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ไหวสนับสนุนร่�งรัฐธรรมนูญ
ทุกวันเพ่ือปลุกกระแสให้เกิด
คว�มตืน่ตวัของน�ยสเุทพ เทอืก
สบุรรณ ซึง่น่�จะเป็นผลจ�กประ 
เมนิแล้วก�รดงึคนออกจ�กบ้�น
ไปลงคะแนนจะพล�ดเป้� แต่นี่
ยงัไม่ใช่ไพ่ใบสดุท้�ยของคว�ม
พย�ย�มผลกัดนัร่�งรัฐธรรมนญู
แน่นอน

ก่อนถงึวนัลงประช�มต ิ7 สงิห� 
คมยงัต้องลุ้นกนัหล�ยด่�น ด่�น
แรกสัปด�ห์หน้�ลุ้นผลตีคว�ม
ของศ�ลรัฐธรรมนูญว่�พ.ร.บ. 
ประช�มตมิ�ตร� 61 วรรคสอง 
ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคร�วม�ตร� 
4 หรอืไม่ ไม่ว่�จะออกม�อย่�ง 
ไรไม่มีผลอะไรต่อบรรย�ก�ศ
ก่อนลงประช�มต ิทีน่่�สนใจกว่�
กลับเป็นก�รประก�ศเคลื่อน 

โลกวันนี้มีประเด็น 2

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

“GT200” มาพร้อมวาทกรรม “เคยใช้ได้ผล” 
ท่ามกลางค�าถาม “ใคร” จะรับผิดชอบ? 
ราคาที่สูงเกินจริงและการตรวจสอบคุณสมบัติ? 
“พิชัย นริพทะพันธุ์” ยืนยันเศรษฐกิจมีแต่เสื่อมถอย 
และผิดหวังผลงาน “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ปุจฉา “ดีเอสไอ-บิ๊กต๊อก” 
ท�าไมเจาะจงด�าเนินคดีกับ “วัดพระธรรมกาย” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้คิดใหม่ 
ถอน “ยาบ้า”จากบัญชียาเสพติด 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ “ปอดคนกรุงเทพฯ” 
 “คนบางกะเจ้า” ถูกปล้นและบูชายัญ
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ร�ยวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยำวรกุล / เจ้�ของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณ�ธิก�รจัดก�ร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณ�ธิก�รผู้พิมพ์ผู้โฆษณ� : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / สำ�นักง�นบริษัท โลกวันนี้ จำ�กัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณ�ธิก�ร : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

อีกฝ่ายใจจดใจจ่อรอออกมาใช้สิทธิ์
 เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะแสดงออก

โดยไม่เสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง

เรื่องจากปก

วันนี ้24 มถินุายน 2559 นบัย้อยหลงั
ไป 84 ปี มกีารปฏวิตัสิยามโดยคณะ
ราษฎร เมือ่ปี พ.ศ. 2475 เป็นปีทีม่ี
การเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบรูณาญา สทิธริาชย์ มา
เป็นระบอบประชาธปิไตย
 หลงัวนัที ่7 สงิหำคม 2559 กจ็ะ
มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองอีก
ครัง้หำกร่ำงรฐัธรรมนญูผ่ำนกำรลง
ประชำมติออกมำบังคับใช้ โดยจะ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง
จำกระบอบประชำธิปไตย เป็นประ 
ชำธปิไตยทีส่มบรูณ์ตำมค�ำกล่ำวอ้ำง
ของคณะรฐัประหำรทีจ่ะสร้ำงประชำ 
ธปิไตยทีส่มบรูณ์มำกกว่ำทีเ่คยมมีำ
 อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยฝ่ำยมอง
เหน็ว่ำร่ำงรฐัธรรมนญูฉบบัลงประชำ 
มติมหีลำยเรือ่งไม่ได้มุง่สร้ำงประชำ 
ธปิไตยทีส่มบรูณ์อย่ำงทีก่ล่ำวอ้ำง
 เอ�แค่เรื่องสม�ชิกวุฒิสภ�
ม�จ�กล�กตัง้ท้ังสภ� ประช�ชน
ไม่มส่ีวนลงคะแนนเลอืกตัวแทน
ก็ย้อนแย้งกับคำ�ว่�จะสร้�งประ 
ช�ธปิไตยท่ีสมบรูณ์
 แถมบรรยำกำศก่อนลงประชำ 
มตกิเ็ป็นเรือ่งกบักำรลงประชำมตใิน
ชำติทีเ่ป็นประชำธปิไตย เทยีบไม่ได้
กบักำรรณรงค์ก่อนลงประ ชำมตแิยก
ตวัออกจำกสหภำพยโุรปหรอืไม่ของ
องักฤษ
 กำรแสดงควำมเห็นต่ำง กลำย
เป็นเรือ่งท้ำทำยอ�ำนำจ ผดิกฎหมำย 
ต้องถกูจบัด�ำเนินคด ีอำจต้องตดิคกุ
ตดิตะรำงหลำยปีเพยีงเพรำะว่ำแสดง 
ออกในทำงเห็นต่ำงกับร่ำงรัฐธรรม 
นญูแล้วไปละเมดิกฎหมำยทีอ่อกมำ
เพือ่ตีกรอบกำรแสดงควำมเหน็
 ไม่ว่าในวนัที ่29 มถุินายนนี ้ศาล
รัฐธรรมนูญจะชี้ขาดเรื่องที่ผู้ตรวจ
การแผ่นดินส่งเรื่องตามค�าร้องของ
ประชาชนให้ตีความพ.ร.บ. ว่าด้วย

แย้งต่อรัฐธรรมนูญช่ัวครำวมำตรำ 4 
ก็จบเห่ไม่มีช่องให้ด้ินรนเพ่ือแสดง
ควำมเห็นอย่ำงอิสระได้มำกกว่ำที่
เป็นอยู ่ ต้องท�ำตวัอยูใ่นกรอบไม่ล�ำ้
เส้นประกำศค�ำสั่งคสช. ตลอดจน 
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำ 
มตต่ิอไป
 ทัง้นี ้ ฝ่ำยคมุอ�ำนำจยืนยันว่ำไม่
ได้จ�ำกัดสิทธิ์ในกำรแสดงควำมคิด
เห็น โดยย�้ำว่ำหำกเป็นกำรแสดง
ควำมคิดโดยสุจริต ไม่แอบแฝงกำร 
เมอืง
 ปัญหำคือคนที่ออกมำแสดง
ควำมคดิเหน็ซึง่เป็นฝ่ำยทีเ่หน็ต่ำงมัก
ถกูมองว่ำมีนัยทำงกำรเมือง ท้ำทำย
อ�ำนำจ ละเมดิกฎหมำย คนทีไ่ม่มี
ปัญหำคือคนที่เห็นด้วยและสนับ 
สนุน
 อย่ำงกรณี น�ยสุเทพ เทือก

การออกเสยีงประชามต ิ มาตรา 61 
วรรคสอง ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู
ชัว่คราวทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู ่ในมาตรา 
4 หรอืไม่ ก็จะไม่มผีลต่อก�าหนดออก
เสยีงประชามต ิ7 สงิหาคม
 ทีส่�าคญัจะไม่มผีลต่อการตกีรอบ
แสดงความความคดิเหน็เกีย่วกบัร่าง
รฐัธรรมนญู เพราะเนือ้หามาตรา 61 
วรรคสอง เป็นเพยีงส่วนขยายความ
ของมาตรา 61 วรรคหนึง่เท่าน้ัน
 ห�กจะให้มีผลต่อก�รแสดง
คว�มคดิเหน็ให้เปิดกว้�งได้ม�ก
ขึน้ อ�จต้องออกแรงย่ืนตคีว�ม
ม�ตร� 61 วรรคหนึง่ซำ�้อกีครัง้ 
ห�กวนัที ่29 มถินุ�ยนนี ้ศ�ลรฐั 
ธรรมนูญตีคว�มออกม�ว่�ม�-
ตร� 61 วรรคสองขดัหรอืแย้งต่อ
รฐัธรรมนญูชัว่ คร�วม�ตร� 4
 แต่หำกผลออกมำว่ำไม่ขัดหรือ

