย
นิสิต สินธุไพร, นายศรัณย์วุฒิ 
ศรัณย์เกตุ, นายยงยุทธ ติยะ
ไพรัช, นายก่อแก้ว พิกุลทอง, 
นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์, นาย
สงคราม กจิไพโรจน์, นายสมหวงั 
อัศราศี, นายยศวลิต ชูกล่อม, 
นายธนาวฒุ ิวชิยัดษิฐ์, นายเกริก
มนตร ีรจุโสตถริพฒัน์, นายอารี 
ไกรนรา, นายสมชาย ใจมุง่, นาย
ศักดิ์รพี พรหมชาติ และ นาย   
พรศกัดิ ์ศรลีะมลุ
 ถ้าพจิารณาจากกรณท่ีี นายม-ี
ชยั ฤชพุนัธุ ์ประธานคณะกรรมการ

เปรยีบ ต่างจากฝ่ายตรงข้ามทีจ่ะ
กระดกิตวัขยบัท�าอะไรกล็�าบาก
เพราะมกีฎหมาย ประกาศ ค�าสัง่ 
เป็นพันธนาการตีกรอบหยุบ
หยบัไปหมด
 ใครจะมองว่าเป็นการจ�ากดัสทิธิ์ 
ข่มคู ่คุกคาม ไม่ให้ฝ่ายเห็นต่าง
เคลือ่นไหวแสดงความเหน็กไ็ม่แคร์
เพราะไม่มอีะไรจะเสยี เนือ่งจากเป็น
ภาพติดตัวมาแต่วันแรกของการยึด
อ�านาจอยู่แล้ว ดกีว่าปล่อยให้เคลือ่น 
ไหวอสิระแล้วยากต่อการควบคมุ
 นอกจากด�าเนินคดีกับแกนน�า 
นปช.แล้ว ยงัต้องลุน้กรณคีณะกรรม 
การภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัแห่งชาต ิ เข้าร้องเรยีนต่อ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ให้เอาผดิแกนน�าพรรคเพือ่ไทย อดตี
ส.ส.พรรคเพือ่ไทยหลายคนทีโ่พสต์ 
เฟซบุ๊กไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ โดย
เหน็ว่าเข้าข่ายการกระท�าผดิ พ.ร.บ. 

ร่างรฐัธรรมนูญ ออกมาระบุเรือ่งมี
อันธพาลรับจ้างข่มขู่ครู ค. ที่ท�า
หน้าท่ีชีแ้จงร่างรฐัธรรมนูญระดบัพืน้ 
ท่ี การออกหมายเรยีกแกนน�า นปช.
เพื่อด�าเนินคดีถือว่ามีนัยทางการ
เมือง
 เป็นการส่งสญัญาณว่าหากการ   
กระท�าใดเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ค�า
ส่ัง ประกาศ ท่ีเปรยีบเป็นดาบอาญา 
สิทธิ์ท่ีถือไว้ในมือจะเชือดทันที ไม่
ปล่อยให้ใครท้าทายอ�านาจ ไม่ปล่อย
ให้การเคลือ่นไหวขยายกว้างออกไป
 เน่ืองจากเห็นแล้วว่า นปช.ยงัมี
พลงักดปุม่เมือ่ไหร่กจ็ดุติด เหมือน
กรณีเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
พรึบ่พร้อมกนัหลายแห่งทัว่ประเทศ 
การด�าเนนิคดเีป็นการป้องปรามไม่
ให้เกิดความเคลื่อนไหวท่ีฝ่ายคุม
อ�านาจไม่พงึประสงค์
 การกระชับอ�านาจโดยมีกฎ 
หมายรองรับมองมุมไหนก็ได้

ประชามต ิมาตรา 61 (1) (3) ผดิตาม
ประกาศ คสช.ฉบบัที ่7/2557 เรือ่ง
ห้ามชุมนุมทางการเมือง ผิดตาม 
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.2499 มาตรา 116 ผดิ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอม 
พวิเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (2) 
และผดิตาม พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรม 
นูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2550 มาตรา 94 (3) (4) เนือ่งจาการ
โพสต์เฟซบุก๊ดงักล่าว เป็นการชีน้�า
ประชาชนให้ตดัสนิใจอย่างใดอย่าง
หนึง่ก่อนทีจ่ะมกีารลงประชามติ
 งานน้ีกะเอากันถึงขั้นยุบพรรค
อกีรอบ เพราะชีเ้ป้ามกีรรมการบร-ิ
หารพรรค 3 คน นายปลอดประสพ 
สรุสัวด,ี นายภมูธิรรม เวชยชยั และ
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ร่วมโพสต์ข้อ 
ความด้วย
 ต้องดูว่างานนี้ กกต.จะเทค
แอค็ชัน่ต่อเรือ่งนีอ้ย่างไร ทีแ่น่ๆ 
ทั้งสองกรณีเป็นการขยับเพื่อ
กระชบัพันธนาการล็อกฝ่ายเหน็
ต่างไม่ให้ขยบัเขยือ้นเคลือ่นไหว 
และส่งสญัญาณไปถงึลกูข่ายให้
รูด้้วยว่าอย่าคดิท้าทายอ�านาจ