สบุรรณ อดตีเลขำธกิำร กปปส.ออก
มำประกำศว่ำตัง้แต่วันท่ี 24 มถุินำ-
ยน เป็นต้นไป จะพดูเรือ่งรฐัธรรมนญู
ทกุวันในเวลำบ่ำยสองโมง พร้อมท�ำ
กรำฟิกประกอบเป็นภำพและข้อ 
ควำม ว่ำ “ผมจะไปลงประชามติ
รบัรฐัธรรมนญูฉบับนี”้
 กรณีเช่นน้ีเช่ือว่ำจะไม่ถูกตีควำม
ว่ำขัดค�ำสั่งประกำศ คสช. หรือ
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสยีงประชำมติ
 การออกมาปลุกกระแสรับร่าง
รัฐธรรมนูญของนายสุเทพ ครั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะชัดเจนแล้วว่าการดึง
ประชาชนออกมาใช้สทิธิล์งคะแนนจะ
ไม่เป็นไปตามเป้า ท�าให้สุ่มเส่ียง
เพราะอกีฝ่ายใจจดใจจ่อรอเวลาออก
มาใช้สิทธิ์ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะ
แสดงออกทางการเมืองโดยไม่เส่ียง
คุกตะราง
 แต่ก�รออกม�ของน�ยสเุทพ 
ยงัไม่ใช่ไม้ต�ยหรอืไพ่ใบสดุท้�ย 
เชือ่ว่�เมือ่ใกล้วนัลงประช�มตจิะ
ได้เหน็อะไรๆม�กขึน้ ซึง่อ�จเป็น
เซอร์ไพรส์ใหญ่ก็เป็นได้

ต้องใช้ตัวช่วย
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ทรรศนะ

อนัตรำย และทีส่�ำคญัคอื ต�ำรวจเลีย้งสถำนบนัเทงิ 
เหน็ทีจ่บักนัไหม โพยส่วยมนัแฉออกมำ  
 ถ้ำปฏิรปูให้ส�ำเรจ็ กต้็องไม่ให้ต�ำรวจมรีำยได้
พเิศษแบบโง่ๆอกี ต้องช่วยกนัคดิหำวธิที�ำให้อยู ่ดี
มสีขุกนัให้ได้ อย่ำอยูแ่บบร้อนรนและทุกข์ถงึข้ัน
วิปริตวิปลำสต่อไปเลย ช่วยกนัท�ำให้ส�ำเรจ็ภำยใน
รฐับำลนีก้จ็ะอนโุมทนำ  
 ดเูถอะแค่กำรโยกย้ำยยงัไม่ตรงตำมเวลำ คน
ตำยเกดิย้ำยได้ อนันีเ้ป็นเรือ่งควำมบกพร่องใน
หน้ำทีค่่อนข้ำงจะรนุแรงและยงัมเีกยีร์ว่ำงอกีเยอะ 
กล้ำๆกลวัๆเรือ่งไม่ควรกล้ำ ไม่ควรกลวั กล้ำทีจ่ะ
ไปรับตงัค์อย่ำงเสีย่งเป็นเสีย่งตำย แต่กลวัจะเข้ำ
เนือ้เข้ำตวั จบัเดก็ตดิยำมำ เดก็ลกัขโมย เขำบอก
ว่ำอำยุยังไม่ถึง เยอะเลยที่โดนฟ้องร้อง แล้วถ้ำ
ต�ำรวจกลวัเรือ่งอย่ำงนีแ้ล้วจะเหลอือะไร 
 จะเหลอือะไรให้โลกนีท้ีจ่ะพออยู ่ พอกนิ พอ
อาศัยที่จะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หาก
ต�ารวจไปกลัวเด็ก เป็นเร่ืองที่ต้องเร่งรัดจัดการ 
ปฏิรูปกป็ฏิรูปไปเถอะ แต่ยังไงอาตมากเ็สยีดาย
ต�ารวจทีเ่มือ่ก่อน พล.ต.ท.อดุม เจรญิ พาต�ารวจ
เข้าวดัมาอบรมจงัเลย เดีย๋วนีห้ายไป 3 ปีแล้ว  3-4 
ปีนีต่�ารวจไม่มมีาอบรมทีวั่ดเลย 
 พอเปลีย่นยคุเปลีย่นสมยั ผูบ้งัคบับญัชำกไ็ป
กนัคนละเรือ่งคนละทำง พอห่ำงธรรมะ กเิลสกเ็ข้ำ
ใกล้ใส่หวัต�ำรวจให้เป็นเปรต เป็นนรก งกกนัจน
กระทัง่พล.ต.ท.ยงัตดิคกุตดิตะรำง  
 ต้องถือว่ามันเป็นยุคท่ีจะต้องปฏริปูกนัจรงิๆ  
โดยเฉพาะคณุธรรมของต�ารวจ  เคยพาต�ารวจเข้า
วดั เดีย๋วนีโ้ครงการนีห้ายไปไหน  เมือ่ต�ารวจหาย
จากวัดแล้วไปอยู่กบัใคร ถ้าไม่อยู่กบัธรรมะ อยูก่บั
ศาสนา กต้็องไปอยูก่บักเิลส ต�ารวจกก็ลายเป็นโจร 
เป็นผูร้้าย จนกระทัง่ประชาชนกไ็ม่รูว่้าจะไปพึง่ใคร
ได้  เพราะต�ารวจกก็ลายเป็นผูร้้ายไป  
 ยังไงก็ขอให้ตำ�รวจปฏิรูปตัวเองเถอะ 
อย่�ไปรอรัฐบ�ลเลย เพื่อคว�มผ�สุกของ
ประช�ชน เพือ่เป็นข้�ร�ชก�รของในหลวง
ต่อไป
  เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ต้องปฏริปูตำ�รวจกนัจรงิๆ โดยเฉพ�ะ
คุณธรรม ห�กใครตำ�รวจไม่อยู่กับ
ธรรมะ  ไม่อยูก่บัศ�สน� กต้็องไปอยู่
กบักเิลส ตำ�รวจกก็ล�ยเป็นโจร เป็น
ผูร้้�ย แล้วประช�ชนจะไปพึง่ใครได้  

โพลส�ำรวจควำมคิด
เห็นประชำชนของ
สถำบันพัฒนำบริ-
หำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
ออกมำว่ำ อยำกให้มี
กำรปฏริปูต�ำรวจให้
ส�ำเรจ็ภำยในรฐับำล
คสช. ท่ีเขำจดัว่ำโกง
อันดับ 1 คือ กรม
ท่ีดนิ โกงอนัดบั 2 ที่
กินใต้โต๊ะ รีดไถ่คือต�ำรวจ และอันดับ 3 คือ 
โรงเรยีนรฐับำลทีเ่รยีกใต้โต๊ะ แป๊ะเจีย๊ะ 
 ถำมว่ำอะไรเป็นตัวปัญหำให้น่ำปฏิรูปท่ีสุด 
อำตมำคิดว่ำอนัดบั 1, 2, 3  ซึง่กรมต�ำรวจอยูอ่นั 
ดบั 2 ของกำรรดีไถ กำรโกงกนิ ใต้โต๊ะนัน้ ไม่รู้
เป็นยงัไง อำตมำนกึถงึต�ำรวจกเ็ข้ำคกุกนัเยอะแยะ  
เป็นถงึพล.ต.ท.ยังตดิคุก  มันเร่ืองอะไร พฤตกิรรม
อย่ำงไร 
 ถ้ำก�ำจดัต�ำรวจทีรี่ดไถประชำชนได้ ประชำชน
เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ เด็กขับรถท่ีวัดเล่ำให้ฟังว่ำ 
บำงทเีขำอำจจะหมดอนำคต ไม่อยำกขบัรถ เพรำะ
ต�ำรวจกระโจนออกมำดกัหน้ำรถ  ทัง้ๆทีร่ถกว่ิ็งมำ
เรว็ ถ้ำเบรกไม่ทันกก็ลำยเป็นฆำตกรรม ผดิเพรำะ
ฆ่ำต�ำรวจตำย เพยีงแค่จะมำเอำร้อยสองร้อยเท่ำ 
น้ันเอง  
 ไม่น่าเชือ่ว่ามพีฤตกิรรมอย่างนีจ้ริง เพราะเดก็
ขับรถอาตมามทีัง้หมด 20-30 คนกม็าเล่าอย่างนี้  
ไม่น่าทีจ่ะเสีย่งเป็นเสีย่งตายอย่างนี ้ เพยีงเพราะ
ความงก ความอยากได้ แต่อาตมาว่าปฏริปูต�ารวจ
ยงัไงกส็�าเรจ็ยาก 
 คว�มงกไม่ใช่เรือ่งจะปฏริปูด้วยกฎหม�ย  
หรอืจะให้เบ�ลง บรรเท�ลงบ้�ง  ให้ระงบัดบั
กันจริงๆเนี่ยมันต้องถึงขั้นที่เรียกว่� “ล้�ง
บ�ง” ต้องมกี�รตรวจสอบคณุธรรม ถ้�สอบ
คณุธรรมตก กแ็ปลว่�ต้องเอ�ออกไป
 ทีน้ีปัญหำคือ เอำออกแล้วจะหำคนใหม่มำ
แทนทันหรอืไม่ กว่ำจะเรยีนจบต�ำรวจ กว่ำจะได้
บรรจทุ�ำงำน มนัไม่ทนักนั ถ้ำเอำออก ต�ำรวจไม่ 
ทันใช้ โจรผูร้้ำยกฮ็กึเหมิอกี แต่ถ้ำเอำต�ำรวจทีไ่ม่
ดีไว้ นอกจำกจะไม่จับโจรผู้ร้ำยแล้วยังเลี้ยงโจร
ผูร้้ำยเพือ่เป็นรำยได้พเิศษอกี อย่ำงเลีย้งโต๊ะกำร
พนันบอล เลี้ยงหวยใต้ดิน ต�ำรวจเลี้ยงโจรมัน

ปฏริปูตำ�รวจสำ�เรจ็ย�ก

คึกคักเป็นพิเศษส�ำหรับกำรจัดกิจ 
กรรม 84 ปี 24 มิถุนำยน 2475 วัน
ที่ “คณะร�ษฎร” เปลี่ยนรูปแบบ
ประเทศจำก “ระบอบสมบูรณ�ญ� 
สิทธิร�ชย์” มำสู่ “ระบอบประช� 
ธิปไตยแบบรัฐสภ�”  
 โดยเฉพำะกำรเสวนำ “ย้อมมอง 
2475 กับผู้ใหญ่ที่น่�รัก” (13.30 
น.) ที่ห้องสมุดสันติประชำธรรม สวน 
เงินมีมำ เจริญนคร เสวนำ “อน�คต
ประเทศไทยกับก�รเปลี่ยนผ่�น
ประช�ธิปไตย” (13.30-16.30 น.) 
ที่ตึก 1 ชั้น 2 ห้องประชุมเกษม อุท-
ยำนนิน คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 “ป�ฐกถ�ปรีดี พนมยงค์ประ 
จำ�ปี 2559” ทีส่ถำบันปรีดี พนมยงค์ 
ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป เสวนำ 
“อวส�นคณะร�ษฎร” (17.00-
20.00 น.) ห้องประกอบ หุตะสิงห์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระ
จันทร์
 แต่ที่ฮือฮำและท�ำให้วันที่ 24 
มิถุนำยนยิ่งคึกคักคือ กำรโพสต์ข้อ 
ควำมของ “พล.ต.นพ.เหรียญทอง 
แน่นหน�” ว่ำ “วันที่ 24 มิถุน�ยน 
2475 วันขยะแผ่นดิน” !
 ตามมาด้วยการตอบโต้จาก “สุ-
ชาติ สวัสดิ์ศรี” โพสต์ว่าภูมิใจใน
ความเป็น “ไพร่” ยินดีและยกย่อง
การเปลี่ยนแปลง 24 มิถุนายนจนถึง
ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้
จบ ทัง้ตนเองยงัเกดิวันที ่24 มถินุายน 
2475 อกีรวมถงึพ่อกเ็ป็น “ทหารหมอ
สัญญาบัตร” รุ่นบุกเบิกของโรงพยา 
บาลพระมงกุฎ !
 “24 มิถุน�ยน” จึงน่�สนใจ
อย่�งยิ่ง เพร�ะมีทั้ง “ขยะแผ่น 
ดิน” และ “คนหนักแผ่นดิน” ?

84 ปี 24 มถินุ�ยน!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ในขณะนี้ น�งอองซ�น ซูจี ที่
ปรึกษำแห่งรัฐแห่งสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมยีนมำร์ ได้เดนิทำง
มำยังประเทศไทยของเรำ ท่ำม 
กลำงกำรต้อนรับจำกชำวเมียน 
มำร์จ�ำนวนมำกที่มำท�ำงำนใน

ยังมีอีกหลำยหมื่นคนที่ลักลอบ
เข้ำมำท�ำงำน      
 อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำก
ข่ำวกำรมำเยือนไทยครั้งน้ีของ
นำงซูจี ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับเมียนมำร์ที่เป็นข่ำวที่กล่ำวถึง 
กัน ก็คงไม่พ้นปัญหำเรื่องของที่
ละเอียดอ่อนอย่ำงควำมขัดแย้ง
ทำงศำสนำ ซี่งที่ผ่ำนมำ นำงซูจี
ถกูวจิำรณ์มำตลอดว่ำไม่จรงิใจแก้
ปัญหำ แต่เธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เสียทีเดียว
 ก่อนหน้ำนำงซจู ีมำเยอืนไทย 
เธอเพิ่งได้กล่ำวว่ำเมียนมำร์ต้อง 
กำรพื้นที่ในกำรจัดกำรกับประ 
เด็นปัญหำละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนท่ีทำงภำคตะวันตกเฉียง
เหนอืของประเทศ และขอให้เลีย่ง
กำรใช้ค�ำว่ำโรฮงิญำในกำรอ้ำวถงึ
ชำวมุสลมิในพืน้ทีด่งักล่ำว เพรำะ
เป็นค�ำทีย่ัว่ยใุห้เกดิควำมไม่พอใจ 
 ทีผ่่ำนมำ ชำวมสุลมิรำว 120,000 
คน ยังคงอำศัยในค่ำยผู้พลัดถิ่น
นบัตัง้แต่กำรต่อสูป้ะทขุึน้ในรฐัยะ
ไข่ระหว่ำงชำวพทุธและมสุลมิในปี 
2012 และต้องเผชิญกับปัญหำดัง
กล่ำวมำกมำย
 ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับกำรขำนรับ
จำกสหภำพยโุรปเป็นอย่ำงด ีโดย