กระชับโซ่ตรวน
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ทรรศนะ

จะต่อยอดมาตรา 44 
ท�าให้เด็กมีคุณภาพ 

มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ 
จะได้มีคุณธรรมสูงขึ้น

ก็ต้องคิดกัน 

งานก็ไม่ท�า เรียนก็ไม่เอา และเมาตะพืด
ตะพือพวกนี้ ต้องคิดแก้คิดถึงเด็กพวกนี้บ้าง
น่ะ
 จะต่อยอดมาตรา 44 ท�าให้เดก็มคีณุ 
ภาพ มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ จะได้มี
คุณธรรมอะไรต่างๆสูงขึ้นก็ต้องคิดกัน 
 ไม่อย่างนัน้จะถกูกล่าวหาว่าใช้แต่ประชา
นิยม เอาล่ะ...ใครเขาจะว่ายังไงก็ทนๆเอา
หน่อย แต่ขอว่ายังไงก็อย่าปิดโอกาส เมื่อมี
มาตรา 44 อยู่ในมอื ลองคดิดวู่าจะใช้กบัเดก็
ที่เรียนไปหาเรื่องไป ไม่หาความรู้ อันนี้ท่าน
ผู้น�าประเทศจะมองอย่างไรและจะแก้ไขยงัไง
 อาตมาคิดว่า เด็กไม่ได้เรียนนั้น อย่านึก
ว่าไม่มีปัญหา เด็กไม่ชอบเรียนแต่ชอบหา
เรือ่งอันตรายก็มไีม่ใช่น้อยเหมอืนกนั กอ็ยาก
จะฝากท่านผูน้�าประเทศ เมือ่มเีครือ่งไม้เครือ่ง
มือ มีมาตรา 44 อยู่ในมือ ลองถือกระบี่เล่ม
นี้ฟันและหั่นปัญหาเด็กไม่รักดี ไม่รักเรียน
อย่างไร
 โอกาสเรยีนไม่ม ีไม่ชอบเรยีนนัน้ มนัต่าง
กัน ระหว่างโอกาสมี แต่ไม่ชอบ กับไม่มีโอ-
กาส แต่อยากจะเรียน จะเรียนฟรี 10 ปี 15 
ปีกว่็าไป แต่พวกทีไ่ม่เอาเรือ่งเอาราว ไม่อยาก
รู้อยากเรียนจะท�ายังไงกับคนพวกนี้ 
 ยังไงก็ขอให้มองปัญหากว้างไกลตามวสิยั
ทศัน์ของผูน้�าด้วย  ถ้าไม่เรยีนจะจบัมาอบรม
กันยังไง ให้งานให้การ ให้อาชพียงัไง คอืพดู
ง่ายๆ ถ้าไม่เอารู้เอารวย  คือรวยก็ไม่เอา รู้
ก็ไม่เอา ยิ่งงี่เง่าเลย  
 ถ้าท�าได้อกีสกัก้าวหนึง่ คอืก้าวเข้าไป
หาเด็กที่เขาเรียนได้ก็ดีไป แต่ถ้าเขาไม่
เรียน ไม่อยากเรียน จะมีระบบระเบียบ
ยังไงกับเด็กพวกนี้ จะมีงบประมาณ
อะไรมาแก้ไข ให้เด็กพวกนี้มีประโยชน์
กับประเทศชาติต่อไป
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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เด็กไม่อยากเรียน ไม่ชอบเรียน เบื่อ
การเรียน แล้วยังอาจจะไปสร้าง
ปัญหาอีก ถือเป็นเรื่องหนักใจ เมื่อ
ท่านผู้น�ามีมาตรา 44 ในมือ ลอง
คิดดูว่าจะใช้กับเด็กท่ีเรียนไปหา
เรื่องไป ไม่หาความรู้ จะแก้ไขยังไง

ข่าวที่หลายคนสนใจขณะนี้ คือเรื่องการ
ศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ท่านพล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หวัหน้าคสช. (คณะรกัษาความสงบแห่งชาต)ิ 
ได้ใช้มาตรา 44 ให้เด็กเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย 
 นี่ถือว่ามาไม้ใหม่ หรือใครจะอ้างว่าใช้ 
“ประชานิยม” ก็แล้วแต่จะพูด เพราะยังไงก็
ใช้แล้ว เรื่องสร้างคะแนนนิยม ความนิยม 
สร้างไปมันไม่เสียหายอะไร อาตมาก็คิดอยู่
เรื่องให้เด็กเรียนฟรีนั้น แต่มีเด็กที่มันไม่
อยากเรียน นี่จะคิดกันต่อไหม จะท�าอย่างไร
กับเด็กไม่เรียนและไม่ยอมเรียน  คือฟรีก็ไม่
เรียน ไม่ฟรีก็ไม่เรียน 
 อย่ามัวคิดแต่เด็กเรียน เพราะเด็ก
เรยีนยงัไงกน่็าส่งเสยีอยูแ่ล้ว แต่เด็กไม่
เรียนนี่สิปัญหาใหญ่  
 เด็กไม่อยากเรียน ไม่ชอบเรียน เบื่อการ
เรียน แล้วยังอาจจะไปสร้างปัญหาอีก สร้าง
ปัญหาแบบไม่เกรงฟ้าดิน ยกพวกตีกันบ้าง 
มพีฤตกิรรมไม่ดต่ีางๆบ้าง พวกไม่ยอมเรยีน
ถือเป็นเรื่องหนักใจอยู่แล้ว แต่พวกท่ีเกเร 

มาตรา 44 จดัการเดก็ไม่รกัด!ี

สัน่สะท้านไปทัง้กองทพัและหลายหน่วยงาน
รฐั เมือ่ศาลองักฤษได้ตดัสนิจ�าคกุ “เจมส์ 
แมคคอร์มิค” ฐานขายเครื่องตรวจวัตถุ
ระเบดิปลอม “GT200” พร้อมยึดทรพัย์กว่า 
395 ล้านบาท และเพือ่จ่ายชด เชยผูต้กเป็น
เหยือ่ !
 แต่ไม่มชีือ่ “Thailand” ได้เงนิชดเชย 
เพราะไม่เคยยืน่เรือ่งในฐานะ “ผูเ้สยีหาย” 
ทั้งที่มีการจัดซื้อถึง จ�านวน 1,310 เครื่อง 
วงเงนิกว่า 1,080 ล้านบาท มคีดีทีถู่กแช่แขง็
นบัสบิคดแีละผูเ้กีย่วข้องหลายสิบคน !
 “เนตบิรกิร” ขอร้องอย่าเรยีกว่า “ค่าโง่” 
แต่ให้เรยีก “ค่าเรยีนทีแ่พงไปหน่อย” แต่ก็
ต้องมคี�าตอบให้ประชาชนว่าท�าไมจงึเสยี “ค่า
โง่” ทัง้ทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
โดยเฉพาะราคาทีแ่ตกต่างกนัและยัง (โคตร) 
แพงอกี ทัง้ทีซ่ือ้จาก “ผู้ขาย” รายเดียวกนั !
 “ท่านผูน้�า” บอกว่า “เคยใช้ได้ระยะ
หนึง่ แต่เมือ่พสิจูน์ว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้” ยิง่
มีค�าถามว่าแล้วเจ้าหน้าท่ีในพ้ืน ท่ีและ
ประชาชนทีต่ายไปเพราะความผดิพลาดของ 
“เครือ่งลวงโลก” ใครจะรบัผดิชอบ ?
 ปก “โลกวันนี้วันสุข” จึงต้องใช้  
“มะเขือยาว” ที่หมดสมรรถภาพแทน 
“GT200” เพราะไม่รูว่้าประเทศไทยทีไ่ม่
เรียกร้องค่าชดเชยนัน้ เป็นเพราะ “กลวั
เสยีหน้ามากกว่ากลวัประเทศเสยีหาย” 
หรอื “กลวัถกูจบัโกง” ?