นำยโรแลนด์ โคเบีย ทูตสหภำพ
ยโุรปประจ�ำเมยีนมำร์กล่ำวว่ำเขำ
เข้ำใจดีว่ำ ค�ำว่ำ โรฮิงญำ เป็นค�ำ
ทีเ่ตม็ไปด้วยอำรมณ์ควำมรูส้กึใน
พม่ำ และเขำได้รบัทรำบถงึค�ำร้อง
ของรัฐบำลในกำรหลีกเลี่ยงกำร
ก่อควำมตงึเครยีดด้วยกำรใช้ค�ำที่
แบ่งฝ่ำย และก็พร้อมที่จะปฏิบัติ
ตำมแต่โดยดี
 แนวคิดของนำงซูจี ที่มีเจตนำ
ดทีีจ่ะหลกีเลีย่งควำมขัดแย้ง กลบั
ถูกคัดค้ำนจำกคนบำงกลุ่ม อย่ำง
เช่น พรรคแห่งช�ติอ�ระกัน 
(ANP) ที่ตั้งขึ้นโดยชำวพุทธยะ  
ไข่ ปฏิเสธค�ำจ�ำกัดควำมใหม่นี้ 
โดยอ้ำงว่ำเพรำะเหมอืนกับว่ำชำว
มุสลิมเป็นคนพื้นเมืองของยะไข่ 
ทั้งๆที่คนกลุ่มนี้มีพื้นเพจำกเบง 
กำลี   
 อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง
กว่ำกำรใช้หรือไม่ใช้ค�ำไหน (ซึ่งก็
ส�ำคัญ) คือเรื่องของกำรแก้ปัญ 
ห�คว�มขดัแย้งท�งศ�สน�ให้
ตรงจุด  
 ก�รม�เยอืนไทยครัง้นี ้น�ง
ซูจี คงจะได้รับฟังเรื่องร�วทั้ง
จ�กช�วเมยีนม�ร์ในไทย รวม
ถึงผู้นำ�ไทย ในเรื่องแรงง�น 
แต่อีกส่ิงหน่ึงท่ีคงเป็นเรื่องที่
น�งอองซ�น ซูจี ยังคงจะต้อง
พย�ย�มที่จะแก้ไขให้ม�ก
ทีส่ดุคอืเรือ่งคว�มขดัแย้งท�ง
ศ�สน�และสิทธิมนุษยชน
นี่เอง 
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ก่อนม�เยือนไทย น�ง  
อองซ�น ซจู ีขอให้เลีย่ง
ก�รใช้คำ�ว่�โรฮิงญ�ใน
ก�รอ้�งถึงช�วมุสลิมใน
พื้นที่ท�งภ�คตะวันตก
เฉยีงเหนอืของเมยีนม�ร์ 
เพร�ะเป็นคำ�ที่ยั่วยุให้
เกิดคว�มไม่พอใจ แต่   
อีกสิ่งที่สำ�คัญ คือเรื่อง
ของก�รแก้ปัญห�คว�ม
ขัดแย้งท�งศ�สน�ให้
ตรงจดุ  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

จอส คอลลิญอง เสนอภำพนี้ใน politicalcartoons.com น�ำ
ฟุตบอลยูโรมำแดกดันอังกฤษกรณีลงประชำมติตัดสินกำรเป็น
สมำชิกอียูว่ำ “หลงคึกคักดีใจโดยไม่รู้ว่ำยิงเข้ำประตูตัวเอง”

 

ประเทศไทย โดยตำมก�ำหนดแล้ว 
วันนี้ (24 มิถุนำยน) จะหำรือกับ
ผู ้น�ำรัฐบำลไทย ขณะที่เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ีผ่ำนมำ เธอได้ไปพบ
กับแรงงำนเมียนมำร์ที่มหำชัย   
 ซึง่ประเดน็หนึง่ส�ำหรบักำรมำ
เยือนไทยครั้งนี้ของ นำงอองซำน 
ซูจี คงจะเป็นเรื่องปัญหำแรงงำน 
โดยปัจจบุนั มชีำวเมยีนมำร์รำวๆ 
1 ล้ำนคนทีม่ำลงทะเบยีนแรงงำน
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย แต่ก็

แก้ปัญหาให้ตรงจุด

ข้อมูลภาพ: EPA
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เศรษฐกิจ

น�ยพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒน� กรรม 
ก�รผูจ้ดัก�ร ธน�ค�รเพือ่ก�รส่ง
ออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย 
(EXIM BANK) เปิดเผยว่ำ ทำงธนำ 
คำรได้เปิดบรกิำรใหม่ “ประกนัส่ง
ออกทันใจ SMEs” หรือ Instant 
SMEs Export Insurance เนือ่งจำก
เหน็ว่ำในภำวะเศรษฐกจิโลกปัจจบุนั
ยงัซบเซำ แต่โอกำสทำงกำรค้ำยงัมี
อยู่มำกขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของผู ้ส่งออกไทยและ
เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ส่งออก
ไทยแข่งขันได้คือ กำรท�ำประกนักำร
ส่งออกเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก
กำรไม่ได้รบัช�ำระเงนิค่ำสนิค้ำจำกผู้
ซ้ือในต่ำงประเทศ ท�ำให้ผู้ส่งออก
กล้ำเสนอเงือ่นไขกำรค้ำทีผ่่อนปรน
ได้มำกกว่ำคู่แข่ง ดังนัน้กำรให้บริ-
กำรดงักล่ำวเชือ่ว่ำจะตอบโจทย์ควำม
ต้อง กำรของผูส่้งออก SMEs ได้เป็น
อย่ำงดี
 ส�ำหรบับรกิำรนีเ้ป็นประกันกำร
ส่งออกรปูแบบใหม่ อนมุติัเร็วภำย 
ใน 1 วนั และคุ้มครองทนัททีีไ่ด้รบั
อนมุตัใินอตัรำ 85% ของควำมเสยี
หำยทีเ่กดิข้ึนจำกกำรไม่รบัช�ำระเงนิ
ค่ำสินค้ำจำกผู้ซื้อในต่ำงประเทศ
วงเงนิสงูสดุถงึ 1 ล้ำนบำท โดยคุม้ 
ครองควำมเสีย่งจำกผูซ้ือ้ล้มละลำย 
ผูซ้ือ้ไม่ช�ำระเงนิค่ำสนิค้ำและควำม
เสี่ยงทำงกำรเมืองในประเทศผู้ซื้อ 
ทัง้นี ้ ธนำคำรจะจ่ำยค่ำสนิไหมทด 
แทนทนัทกีรณีผูซ้ือ้ล้มละลำย และ
จ่ำยภำยใน 120 วนักรณีผู้ซือ้ปฏเิสธ
กำรช�ำระเงินและอื่นๆ รวมทั้งติด 
ตำมหนีใ้ห้ อย่ำงไรกด็ ีทีผ่่ำนมำพบ

ประกนัสง่ออกทนัใจ SMEs

ว่ำผู้ส่งออกไทยโดยเฉพำะ SMEs 
มักไม่ท�ำประกันกำรส่งออกเพรำะ
คิดว่ำยุง่ยำกและสิน้เปลืองค่ำใช้จ่ำย 
แต่ในควำมจรงิกำรท�ำประกนักำรส่ง
ออกเป็นต้นทุนเพียงน้อยนดิท่ีมปีระ 
โยชน์อย่ำงมำก ช่วยให้สำมำรถก�ำ 
หนดเงือ่นไขและมลูค่ำกำรค้ำแต่ละ
ลอ็ตได้อย่ำงมัน่ใจ 
 “ทำงธนำคำรได้ตัง้เป้ำจะขยำย
บริกำรดงักล่ำวไปยงัผู้ส่งออก SMEs 
นอกเหนือจำกส�ำนักงำนใหญ่และ
สำขำ 9 แห่งโดยผ่ำนช่องทำงใหม่ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงกำรให้บริกำร
ผ่ำนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
อำท ิกระทรวงพำณชิย์ และผ่ำนสถำ 
บันกำรเงินอื่นๆ ฯลฯ นอกจำกนี้ 
EXIM BANK ยงัจดัโปรโมชัน่ ลดค่ำ
เบีย้ประกนัส�ำหรบัผู้ซือ้ 2 รำยแรก
ในกรมธรรม์ จำกรำคำเตม็ 3,000 
บำทต่อผูซ้ือ้ 1 รำย เหลอื 1,500 บำท 
ณ บูธ๊ EXIM BANK ในงำนออกบูธ๊
ของธนำคำรตลอดปี 2559” 
 ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำสินไหมทด 
แทนของ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 

2538 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 
ส่วนใหญ่เกดิจำกสำเหตผูุ้ซือ้ไม่ช�ำระ
เงินค่ำสินค้ำ (78%) รองลงมำคือ   
ผู้ซ้ือล้มละลำย (20%) และผูซ้ือ้ปฏ-ิ
เสธกำรรับมอบสินค้ำ (2%) หำก
แบ่งตำมประเภทอตุสำหกรรม 49% 
เป็นสนิค้ำประเภทอญัมณแีละเครือ่ง
ประดบั รองลงมำ ได้แก่ น�ำ้มนัเชือ้
เพลงิ (10%) อำหำรกระป๋อง (8%) 
เฟอร์นเิจอร์ (6%) แผงระบำยควำม
ร้อนรถยนต์ (4%) และอตุสำหกรรม
อื่นๆ (23%) ส่วนประเทศผู้ซื้อที่ 
EXIM BANK มกีำรจ่ำยค่ำสนิไหม
ทดแทนส่วนใหญ่ได้แก่ สหรัฐอเม 
รกิำ องักฤษ และมำเลเซยี 
 “กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็น
ผลจำกปัจจุบันคู่ค้ำในต่ำงประเทศ
จ�ำนวนมำกประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่องทำงกำรเงนิ ท�ำให้มีควำมเส่ียง 
ซึ่งข้อมูลจำกสถำบันประกันกำรส่ง
ออกชัน้น�ำของโลกระบวุ่ำ ปัจจบุนัมี
บริษทัล้มละลำย 1 รำยในทกุ 3 นำที 
ดงันัน้ผู้ส่งออกควรท�ำประกนัทกุครัง้
ทีส่่งออก” 

 
In Brief : ย่อความ

พศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา

EXIM BANK เปิดบริก�ร
ใหม่ “ประกันส่งออกทัน
ใจ SMEs” ชูอนุมัติภ�ย
ใน 1 วนั พร้อมจ่�ยเคลม
สงูสดุถงึ 1 ล้�นบ�ท หวงั
ช่วยส่งออก SMEs ไทยลด
คว�มเสี่ยง-เสริมศักย
ภ�พก�รแข่งขันในตล�ด
ต่�งประเทศ 

ท�าดี : นายแผน วรรณเมธี เลขา 
ธกิารสภากาชาดไทย รบัมอบเสือ้
ยืดจาก นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี 
พรอ็พเพอร์ตี ้เซอร์วสิ แอนด์ แคร์ 
จ�ากัด (LPC) เครือ แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ในงานวันผู้
บริจาคโลหิตโลก 2559 ภายใต้
สโลแกน “Share Life, give 
blood-ให้โลหิต ให้ชีวิต” 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,000.00 บำท

 ขำย 21,100.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,618.00  บำท

 ขำย   21,100.00 บำท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,264.99  ขำย 1,265.79
ลอนดอน ซื้อ 1,264.99  ขำย 1,265.79

ภ�วะหุน้  23  มถินุ�ยน  2559 

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 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

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

35.43

40.3925

52.82625

4.6463

0.34755

26.6395

+11.72 1,436.40
  45,702.21
+22.64 2,047.62
  33,770.98
+11.09 913.35
  25,722.60
-0.46 519.11
  1,514.08

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,537.06 +21.79

2,150.99 +12.04

2,335.76 -4.01

1,679.86 +18.68

2,190.85 +9.28

2,737.00 -1.52

1,164.79 +9.62

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

 4,291.22 

9.39

10,587.06 

23.17

25,070.72 

54.86

6,625.97 

14.50

9,298.99 

20.35

24,830.90 

54.33

-2,334.75

1,288.07

239.82
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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)
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

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

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

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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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.

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

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
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ลุ้น‘โรนัลโด’ถล่มโครแอต
โปรตุเกส  ลุ้นให้ โรนัลโด ทำ�ผลง�นได้ดี
และช่วยให้ทีมมชียัในเกมยโูร 2016 รอบ 
16 ทีมสุดท้�ยที่จะเจอกับ โครเอเชีย คืน
วันเส�ร์นี้ หลังจ�กเข�โชว์ฟอร์มได้ดีใน
เกมสุดท้�ย รอบแรก กลุ่มดี นัดสุดท้�ย 
ที่เสมอ ฮังก�รี 3-3
 ศึกยูโร 2016 เข้ำสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ำยแล้ว 
ซึ่งตั้งแต่รอบนี้จะเป็นกำรแข่งขันแบบแพ้คัด
ออกหรือน็อกเอำต์ ใครแพ้ตกรอบทันที หำก
เสมอกันจะต้องต่อเวลำอีก 30 นำที หำกยัง
เสมอกันอีกก็จะต้องดวลจุดโทษ ซึ่งทีม “ฝอย 
ทอง” โปรตุเกส ที่เข้ำรอบด้วยกำรเป็นอันดับ 
3 ของกลุ่มเอฟ ต้องโคจรมำเจอกับ โครเอเชีย 
ในคืนวันเสำร์ที่จะถึงนี้ (25 มิถุนำยน)  
 ก่อนศึกยูโร 2016 โปรตุเกส ได้รับควำม
คำดหมำยว่ำน่ำจะเข้ำรอบในฐำนะที่ 1 ของ
กลุ่ม เพรำะชื่อชั้นเหนือกว่ำเพื่อนร่วมกลุ่ม
อย่ำง ฮังกำรี ออสเตรีย และ ไอซ์แลนด์ แต่
เอำเข้ำจรงิ เกอืบเอำตวัไม่รอด เข้ำรอบด้วยกำร
เป็นอันดับ 3  ที่มีผลงำนดีที่สุด 1 ใน 4 ชำติ 
จำกผลงำนเสมอรวด 3 นัด นัดแรกเสมอ ไอซ์
แลนด์ 1-1 ตำมด้วยกำรเสมอ ออสเตรีย 0-0 
และล่ำสุด เสมอ ฮังกำรี 3-3 เมื่อคืนวันพุธที่
ผ่ำนมำ   
 สิ่งท่ีโปรตุเกสพอจะชื่นใจได้บ้ำงคือตัว
ควำมหวงัอย่ำง ครสิเตยีโน โรนลัโด โชว์ฟอร์ม
ได้ดีในเกมเสมอ ฮังกำรี 3-3 ด้วยกำรท�ำไป 2 
ประตู และสร้ำงประวัติศำสตร์เป็นผู้เล่นคน
แรกที่ท�ำประตูในศึกยูโร 4 ครั้ง ซึ่งโปรตุเกส 
ยงัตัง้เป้ำว่ำ โรนลัโด จะยงัโชว์ฟอร์มได้ดใีนเกม
กับโครเอเชีย     
 “นีล่่ะครบั ครสิเตยีโน โรนลัโด เขำเป็นนกั
ฟตุบอลทีม่คีวำมสำมำรถมำก กำรทีเ่ขำเล่นได้
ดแีละท�ำประตไูด้ น่ำจะช่วยเพิม่ควำมมัน่ใจใน
เกมท่ีเขำต้องเจอโครเอเชีย ซึ่งเรำก็หวังว่ำเขำ
จะท�ำผลงำนได้ดีในเกมที่จะถึงนี้ และหวังว่ำ
เรำจะเอำชนะพวกเขำได้” แฟร์นำนโด ซำน
โตส กุนซือโปรตุเกส กล่ำว   
 ด้ำน โครเอเชีย คู่แข่งของโปรตุเกสในรอบ 
16 ทมีสดุท้ำย เมือ่รอบแรก ท�ำผลงำนได้ดเีกนิ
คำด เข้ำรอบเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มดี ชนะตุรกี 
1-0, เสมอ สำธำรณรัฐเช็ก 2-2 และเกม
สุดท้ำยของรอบแรก พลิกเอำชนะ สเปน 2-1   
 ซึง่จำกผลงำนทีด่ใีนรอบแรก ท�ำให้พวกเขำ
เชื่อมั่นว่ำมีโอกำสที่จะเอำชนะโปรตุเกส และ
ผ่ำนเข้ำรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ 8 ทีม