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตอนแรกใช้ได้ผล? 
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

วนันี ้(23 มถินุายน) เป็นวนัทีโ่ลก
จับตามอง เพราะที่อังกฤษจะมี
การลงประชามติว่าจะอยู่ร่วมกับ
สหภาพยโุรปหรอือยีตู่อไปหรอืไม่ 
ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรเป็นเร่ืองท่ี
ยากจะคาดเดา เพราะท้ังฝ่ายสนบั 
สนุนและคัดค้านการอยู่กับอียูต่อ
ไปค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน
 ฝ่ายสนับสนุนให้อังกฤษออก
จากอยี ูได้ให้เหตผุลเรือ่งความ
เป็นอิสระของประเทศในการ  
ที่จะก�าหนดนโยบายต่างๆได้
อย่างคล่องตวัและเหมาะสมไม่
ต้องรอมตขิองประเทศสมาชกิ
อียอูืน่ๆ 
 กฎระเบียบต่างๆท่ีเข้มงวด
ของอียู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า
หรือธุรกิจการเงิน การธนาคาร 
ซึ่งคนอังกฤษท่ีต้องการเป็นอิสระ
มองว่าไม่เหมาะสม รวมทั้งการที่
อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก   
อียู จะประหยัดเงินงบประมาณที่
จะต้องจ่ายให้แก่อียูได้ราว 8,500 
ล้านปอนด์ต่อปี ซึง่สามารถน�าเงนิ

กฤษมีอาการไม่ค่อยดี หลังจาก
ออกจากอยีแูล้วอาจจงูใจให้บรษิทั
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืพจิารณา
ปรับลดเครดิตของประเทศด้วย 
 รัฐบาลอังกฤษ กพ็ยายามรณ-
รงค์ให้ประชาชนสนบัสนนุมตทิีจ่ะ
อยูก่บัอยีตู่อไป โดยระบถุงึผลกระ
ทบหากออกจากอยี ูในแต่ละกรณี
ว่า
 1.หากอังกฤษออกจากอียู แต่
เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป      
(The European Economic Area 
หรือ EFA) เหมือนประเทศนอร์ 
เวย์ ซ่ึงค้าขายในกลุ่มอยีไูด้เสร ีแต่
ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น  
ในนโยบายต่างๆ ซึ่งกรณีนี้ อัง-
กฤษจะสูญเสียมูลค่า GDP ต่อ
ครัวเรือนประมาณ 2,600 ปอนด์
 2.หากอังกฤษออกจากอียู 
และท�าสัญญาการค้าทวิภาคีกับอี
ย ูเหมอืนกบัประเทศแคนาดา และ
สวติเซอร์แลนด์ อาจท�าให้องักฤษ
ค้าขายกับอียูได้น้อยลดกว่าเดิม 
ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ที่อังกฤษควรจะได้รับ
หากยังอยู่กับอียู ต้องหายไปราว 
6% ภายในปี 2030 กรณีที่สองนี้ 
รัฐบาลคาดว่าอังกฤษจะต้องสูญ
เสีย GDP ต่อครัวเรือน ประมาณ 
4,300 ปอนด์
 3.หากอังกฤษออกจากอียู 

และท�าการค้าขายกับอียู ภายใต้
เงื่อนไขขององค์การการค้าโลก 
(WTO) เหมือนประเทศทั่วๆไป 
เช่น บราซิลหรือรัสเซีย ซึ่งกรณีนี้ 
จะท�าให้อังกฤษสูญเสีย GDP ต่อ
ครัวเรือน ประมาณ 5,200 ปอนด์
 และหากมองกระทบต่อเอเชีย 
รวมทั้งประเทศไทยของเรา ผล  
กระทบหากองักฤษออกจากอียูก็มี
ไม่น้อย 
 ทีผ่่านมาองักฤษเป็นส่วนหนึง่
ของอยี ูท�าให้การต่อรองและเจร-
จากบัเอเชีย เรือ่งการค้าการลงทนุ
ท�าได้ในกรอบท่ีใหญ่กว่า ท�าให้
ปรมิาณการค้าขายสงูกว่าทีต่่อรอง
ในฐานะองักฤษเพยีงประเทศเดยีว 
หากอังกฤษถอนตัวออกจากอียู 
ชาติต่างๆในเอเชียก็ต้องแยกกัน
เจรจา ระหว่างสหภาพยโุรปกบัองั 
กฤษ ซ่ึงท�าให้โอกาสทีจ่ะท�ามาค้า
ขึ้นกับอังกฤษในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของอียูลดน้อยถอยลง
 อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู ้น�าเอเชีย
อยากให้องักฤษยงัเป็นส่วนส�าคญั
ของสหภาพยุโรป ก็คือการที่อัง 
กฤษสามารถมีบทบาทเป็นจุด
เชือ่มโยงกบัส่วนอืน่ๆของอยี ูผูน้�า
จีน อนิเดยีและญีปุ่่นได้แสดงความ
เห็นเป็นทีป่ระจักษ์ ว่าไม่อยากให้
ประชามติอังกฤษออกมา ในแนว 
ทางท่ีจะท�าให้เกิดความเปลี่ยน 
แปลง ในโครงสร้างของสหภาพ
ยุโรป 
 ผลของการลงประชามตจิะ
ออกมาเป็นอย่างไร ก็คงต้อง
ตดิตาม และหากมกีารเปลีย่น 
แปลง กอ็าจต้องปรบัตวักนัไป
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วันนี้ (23 มิถุนายน) ที่
อังกฤษจะมีการลงประ
ชามตว่ิาจะอยูร่่วมกบัสห
ภาพยุโรปหรืออียูต่อไป
หรอืไม่ ซึง่ผลจะเป็นอย่าง
ไรเป็นเรื่องท่ียากจะคาด
เดา เพราะท้ังฝ่ายสนับ
สนุนและคัดค้าน ค่อน
ข้างจะใกล้เคียงกัน  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อาเรนด์ ฟาน ดมั เสนอภาพนีใ้น politicalcartoons.com สะท้อน
เกาหลีเหนือแอบแฮกคอมพิวเตอร์หน่วยงานรัฐและบริษัทของ
เกาหลีใต้มากกว่า 140,000 เครื่อง

 

ส่วนนีม้าใช้เพือ่ให้บรกิารด้านสา- 
ธารณสุขของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
อกีเรือ่งหนึง่ทีอ่งักฤษมองต่างจาก
อียูคือเรื่องปัญหาผู้อพยพ ซึ่งทาง
อียูหนุนที่จะให้ความช่วยเหลือ 
ขณะทีอ่งักฤษมองว่าเป็นภาระของ
ตัวเอง   
 แต่ส�าหรบัคนทีย่งัอยากให้
องักฤษอยูก่บัอยีตู่อไป มกัจะชู
ประเดน็ว่าหากเป็นสมาชกิอยีู
ต่อไป กจ็ะเป็นผลดต่ีอเศรษฐ 
กจิขององักฤษมากกว่า 
 ยิง่ไปกว่านัน้หากเศรษฐกจิองั 

จับตา‘Brexit’

ข้อมลูภาพ: http://www.theguardian.com/
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เศรษฐกิจ

นางสาลนิ ีวงัตาล ประธานกรรม 
การ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยถงึ
ผลการด�าเนินงานในเดือนพฤษ-
ภาคม 2559 ว่า ทางธนาคารมกี�าไร
สุทธิ 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�าไร    
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ธนา 
คาร  มกี�าไรสุทธิรวม 898 ล้านบาท 
สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่รวมทั้ง
สิน้ 13,242 ล้านบาท จ�านวน 4,349 
ราย เฉลีย่กูต่้อราย 3 ล้านบาท โดย
สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวที่ธนา  
คารเพิง่เปิดตวัไปเมือ่วนัที ่18 พฤษ 
ภาคม 2559 วงเงินรวมโครงการ 
10,000 ล้านบาท ขณะนีม้ผีูป้ระกอบ
การขอใช้บรกิารวงเงินกว่า 6,000 
ล้านบาท รวม 2,300 ราย จ�านวน
นี้ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,639 
ล้านบาท จ�านวน 715 ราย อย่างไร
ก็ดปัีจจบุนัธนาคารมยีอดสนิเชือ่คง
ค้าง 87,927 ล้านบาท และมอีตัรา 
ส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(BIS Ratio) เท่ากบั 15.49% 
 ส�าหรับสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ณ 31 พฤษภาคม 
2559 มยีอด NPLs คงเหลอื 21,020 
ล้านบาท หรอืคดิเป็น 23.91% ของ
สินเชื่อรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน
เมษายน 67 ล้านบาท หรอืมยีอด
อยูท่ี ่20,953 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
23.55% ของสนิเชือ่รวม ทัง้นีเ้นือ่ง 
จากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิ
ที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง พืชผล
การเกษตรตกต�่า ส่งผลต่อลูกหนี้
รายย่อยได้รับผลกระทบ อย่างไร

ธพว.ปล่อยกู้กว่า13,000ล้าน

ก็ตามธนาคารได้ลงพื้นที่เข้าดูแล
พร้อมช่วยเหลอืปรับโครงสร้างตาม
สภาพความเป็นจรงิ 
 นอกจากนีท้างธพว. ยงัร่วมกบั
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) และ 
สมาพนัธ์เอสเอม็อไีทย จดัท�าโครง 
การ 3 ประสาน 3 พลงั SMEs เพือ่
ร่วมกันขับเคลื่อนใน 2 มิติคือมิติ
การน�าผู้ประกอบการรายเล็กที่มี
ศกัย Z ภาพสูแ่หล่งทนุในระบบเพือ่
กระตุน้เศรษฐกจิในครึง่ปีหลงั 2559 
และมิติช่วยประคับประคองผู้ประ 
กอบการทีอ่่อนแอให้สามารถฟ้ืนฟู
กจิการ
  ทัง้นี ้จากความร่วมมอืดงักล่าว
ทางธพว.จะเปิดช่องทางด่วนในการ
อ�านวยสนิเชือ่ให้กบัผูป้ระกอบการ
ทีเ่ป็นสมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอี
ไทย ซึ่งทางสมาพันธ์ได้ช่วยคัด
กรองเบื้องต้นจ�านวน 591 ราย 
วงเงนิรวม 2,813.81 ล้านบาท รวม

ถึงร่วมมือกับ สสว. ซ่ึงมีสมาชิก
จ�านวนมาก ส่งผู้ประกอบการเป้า
หมายให้ธนาคารอกีส่วนหนึง่ 
 นอกจากนี้ สสว. จะเข้ามา     
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs      
ที่กิจการก�าลังประสบปัญหาให้
สามารถเข้ารับการช่วยเหลือและ
ขอรบัการสนบัสนนุทางการเงนิจาก
กองทุนพลิกฟื้นกิจการของ สสว. 
รายละไม่เกนิ 1 ล้านบาท แบบไม่มี
ดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 7 ปี ซึง่จะ
มกีารจดังานใหญ่ภายใต้ชือ่ “สาน
พลงั SMEs พลกิฟ้ืนยนืได้ ใส่ใจ    
ผูป้ระกอบการ” ในวนัที ่27 มถุินา-
ยนนี ้ ทีศ่นูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ 
ซึ่งงานดังกล่าวถือว่าเป็นงานครบ
เคร่ืองเร่ืองการช่วยเหลอืผูป้ระกอบ
การธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ธุรกิจสะดุดให้สามารถฟื้นฟูกิจ 
การกลบัมาใหม่ตามกฎหมายใหม่
ฟื้นฟูกิจการ SMEs (พ.ร.บ. ล้ม
ละลายฉบบัที ่9/2559) ซึง่มีผลแล้ว
เมือ่ 25 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา

 
In Brief : ย่อความ

สาลนิ ี วงัตาล

ธพว. โชว์ผลงานเดือน 
พ.ค.ก�าไรสุทธิ 180 ล้าน
บาทโดยปล่อยสนิเชือ่ใหม่
รวม 13,242 ล้านบาท 
พร้อมผนึกก�าลังร่วมกับ
สสว.และสมาพันธ์เอส
เอ็มอีไทย เดินหน้าโครง
การ 3 ประสาน 3 พลัง  
SMEs สร ้ า งพลั งขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

มอบรางวลั : คณุมาล ีสวุรรณสตุ 
รองประธานเจ้าทีบ่รหิาร บรษิทั พี
ด ีเฮ้าส์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั หรอื
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ มอบ 
‘รถยนต์ยีห้่อนสิสนั รุน่มาร์ช มลูค่า 
500,000 บาท’ ให้กบัคณุชยัรตัน์ 
วริยิะโชต ิจากโปรโมชัน่ ‘พดีเีฮ้าส์ 
แจกอั่งเปา’ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่
ปลกูสร้างบ้านจากบรษิทั

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,100.00 บาท

 ขาย 21,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,724.00  บาท

 ขาย   21,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,268.17  ขาย 1,268.97
ลอนดอน ซื้อ 1,268.17  ขาย 1,268.97

ภาวะหุน้  22  มถินุายน  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) 

35.5

40.16875

52.43625

4.6538

0.3488

26.55575

-6.12 1,424.68
  43,658.28
-9.06 12,024.98
  31,235.01
-5.39 902.26
  21,777.65
-3.83 519.57
  2,552.17

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,515.27 -8.75

2,138.95 -7.19

2,339.77 -3.72

1,661.18 -8.18

2,181.57 -6.60

2,738.52 -1.11

1,155.17 -5.19

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

3,768.69 

8.63

9,469.88 

21.69

26,340.49 

60.33

4,277.28 

9.80

9,587.88 

21.96

25,279.91 

57.90

-508.59

-118.00

1,060.58
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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.

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

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)

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
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

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม

081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต
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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

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

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

081847-AOM-020316-01

ติดตอ คุณสมยศ 08-1847-0196

ใหเชาบานเดี่ยว 200 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูแกรนิต 4 นอน 3 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 12,000 บาท/เดือน

ใหเชาบานเดี่ยว 100 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูหินออน 3 นอน 2 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 8,000 บาท/เดือน