สุดท้ำยได้เหมือนกัน  
 ผลฟุตบอลยูโร 2016 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่ำน
มำทุกคู่ กุล่มอี : อิตำลี แพ้ ไอร์แลนด์ 0-1 
และ สวีเดน แพ้ เบลเยียม 0-1 กลุ่มเอฟ: 
ฮังกำรี เสมอ โปรตุเกส 3-3 และ ไอซ์แลนด์ 
ชนะ ออสเตรีย 2-1  

โลกกีฬา

โปรตุเกส หวังให้ โรนัลโด โชว์ฟอร์มดี และ
ชนะ โครเอเชีย ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย คืนวัน
เสาร์นี้ หลังจากเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมสุด 
ท้าย รอบแรก กลุ่มดี ที่เสมอ ฮังการี 3-3

‘ชลิ’ีชงิอ�ร์เจนตนิ�

ออสก�ร์มัน่ใจรอดคกุ

‘วดูส์’ฟิตแข่งดโิอเพน

ชิลี ผ่ำนเข้ำชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโคปำ 
อเมริกำ หลังเมื่อเช้ำวันพฤหัสบดีที่ผ่ำนมำ 
เอำชนะ โคลอมเบีย 2-0 โดยจะเข้ำไปพบ
กับ “ฟ้ำขำว” อำร์เจนตินำ ที่เข้ำไปรอก่อน
หน้ำนี้ โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในคืน  
วันอำทิตย์ที่จะถึงนี้ 26 มิถุนำยน ซึ่งกำร
พบกันระหว่ำง ชิลี กับ อำร์เจนตินำ เป็นคู่
ชิงเดิมกับคู่ชิงโคปำ อเมริกำ ครั้งที่แล้ว ซึ่ง
ครั้งนั้น ชิลี ชนะ ไปด้วยกำรดวลจุดโทษ 
4-1 (ในเวลำปรกติ และ ต่อเวลำเสมอ 0-0) 
ส่วน โคลอมเบยี จะชงิที ่3 กบั สหรฐัอเมรกิำ 
คืนวันเสำร์ที่ 25 มิถุนำยน 59

ออสกำร์ ปิสโตเรียส นักวิ่งคนพิกำรชำว
แอฟริกำใต้ ให้สัมภำษณ์มั่นใจว่ำตนจะไม่
ตดิคกุกรณคีดทีีย่งิ รวีำ อดตีนำงแบบ FHM 
ซึ่งเป็นแฟนสำวของเขำเสียชีวิตท่ีบ้ำนใน
ประเทศแอฟริกำใต้ เมื่อปี 2013 เพรำะตัว
เขำคดิว่ำยงิไปโดยไม่ได้ไตร่ตรอง เข้ำใจว่ำ
เป็นขโมย  ที่ส�ำคัญ แฟนสำวที่เสียชีวิตไป
แล้ว ก็คงไม่อยำกให้ไปอยู่ในคุก อย่ำงไรก็ 
ตำม ปิสโตเรยีส ดกีร ี2 เหรยีญทอง พำรำ-
ลิมปิก ลอนดอน เกมส์ 2012 มีก�ำหนดขึ้น
ศำลครั้งต่อไป คือ วันที่ 6 กรกฎำคมที่จะ
ถึงนี้

ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟชื่อดัง หวังว่ำจะฟิต
ร่ำงกำยให้สมบูรณ์เพื่อกลับมำลงแข่งขัน
เมเจอร์ ดิ โอเพน ที่สกอตแลนด์ ซึ่งจะ
แข่งขันระหว่ำงวันที่ 14-17 กรกฎำคมน้ี 
หลังจำกไม่ได้ลงสนำมมำตั้งแต่เดือนสิง-
หำคมปีก่อน เพรำะไปผ่ำตัดรักษำอำกำร 
เจ็บบริเวณแผ่นหลัง โดย วูดส์ บอกว่ำเขำ
พยำยำมออกก�ำลังกำยแบบค่อยเป็นค่อย
ไป โดยหวังจะกลับมำให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ หแต่ก็ต้องกลับมำในช่วงเวลำที่
หำยดีจริงๆ เขำไม่อยำกเสี่ยงเล่นต่อตอน
ไม่สมบูรณ์

กีฬา

               25 มถินุ�ยน

20.00 สวติเซอร์แลนด์ - โปแลนด์

23.00 เวลส์ - ไอร์แลนด์เหนอื

02.00 โครเอเชยี - โปรตเุกส

รอบ 16 ทีมสุดท้าย

               26 มถินุ�ยน

20.00  ฝรัง่เศส - ไอร์แลนด์

23.00 เยอรมน ี - สโลว�เกีย

02.00 ฮงัก�ร ี - เบลเยียม

               27 มถินุ�ยน

23.00 อติ�ล ี  - สเปน

02.00 องักฤษ  - ไอซ์แลนด์ 
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บันเทิง

‘บีK้PN’ปลืม้ได้ลกูส�ว

‘บอย’ขอเวล�คดิก่อน

‘อมู�’ตกม้�กระดกูหกั

‘พรนิซ์’ไม่ใช่พ่อจรงิๆ

“บี ้KPN” ธรรศภ�คย์ ช ีได้เป็นพ่อคน
แล้ว เมือ่ภรรยำสำว “กุบ๊กิบ๊” สมุณทพิย์ 
ได้คลอดลกูสำวคนแรกแล้วเมือ่วนัพฤหสับดี
ที่ผ่ำนมำ ที่โรงพยำบำลสมิติเวช สุขุมวิท 
โดยตัง้ชือ่ว่ำ น้องเป่�เป� น�ำ้หนกัแรกเกดิ 
2,800 กรมั ซึง่งำนนีท้ัง้ บี ้และกุบ๊กิบ๊ ตืน่
เต้นดใีจกนัมำก ได้น�ำรูปของตนเองและลกู
โพสต์ผ่ำนทำงอนิสตำแกรมส่วนตวั