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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‘สเปน’ไม่อยากเจอ‘อัสซูรี’
เดล บอสเก โค้ชสเปน ยอมรบังานหนกัที่
ต้องเจออติาล ีในศกึยโูร 2016 รอบ 16 ทมี
สดุท้าย หลงันดัสดุท้ายรอบแรกพลาดท่าแพ้ 
โครเอเชยี 1-2
 ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรป รอบแรก 
นัดสุดท้าย กลุ่มดี เมื่อคืนวันอังคารท่ีผ่านมา 
“กระทงิด”ุ สเปน พบกบั “ตราหมากรกุ” โคร 
เอเชยี ซึง่เกมนี ้ผูท้ีช่นะจะเข้ารอบในฐานะแชมป์
กลุ่ม โดยก่อนแข่ง สเปน มี 6 คะแนน และ 
โครเอเชยี ม ี4 คะแนน 
 สเปน ได้ประตนู�าไปก่อนจาก อลับาโร โมรา-
ตา ในนาททีี ่6 แต่ โครเอเชยี มาได้ 2 ประตรูวด
จาก นโิคลา คาลนิชิ นาททีี ่44 และ อวิาน เปร-ิ
ซชิ นาททีี ่87 ท�าให้ โครเอเชยี ชนะไป 2-1 โดย
ก่อนที ่โครเอเชยี จะได้ประตชูยันัน้ สเปน ได้จดุ
โทษเมือ่ ดาบดิ ซลิบา โดนเบยีดล้มแต่เสยีของ
เมือ่ แซร์จโิอ รามอส สงัหารแล้วเจอ ดานเิอล       
ซบูาซชิ เซฟได้ในนาททีี ่71
 ขณะที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ตุรกี ชนะ สา
ธารณรฐัเชก็ 2-0 โดยได้ประตจูาก บรูกั ยลิมาซ 
นาททีี ่10 และ  โอซาน ทฟูาน นาททีี ่65
  ผลจากการแข่งขนัทัง้ 2 นดันี ้ท�าให้ โครเอเชยี 
เข้ารอบเป็นอนัดบั 1 ม ี7 คะแนน จาก 3 นดั ขณะ
ที ่สเปน ม ี6 คะแนน เป็นอนัดบั 2 ของกลุม่ ซึง่
หมายความว่าในรอบ 16 ทมีสดุท้าย ทมีกระทงิดุ 
ต้องโคจรไปพบกบั “อสัซรู”ี อติาล ีอนัดบั 1 ของ
กลุม่อ ีในคนืวนัจนัทร์ที ่27 มถินุายน ท�าให้ วนิ-
เซนเต เดล บอสเก โค้ชสเปนยอมรบัว่าเป็นงาน
หนกั แต่กจ็ะพยายามอย่างดทีีส่ดุ 
 “ผู้เล่นของเรานั่งเงียบกันหมด พวกเขาไม่
สามารถจะมีความสุขกับความพ่ายแพ้ได้ ที่จริง
เกมนีเ้ราคุมเกมได้ และเล่นได้ด ีผมไม่ได้เข้าข้าง
ลกูทมีของผมนะครับ แต่ผมคิดอย่างนีจ้ริงๆ ซ่ึง
เราจะต้องลืมไป และเตรียมตัวส�าหรับเกมกับ
อิตาลีที่จะมีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ถ้าให้ผมพูด
ตรงๆ การเจอกับ อติาลี เป็นงานหนกั และถ้า
เลือกได้ เราก็ไม่อยากเจอพวกเขา แต่นี่ละครับ
ฟตุบอล ตอนนีเ้รายงัมเีวลาส�าหรับเตรียมพร้อม
เจออิตาลี” บิเซนเต เดล บอสเก โค้ชสเปน 
กล่าว 
 ขณะที ่ โครเอเชีย จะต้องไปเจอกับอนัดบั 3 
ของกลุม่บ ีอ ีหรอืเอฟ ในคนืวนัเสาร์ที ่25 มถินุา-
ยน ส่วน  ตรุก ีขึน้เป็นดบั 3 ม ี3 คะแนน ยงัต้อง
ไปดกูบัอนัดบั 3 จากกลุม่อืน่ๆ ส่วน ยเูครน มี
คะแนนเดยีว ตกรอบแน่นอนแล้ว   
 ด้านกลุม่ซ ี “อนิทรเีหลก็” เยอรมน ีผ่านเข้า

รอบเป็นอนัดบั 1 ของกลุม่ได้ส�าเรจ็ โดยในเกม
สดุท้าย เอาชนะ ไอร์แลนด์เหนอื 1-0 จากประตู
ชัยของ มาริโอ โกเมซ นาทีที่ 29 ท�าให้มี 7 
คะแนน จาก 3 นดั เท่ากบั โปแลนด์ ซึง่ในวนั
เดยีวกนัเอาชนะ ยเูครน 1-0 และยงัมเีฮด ท ูเฮด 
เท่ากนัด้วย เนือ่งจากในเกมทีเ่จอกนั เสมอกนั 
0-0 ทว่าเยอรมน ีเข้ารอบเป็นที ่1 เพราะมปีระตู
ได้เสยีดกีว่าโปแลนด์ 
 รอบต่อไป เยอรมน ีจะพบกบัอนัดบัที ่3 ของ
กลุม่เอ หรอื บ ีทีผ่่านเข้ารอบต่อไปได้ ในคนืวนั
อาทติย์ที ่26 มถินุายน ขณะที ่โปแลนด์ อนัดบั 
2 ของกลุม่ จะต้องเจอกบั สวติเซอร์แลนด์ อนัดบั 
2 ของกลุม่เอ ในคนืวนัเสาร์ที ่25 มถินุายน

โลกกีฬา

แซร์จโิอ รามอส ของสเปน ออกอาการเซง็หลงั
สงัหารจดุโทษไม่เข้าในเกมแพ้ โครเอเชยี 1-2 
นดัสดุท้าย รอบแรก กลุม่ด ี ซึง่รอบ 16 ทมี
สดุท้าย สเปน ต้องเจอกบั อติาลี  

ข้อมูลภาพ: http://espn.uol.com.br/

‘ฟ้าขาว’ผ่านเข้าชงิ

‘ซลาตนั’อ�าลาทมีชาติ

‘เจมส์’ถอนโอลมิปิก

‘ฉตัรเพชร’พร้อมชก

“ฟ้าขาว” อาร์เจนตนิา ผ่านเข้าชงิชนะเลิศ
ศึกโคปา อเมริกา ได้อีกสมัย หลังเมื่อคืน
วนัองัคาร ถล่มสหรัฐอเมรกิา 4-0 โดยเกม
นี้ ลิโอเนล เมสซี สตาร์ดังของทีมยังคงโชว์
ฟอร์มได้เยี่ยม ยิงไป 1 ประตูในนาทีที่ 32 
และจ่ายให้เพื่อนยิงไปอีก 2 ประตู โดย
รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ท่ี 
26 มิถุนายนที่จะถึงนี้   

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช นักเตะตัวเก่งชาว
สวเีดน ประกาศเลกิเล่นทมีชาตหิลงัจบสิน้
ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือ    
ยูโร 2016 โดยให้เหตุผลว่าเขาอยากจะมุ่ง
สมาธิกับการเล่นในระดับสโมสรในช่วง
เวลาที่เหลืออยู่ นอกจากนั้น อิบราฮิโมวิช 
ยังเพิ่มเตมิอีกว่าเขาภูมิใจตลอดมากับการ
ได้เป็นกัปตันทีมชาติสวีเดน 

เลอบรอน เจมส์ นักบาสเกตบอลชื่อดัง 
ถอนตวัจากการรบัใช้ทมีชาตสิหรฐัอเมรกิา 
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2016 ท่ีจะแข่ง 
ขันที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ในเดอืนสงิหาคม เนือ่งจากล้าจากการกร�า
ศึก โดยเขาเพิ่งช่วยให้ คลีฟแลนด์ คาวา
เลียร์ส คว้าแชมป์ เอ็นบีเอ เอาชนะ โกล
เดน สเตท วอร์ริเออร์ส 4-3 เกม 

ฉัตรเพชร ศิษย์หมอเส็ง พร้อมขึ้นชกป้อง 
กันแชมป์ PABA กับ ทอมมี เซรัน ผู้ท้าชิง
ชาวอินโดนีเซีย ในศึก M150 ยอดมวย
สะท้านโลก วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่สนามมวย
ชัว่คราวบรเิวณโรงเรยีนสตรวีดัมหาพฤฒา 
รามบางรัก กรุงเทพฯ โดยสภาพร่างกาย
ทัง้คูส่มบรูณ์ ช่อง 28 (ช่อง 3 SD) ถ่ายทอด
สดตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.     