“บอย” ถกลเกยีรต ิวรีวรรณ บิก๊บอสค่ำย
เอก็แซก็ซ์ ขอเวลำคดิว่ำจะยงัสร้ำงละครเรือ่ง 
ชำยไม่จริงหญิงแท้หรือจะต้องยกเลิกโปร
เจกต์ หลงัจำกที ่“ใหม่” ด�วกิ� โฮร์เน่” 
ถอดคิวละครกระทันหันเพรำะคิวไม่ลงตัว 
รวมทัง้ยงัต้องหำทำงรบัผดิชอบทมีงำนไม่ให้
ต้องตกงำน เพรำะโปรเจกต์เซตไว้หมดแล้ว
เพือ่เตรยีมจะเปิดกล้องในเดอืนสงิหำคม

อูม� เธอร์แมน นกัแสดงชือ่ดัง ประสบ
อบุตัเิหตจุำกกำรขีม้่ำ โดยเธอขีม้่ำเดก็ทีย่งั
คงมอีำกำรตกใจกลวั เธอเลยโดนเด้งให้ตก
จำกหลงัม้ำจนกระดกูหกัไปบำงส่วน อย่ำงไร
กต็ำม คำดว่ำสภำพร่ำงกำยของเธอน่ำจะฟ้ืน
ตวัได้เรว็ เนือ่งจำกเธอเป็นคนทีเ่ล่นฟิตเนส
และออกก�ำลงักำยอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่เตรยีม
ตวัส�ำหรบักำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์ Kill Bill 

ผลตรวจดเีอน็เอ ปรำกฏชดัว่ำ พรนิซ์ นกั
ร้องผูล่้วงลบั ไม่ได้เป็นพ่อของ ค�ร์วนิ ควิ 
วลิเลียมส์ อดตีนกัโทษทีถ่กูข้อหำมีปืนไว้ใน
ครอบครอง โดยวลิเลยีมส์ อ้ำงว่ำพรนิซ์ กบั
แม่ของเขำพบกันเมื่อปี 1976 และมีควำม
สมัพนัธ์กนัทีโ่รงแรมแคนซสั ซติ ี โดยนอก 
จำก วลิเลยีมส์ แล้ว ยงัมอีกีหลำยคนทีอ้่ำง
ตวัว่ำเป็นญำตพิรนิซ์เพือ่ขอมส่ีวนในมรดก

‘สปลีเบริก์’เมนิ‘Star Wars’ โลกบันเทิง

สตีเวน สปิลเบิร์ก ผู้ก�ำกับภำพยนตร์ชื่อดัง 
ทีม่ผีลงำนชัน้ดสีูส่ำยตำชำวโลกมำกมำยหลำย
เรื่องหลำยแนว โดยผลงำนเรื่องล่ำสุดของเขำ
คอื The BFG ท่ีก�ำลงัจะลงโรงฉำยเรว็ๆนี ้และ
เขำยังก�ำลังจะก�ำกับ Indiana Jones ภำค 5 
ด้วย  
 ซึ่งกำรที่ สปีลเบิร์ก ได้ก�ำกับ The BFG 
นับเป็นกำรร่วมงำนกันครั้งแรกของเขำกับ
ดสินย์ี ท�ำให้หลำยคนจนิตนำกำรไปว่ำคงเป็น
เรื่องที่น่ำสนใจหำก สปีลเบิร์ก จะได้ก�ำกับ 
Star Wars ซึ่งตอนนี้ลิขสิทธิ์ในกำรสร้ำงเป็น
ของค่ำยดิสนีย์ แต่เจ้ำตัวยืนยันว่ำไม่มีทำง 
เพรำะไม่ใช่แนวของเขำ ถงึเขำจะชืน่ชอบ Star 
Wars มำกก็ตำม 
 “ไม่มที�งทีผ่มจะสร้�งหรอืกำ�กบั Star 
Wars ครับ เพร�ะภ�พยนตร์แนวนี้ไม่ใช่
แนวของผม ผมอ�จจะชอบ Star Wars 
แต่ถ้�ให้ผมกำ�กบัคงไม่ได้ แตล่ะคนจะมี
แนวท�งของตัวเองครับ” 
 นอกจำกนี้ สปีลเบิร์ก ยังกล่ำวถึงภำพ 
ยนตร์เรือ่ง The BFG ว่ำเป็นผลงำนทีเ่ขำตัง้ใจ
สร้ำงอย่ำงมำก โดยเขำน�ำเรือ่งรำวจำกบทประ 
พนัธ์ของ โรอลัด์ ดำห์ล บอกเรือ่งรำวมติรภำพ
ระหว่ำงเด็กหญิงและยักษ์ลึกลับ
 ซึง่เรือ่งรำวท่ี โรอลัด์ ดำห์ล เขยีน มจีดุเด่น
ที่ผสมผสำนเรื่องรำวมหัศจรรย์เข้ำกับสิ่งที่น่ำ
สะพรงึกลวั และกำรท�ำให้เดก็ๆเป็นตวัเอกใน
เรื่องรำวสร้ำงสรรค์ของเขำ และผู้ใหญ่เป็นตัว
ร้ำย ไม่มใีครในโลกวรรณกรรมสำมำรถเทยีบ
ได้ แม้ว่ำเรื่องรำวของดำห์ลจะบ่งชี้ว่ำชีวิตอำจ

จะล�ำบำกและบำงครั้งก็น่ำกลัว รวมทั้งมีทั้ง
เรื่องดีและเรื่องร้ำย แต่เขำก็ไม่เคยชี้น�ำผู้อ่ำน
ของเขำ
 “โรอันด์  ดำห์ล กล้ำหำญมำกๆ ที่ใช้ส่วน
ผสมระหว่ำงด้ำนมืดและด้ำนสว่ำง เรื่องรำว   
ที่ทั้งน่ำกลัวและฟื้นฟูจิตใจในเวลำเดียวกัน 
รวมถึงสอนบทเรียนที่เป็นอมตะให้กับทุกคน
ได้ มันเป็นสิ่งที่วิเศษสุดที่ดำห์ลได้รังสรรค์   
ขึ้นมำ และเป็นหนึ่งในส่ิงที่ท�ำให้ผมสนใจ 
อยำกจะก�ำกับหนังท่ีสร้ำงจำกหนังสือเรื่องน้ี
ของดำห์ลครับ ซึ่ง แฟรงค์ มำร์แชล ผู้อ�ำนวย
กำรสร้ำงบอกว่ำเรื่องรำวของดำห์ลไม่ใช่แฟน 
ตำซีแสนสุข อำจจะมีอำรมณ์ขันมำกมำยก็  
จริง แต่ก็มีด้ำนที่มืดหม่นด้วย ยืนอยู่บนเส้น
แบ่งบำงๆครับ มันน่ำกลัวนิดๆ ซึ่งผมคิดว่ำ
นั่นคือสิ่งท่ีดึงดูดใจผู้อ่ำนครับ” สปีลเบิร์ก 
กล่ำว
 “ผมเองเป็นแฟนผลงำนของดำห์ลมำนำน
แล้ว จรงิๆแล้วผมอ่ำนหนงัสือเล่มนีใ้ห้ลกูๆฟัง
ในตอนทีพ่วกเขำยงัเลก็ๆด้วย มนัเป็นเรือ่งรำว
เกีย่วกบัมติรภำพ เกีย่วกบัควำมภกัด ีและกำร
ปกป้องเพื่อนๆของคุณ และมันก็เป็นเรื่องรำว
ทีแ่สดงให้เห็นว่ำ แม้กระทัง่เดก็หญงิตวัน้อยก็
สำมำรถช่วยยักษ์ใหญ่ แก้ปัญหำที่ใหญ่ที่สุด
ของเขำได้ ดำห์ลสร้ำงเรือ่งรำวต่ำงๆขึน้มำเพือ่
เล่ำให้ลูกๆหลำนๆฟัง ตอนที่ผมเล่ำเรื่องรำว
ทีล่กูๆผมชอบเป็นพเิศษให้พวกเขำฟัง พวกเขำ
ก็จะขอให้ผมสร้ำงหนังเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้น 
โชคดทีีท้่ำยทีส่ดุ ดำห์ลกย็อมแบ่งปันเรือ่งรำว
ของเขำกับคนทั้งโลก” 
 