กีฬา

โครเอเชยี 3 2 1 0 2 7

สเปน 3 2 0 1 3 6

ตรุก ี 3 1 0 2 -2 3

สาธารณรฐัเชก็ 3 0 1 2 -3 1

ตารางคะแนนกลุม่ดี

แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม

เยอรมน ี 3 2 1 0 3 7

โปแลนด์ 3 2 1 0 3 7

ไอร์แลนด์เหนอื 3 1 0 2 0 3 

ยเูครน 3 0 0 3 -5 0

ตารางคะแนนกลุม่ซี

แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
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บันเทิง

‘เบนซ์’คลอดลกูสาว

‘ควิ’อาการปลอดภยั

แฉหลกัฐาน‘ไมเคลิ’

‘ฟ็อกซ์’คบหา‘เคท’ี

“เบนซ์” พรชติา ณ สงขลา นกัแสดงชือ่ดงั 
ได้ให้ก�าเนดิบตุรสาวคนแรกแล้วเมือ่เช้าวนั
พธุทีผ่่านมา ทีโ่รงพยาบาล BNH Interna-
tional โดยให้ชือ่ว่าน้องปรมิ ซึง่ มคิ บรมวฒุิ 
คุณพ่อของน้องปริมได้โพสต์ภาพลกูสาวลง
อนิสตาแกรม และเขยีนข้อความว่า “มาแล้ว 
ขอโชว์น้องปริมนะครับ ขอขอบคณุทกุๆก�าลงั
ใจ ทกุๆค�าอวยพรจากใจพวกเราเลยนะครบั” 

ควิ วงฟลวั หรอื นายสรุะ บญุรอด ได้รบั
การผ่าตดัสมองเม่ือวันพธุทีผ่่านมา จนพ้น
ขดีอนัตรายแล้ว หลงัจากก่อนหน้านีป้ระ 
สบอบุตัเิหตถุกูรถชน ขณะข้ามถนน จนได้
รับบาดเจ็บสาหัส อย่างไรก็ตาม ขณะนี้
แพทย์ยังสั่งห้ามเยี่ยม เพื่อเฝ้าดูอาการ
สมองบวม ส่วนเรือ่งคดญีาตขิองควิ ได้ไป
แจ้งความไว้ที ่สน.ทองหล่อ แล้ว  

เวบ็ไซต์ Radar Online เปิดเผยเอกสาร และ
หลกัฐานจากการฟ้องร้องคดล่ีวงละเมดิทาง
เพศของ ไมเคลิ แจก็สนั หลายๆอย่างออก
มา โดย แจก็สนั ต้องเผชญิข้อหาเกีย่วกบั
การลวนลามเดก็ชาย แต่คณะลกูขุนได้ตดั 
สนิให้ แจก็สนั ไม่ผิด กระทัง่หลงัเขาเสยีชวีติ
จงึมข้ีอมลูออกมาว่า แจก็สัน ต้องใช้เงนิจ่าย
เป็นค่าเสยีหายให้กบัเหยือ่มากถงึ 20 คน

เจม ีฟ็อกซ์ นกัแสดงชือ่ดงั ตกเป็นข่าวว่า
ก�าลงัคบหากบั เคท ี โฮล์มส์ อดตีภรรยา
ของ ทอม ครซู จรงิ โดย ผูท้ีย่นื ยนัข่าวนี้
คอื คลอเดยี จอร์แดน เพือ่น ของฟ็อกซ์
นั้นเอง ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า โฮล์มส์ กับ      
ฟ็อกซ์ ได้หมัน้หมายกนัแล้ว โดยทัง้คูม่ข่ีาว
ลอืเรือ่งความสมัพนัธ์กนัมานานหลายปีแล้ว 
แต่กไ็ม่เคยมอีะไรชดัเจนออกมา

‘อีฟ-ตอ๊บ’‘หักเหลีย่มมจัจรุาช’ โลกบันเทิง

เคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา เอม็ว ี และละคร ส�าหรบั 
“อีฟ” ชญานิศฐ์ บุญโสพิศ ซึ่งล่าสุดเธอ
ตดัสนิใจเซน็สญัญากบัทางช่อง MONO 29 (โม
โนทเวนตี้ไนน์) พร้อมน่ังแท่นเป็นพิธีกรข่าว   
ในรายการ “What’s Up 29 (วอทซบั ทเวนตี้
ไนน์)” เป็นประจ�าทุกวนั เวลา 20.20 น. ล่าสดุ
ก�าลังจะมีผลงานละครซีรี่ส์เรื่อง “การ์เดี้ยน 
หกัเหลีย่มมจัจรุาช (Guardian)” เจ้าตวัต้องเจอ
กบับทหนกั!! เพราะต้องเล่นกบัอารมณ์ตวัเอง 
 “ส�าหรับละครซีรี่ส์เร่ือง การ์เด้ียน หัก  
เหลีย่มมจัจรุาช รับบทเป็น “ปลายฟ้า” หญงิ
สาวที่มีบุคลิกหน้าตา และการศึกษาดีเยี่ยม 
เป็น ส.ส.ดาวรุ่งในพรรครัฐบาลผู้เชื่อมั่นใน
ระบบ ต้องการก�าจดัความชัว่ร้าย และคอร์รปัชนั
ไปให้หมดจากสภา, ระบบข้าราชการ ครัง้หนึง่
เคยเกอืบตายจากการเปิดโปงคอร์รปัชนั”
 “เรือ่งนีต้้องเล่นคูก่บัพระเอกคอื “พีต๊่อบ” 
ชยัวฒัน์ ทองแสง ซึง่เป็นบอดีก้าร์ดคอยปก 
ป้องเรา ส�าหรบัเร่ืองนีค่้อนข้างยากมาก เพราะ
ตัวเรากับบทบาทค่อนข้างจะแตกต่างกันพอ
สมควร ในเร่ืองเป็นผูห้ญงิทีด่ ุไม่ยอมใคร โตก
ว่าตวัเราค่อนข้างเยอะ ต้องนิง่ ท�าให้ตวัเองดู
เป็นผูใ้หญ่ให้น่าเชือ่ถอื เป็นคนคดิซบัซ้อน ซึง่
ความยากกค็อืในแต่ละฉากเราต้องแสดงหลาย
อารมณ์มาก เพราะเราเป็นคนคดิเยอะ อย่าง

เช่น มฉีากทีจ่ะต้องฆ่าปิดปากพระเอก จะต้อง
แสดงอารมณ์ทีเ่ราเคยรกักนั มอีารมณ์ทีเ่สยีใจ 
มคีวามเกลยีด โกรธ และต้องฆ่าเค้าด้วย ใช้
อารมณ์เยอะค่ะ”
 ขณะทีห่นุม่ต๊อบ นกัแสดงหนุม่กล้ามโต ก็
ออกมากล่าวถึงผลงานเรื่องนี้เช่นกันว่าเป็น
ละครทีม่ฉีากบูม๊ากทีส่ดุตัง้แต่เขาเจอมา
 “ส�าหรับละครซีรี่ส์เรื่อง เดอะการ์เดี้ยน 
หักเหลี่ยมมัจจุราช ผมรับบทเป็นจิมมี่ ซึ่งลา
ออกจากการเป็นหวัหน้าทมีหน่วยสวาท มาตัง้
ทมี “เดอะการ์เดีย้น (The Guardian)” รบังาน
คุ้มกันให้กับทุกประเภทงานที่มีคนเข้ามาว่า
จ้าง คาแรกเตอร์ของ “จมิมี”่ จะเป็นคนทีจ่รงิจงั
กบัการท�างานมาก แต่กจ็ะมอีารมณ์เกรยีนบ้าง 
และกม็มีมุขีเ้ล่นอยูเ่หมอืนกนัครบั เรือ่งนีย้อม 
รับว่าเป็นซีรี่ส์เรื่องแรกที่มีคิวบู๊เยอะมากที่สุด
เท่าที ่ผมเคยเล่นมาเลยครบั แต่กช็อบครบัทีไ่ด้
เล่น เพราะเป็นการโชว์ทกัษะศลิปะการต่อสู ้ซึง่
ท�าแล้วก็มีความสุขครับ นอกจากฉากบู๊ก็จะมี 
ซนีกุก๊กิก๊กบัทชิาบ้างแต่กไ็ม่ถงึขัน้เลฟิซนีร้อน
แรง มาแบบใสๆ มองตาซึง้ๆ ซึง่เรากเ็ป็นแบบ
พี่ๆ น้องๆ กนัมากกว่า พอเข้าซนีกไ็ม่ได้เกดิอา 
การเขนิเคอะเขนิอะไร” 
 การ์เดีย้น หกัเหลีย่มมจัจุราช มคีวิออก
อากาศตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้เป็น 
ต้นไป จะสนกุสนานแค่ไหนต้องพสิจูน์   
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ส�าคัญ” ท่ีโรงภาพยนตร์ First 
Class SF World Cinema ชั้น 7 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ O 
11.00 น. ดร.ชยัณรงค์ มนเทยีร-
วิเชียรฉาย ประธานกรรมการ 
บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด แถลงข่าว เดอะ เซนต์ฯ 
เตรียมสร้างปรากฏการณ์ แลนด์
มาร์คห้าแยกลาดพร้าว ที่ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
O 13.00 น. โสภณ นานาสม-

พงศ์ มะลสิวุรรณ ประธานกรรม 
การกิจการโทรคมนาคม และรอง
ประธาน กสทช. เปิดงาน “Bear-
tai Best Buy” ที่ควอเทียร์ ฮอลล์ 
ชั้น 4 อาคาร เดอะ กลาส ควอ
เทยีร์ ศนูย์การค้า ด ิเอม็ควอเทยีร์ 
O 10.00 น. มร.อลสิเตอร์ เทย์- 
เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด 
แถลงข่าว “ท็อปส์ฉลองยิ่งใหญ่ 
20 ปีแห่งคุณภาพ…เพื่อคุณคน

O 09.30 น. เดช พุ่มคชา ที่
ปรึกษาคณะกรรมการประสาน
งานองค์กรพฒันาเอกชน เปิดเวที
สมัชชาประชาคมครั้งที่ 1 ที่ศูนย์
ประชุมสถาบนวิจัยจุฬาภรณ์ O 
10.00 น. พนัเอก รศ.ดร.เศรษฐ- 

บัติ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท 
จ�ากัด เปิดตัว นวัตกรรมการบน
ถ่ายภาพและวิดโีอ ทีศ่นูย์การประ 
ชุมแห่งชาติสิริกิติ์ O 14.00 น. 
ปฏิภาณ ศิริจ�ารูญวิทย์ Ma-
naging Director, Repsol Lu-
bricants (Thailand) เปิดตัวผลิต 
ภัณฑ์  REPSOL (เรปซอล) ที่ชา
เลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทอง
ธานี

เดอร์ระดับโลกต่อไป โดย ไพลิน      
สจัจานติย์  Group Bar Manager 
จากร้าน Vesper และ Il Fumo กรงุ 
เทพฯ กลายเป็นผูช้นะ ดอิาจโิอ รี
เสร์ิฟ เวลิด์คลาส เอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้คนล่าสดุประจ�าปี 2016
 ไพลนิ เอาชนะใจกรรมการตัง้แต่
เริ่มการแข่งขันด้วยความมั่นใจเต็ม
ร้อยบนเวที และความเข้าใจในรส 
ชาติอย่างลึกซึ้งเมื่อสร้างสรรค์ค็อก 
เทล เธอยงัท�าให้กรรมการตะลงึและ
คว้ารางวัลชนะเลศิจากชาเลนจ์ “Lo-
cal Flavours” กบัสตูรคอ็กเทลสดุ
สร้างสรรค์ “THAI THAI” ทีท่�าขึน้
ด้วยเคเทลวัน วอดก้า, ดราย เวอร์
มุธที่น�าไปอินฟิวซ์กับข้าวหมาก, 
น�้ามันมะพร้าว, ดอกหอมหมื่นลี้, 
มะกรดู และซติรสั ทีบ่่งบอกรสชาติ

ดิอาจิโอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปิดฉากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
เวลิด์คลาส ระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้และบาร์โชว์ที่จัดต่อ 
เนือ่งเป็นครัง้ทีส่ามทีบ่าหลี
 คอลิน เชีย Asia Head of 
World Class, Diageo Global 
Reserve กล่าวว่า ตลอดการแข่งขัน
สามวนั ผูเ้ข้าแข่งขนัทัง้ 29 คนจาก

บาร์เทนเดอร์ไทยคว้าแชมป์เวิลด์คลาส 
เป็นเอกลกัษณ์ทีข่ึน้ชือ่ของไทย นอก 
จากจะท�าคะแนนน�าจนได้เป็นผูช้นะ
ในระดบัภมูภิาคนีแ้ล้ว ไพลิน ยังเป็น
ผู้ชนะการแข่งขัน เวิลด์คลาส ประ 
เทศไทย 2016 ด้วย
 ไพลนิ สจัจานติย์  กล่าวว่า การ
ได้เป็นผู้สุดยอดบาร์เทนเดอร์เวิลด์
คลาสเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เป็น
ประสบการณ์ทีม่ค่ีามากๆ โดยเฉพาะ
เมือ่ได้แข่งขนักบับาร์เทนเดอร์ระดับ
หัวแถวจากแต่ละประเทศ และถูก
ตัดสินโดยกรรมการซ่ึงหลายๆคน
เป็นฮโีร่ทีช่ืน่ชอบเป็นส่วนตัว ดิฉนัได้
รับแรงบนัดาลใจจากมาตรฐานการ
แข่งขนัระดบัโลกจากผูเ้ข้าแข่งขนัรอบ
ตวั และเฝ้ารอวันทีจ่ะได้เป็นตวัแทน
เอเชีย และแสดงศักยภาพในการ
แข่งขนัระดบัโลกทีไ่มอามปีลายปีนี้ 

หกประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้และไต้หวนั ต้องประลองฝีมอืกนั
ท่ีโรงแรม Alila Seminyak ในเมอืง
บาหลีท่ีถูกเนรมิตรให้กลายมาเป็น
บาร์บีสโปคสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อใช้ 
เป็นสถานท่ีจดังาน เวลิด์ คลาส และ
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันบาร์เทนเดอร์
ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในอตุสาหกรรมเคร่ือง
ดืม่และบาร์เทนเดอร์ระดบัสากล
 สปัดาห์นีเ้ราได้เหน็ถึงฝีมือและ
ทักษะบาร์เทนเดอร์ชั้นยอดจาก      
ท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
เป็นการแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม 
เวิลด์ คลาส สามารถสร้างเสริม
ทักษะและเพิม่ความรูใ้นระดบัสงูให้
แก่บาร์เทนเดอร์ทีเ่ข้าร่วมแข่งขนัได้
จรงิ เพือ่ช่วยยกระดบัความสามารถ
และปทูางการไปสูก่ารเป็นบาร์เทน 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 17 ฉบับที่ 4349 (874) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สังคม

นพ.กรีชาติ พรสินสิริรักษ์ หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาล
ยันฮี พร้อมคณะแพทย์ จัดงานแถลงข่าว “การแปลงเพศ..เปลี่ยนกาย
ให้ตรงกับใจ” แนะน�าศูนย์ศัลยกรรมแปลงเพศ รพ.ยันฮี ที่ พร้อมให้
บริการ อย่างครบวงจร ที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 4 รพ.ยันฮี     

รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ สมศักดิ์ พงษ์รามัญ 
ผู้อ�านวยการโรงงาน บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม ร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดจุดรับชื้อผลปาล์มท่าแซะ (บ้านน�้าหัก) เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้มีจุดรับซื้อปาล์มที่ได้มาตรฐาน 

ชวา ซิว ซัน เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสิงคโปร์ประจ�าประเทศไทย ร่วม
กับ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด 
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาล
ภาพยนตร์สิงคโปร์ 2016” อย่างเป็นทางการ 

มร.ชิโระ อิวาโอะ ประธาน บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) 
มอบทนุการศกึษา 200,000 บาท เพือ่จดัสรรเป็นทนุการศกึษาจ�านวน 
100 ทุน ให้นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการทุน
การศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส เป็น
ประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรผู้น�าธุรกิจระดับโลก โดยมีผู้
บรหิารชัน้แนวหน้าของไทยจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมในหลักสูตรนี้
อย่างคับคั่ง ที่โรงแรม สยาม เคมปินสกี้

มร.วิลเลียม ไฮเน็คกี้ ประธานบริหาร ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
พร้อมด้วยมิสซิสเคธี่ ไฮเน็คกี้ น�าทีมผู้บริหารและพนักงาน “ไมเนอร์ 
กรุ๊ป” ทั่วโลกกว่า 50,000 ชีวิต ร่วมท�าความดี ในกิจกรรม “Minor 
Founder’s Day” (ไมเนอร์ ฟาวเดอร์ เดย์) ประจ�าปี 2559 

ธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ธีรวัต อมรธาตรี 
กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั พร้อมด้วยทมีงาน บจ.แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุนที่ให้ความสนใจ 
เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิต 

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม ในโอกาสทีใ่ห้เกยีรตกิล่าวเปิดโครงการผูน้�านกั
ธุรกิจแห่งอาเซียน AEC Business Leader Program รุ่นที่ 1 
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นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และ
ผู้บริหารศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด จัดโครงการ 
Happily Ever After by Bangmod โดยผู้ชนะโครงการในเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แก่ ปุญญาดา จีนสาด  

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล และแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุด
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมบุคลากรได้เข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงาน ณ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานห้องสมุด 

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ กรรมการผู้
จัดการ บมจ.ควอลิตีเฮาส์ จ�ากัด เป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส 
ระหว่าง กชวรรณ (บุตรี อรนิษ สิวิศกุล-สุเมธ ศิริยง) กับ พนธ์นภัทร 
(บุตร พิมพ์พิชชา-วิชัย พยุหวรกุลชัย) 

วรมน ข�าขนษิฐ์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อมิแพค อเิลคตรอนส์ 
สยาม จ�ากดั และ เจอร์ราด แครวู รองประธานกรรมการฝ่ายขาย  บรษิทั 
เวสทสั เอเชยี แปซฟิิค ร่วมฉลองวนัลมสากล พร้อมประกาศความร่วมมอื
พฒันาโครงการมอนสนู วนิด์ พาวเวอร์ 

ประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ประธานองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เปิดงาน สมัมนา ภายใต้หวัข้อ “องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ร่วมกันด�าเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสนับสนุน บริษัท เอ็ม 
บี เค จ�ากัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตร Certificate of ESG 100 
Company จาก สุธิชา เจริญงาม รองผู้อ�านวยการ สถาบันไทยพัฒน์ 
ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

ปุญญาภา ทองแผ่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ.อัค๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ส 
(ประเทศไทย) รบัใบรบัรองฉลากลดคาร์บอน เกยีรตบิตัรให้ใช้เครือ่ง 
หมายรบัรองฉลากเขยีวบนผลติภณัฑ์ และโล่ประกาศเกยีรตคิณุการลด
และหลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย  

นพ.สพุรรณ ศรธีรรมมา อธบิดกีรมการแพทย์ เปิดงาน “เคทซีปัีนความรู้ 
สูผู่ส้งูวยั ด้วยก้าวใหม่แห่งเทคโนโลย”ี เปิดประสบการณ์ให้ผูส้งูอายเุรยีนรู้
เทคนิคการดแูลสขุภาพ ชมนวตักรรมหุน่ยนต์ผูช่้วยเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ด้านการทรงตวัในผูส้งูอาย ุและทดลองการรกัษาข้อเสือ่มด้วยพลงัน�า้
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