ข้อมูลภาพ : http://www.gamespot.com/
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

สภำ กับกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน ที่ห้องประชุมสนม สุทธิ
พทิกัษ์ มหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
O 10.00 น. น�ต�ล ีเกอร์ชไตน์ 
เคอโรวด ีกรรมกำรผู้จดักำร บรษิทั 
ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด       
“ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์”  ที่บำงกระ 
เจ้ำ สมุทรปรำกำร O 10.30 น. 
วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมกำรกอง 
ทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุข
ภำพ เปิดกิจกรรมประกวดคลิป

รำมำกำร์เด้นส์ O 08.30 น. นพ. 
โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เป็นประธำนในวัน
สถำปนำโรงพยำบำลเจ้ำพระยำ
อภยัภเูบศรครบรอบ 75 ปี และพิธี
เปิดโรงพยำบำลกำรแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทำงเลือกอภัยภู-    
เบศร ที่โรงพยำบำลอภัยภูเบศร 
O 09.00 น. ดร.สุเมธ ตันติ- 
เวชกลุ เลขำธิกำรมูลนธิชิยัพฒันำ 
เปิดกำรเสวนำเรื่องบทบำทสำม

O 08.30 น. ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตย�ทร รัฐ 
มนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
เปิดกำรประชุมและมอบนโยบำย
กำรด�ำเนินงำนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศ ท่ีโรงแรม

วิดีโอ หวังเยำวชนรู้ทันพนันฟุต 
บอล ทีห่อศปิลวัฒนธรรมแห่งกรงุ 
เทพมหำนคร O 13.00 น. อภิ-
ช�ติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ เปิดเวทีสื่อไทย
กับประชำคมอำเซียน ท่ีโรงแรม
เอเชีย O 14.00 น.พล.อ. ไพ-
บูลย์ คุม้ฉ�ย� รัฐมนตว่ีำกำรกระ 
ทรวงยตุธิรรม เปิดงำน “มหกรรม
สัปดำห์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก” ท่ี
เจเจมอลล์

ไม่ร่ำงภำพ (The New Skill) เป็น 
ต้นจำกศลิปินทีเ่คยร่วมงำนและเคย
ผ่ำนผลงำนกับสมำคมสีน�้ำโลก     
ในระดบันำนำชำต ิ รวมถึงผลงำน
ของศิลปินที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
กำรประกวด ซึ่งรับรองว่ำจะต้อง
ถกูใจคนรกังำนศลิปะ คนชอบสนี�ำ้ 
คนชอบวำดรูปรวมถึงประชำชน
ทั่วไปที่สนใจชมนิทรรศกำรดีๆ ที่
มำกคุณค่ำแห่งควำมงดงำมทำง
จิตใจที่ควรค่ำแก่กำรมำชมเป็น
อย่ำงยิง่
 ด้ำน พรรณวร� บรูณโสภณ 
ศิลปินเจ้ำของผลงำน Beauty of 
Nature กล่ำวว่ำ ทุกทีตนจะวำด
ภำพด้วยสสีดๆ ครัง้นีอ้ยำกได้อะไร
ที่มีควำมนุ่มนวลชวนฝัน จึงใช้สี
อ่อนหวำน ซึง่ภำพ Beauty of Na-

เครือข่ำยสมำคมสีน�้ำนำนำชำติ
แห่งประเทศไทย ร่วมกบั ศนูย์กำร 
ค้ำริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จัดงำน 
“เทศก�ลสีนำ้�ไทยสู่สีนำ้�โลก” 
โดยได้รับเกียรติจำกท่ำนผู้หญิง
บตุร ีวรีะไวทยะ รองรำชเลขำธกิำร
ส�ำนกัรำชวัง เป็นประธำนเปิดงำน 
วรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย กรรม 
กำรผูจ้ดักำรศนูย์กำรค้ำรเิวอร์ ซติี้ 
แบงคอ็ก กล่ำวว่ำ ทำงศนูย์ฯ ได้จดั
กจิกรรม ART EXHIBITION มำก 
มำยอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำเพ่ือ     
ให้เป็น ARTS HAPPENING ฮบั
แห่งกจิกรรมงำนศลิป์ระดบัประเทศ 
ครัง้นี ้น�ำเสนองำน “เทศกำลสนี�ำ้ 
ไทยสู่สีน�้ำโลก” โดยจัดแสดงผล
งำนจำกปลำยพูก่นัของศิลปินไทย
กลุม่ IWS Thailand ทีไ่ด้รบัรำงวลั เทศกาลสีนํ้าไทยสู่สีนํ้าโลก

ture เป็นภำพวำดดอกกุหลำบท้ัง 
หมด 
 ทัง้นี ้ ผูท้ีส่นใจส�ม�รถร่วม
ชมผลง�นได้โดยไม่เสียค่�ใช้
จ่�ย ตัง้แต่วนันี ้ จนถึงวนัที ่10 
กรกฎ�คม 2559 ณ RCB GAL- 
LERIA ชัน้ 2 ศนูย์ก�รค้�รเิวอร์ 
ซติี ้แบงคอ็ก

มำแล้วมำกมำย โดยมวีตัถุประสงค์
กำรจดังำน 2 ประกำร คอื 1.เพือ่
เผยแพร่ ผลงำนของศลิปินสนี�ำ้ไทย
ให้เป็นท่ีรู้จักยิ่งขึ้น และแสดงให้
เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของศิลปินสี
น�ำ้ไทย 2.เพือ่ให้ผูส้นใจได้มโีอกำส
ตดิตำมชมผลงำนศลิปะของศลิปิน
ชำวไทยและศลิปินต่ำงชำต ิ และมี
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
วงกำรซึง่กนัและกนั
 ทว ีเกษ�ง�ม ประธำนกำรจดั
งำน บอกว่ำ ภำยในนิทรรศกำร
ภำพวำดสีน�ำ้ผูเ้ข้ำชมจะได้เหน็ภำพ
วำดสีน�้ำท่ีใช้เทคนิคหลำยแบบ 
อำทิ สีน�้ำและทองค�ำเปลว บน
กระดำษ, สีน�ำ้บนกระดำษ Water-
ford 300 gr., สนี�ำ้บนกระดำษอำ
เช่ 300 gr., สนี�ำ้บนกระดำษเทคนคิ
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อาทติย์ นนัทวิทยา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและรองประธานกรรมการ
บรหิาร ธนาคารไทยพาณชิย์ พร้อมด้วยผู้บรหิารและผูแ้ทนผู้น�ารุน่ใหม่ 
เข้าร่วมในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการผูน้�าเพือ่การ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

แมก็ซ์ วอน โรมาโทวสกี ้กรรมการบรหิาร บจ.โซลาร์ เวลิด์ และทมีบรหิาร 
บจ. บางกอก อนิโนเวทฟี โซลชูัน่ ให้การต้อนรบั ไพรตัน์ เอือ้ชยูศ รอง
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบรหิาร  
บจ.สตาร์ (ประเทศไทย) ในการเข้าเยีย่มชมบทู Solar world  

ดร.ทวารฐั สูตะบตุร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
และโฆษกกระทรวงพลงังาน และ ฯพณฯ เพเทอร์ พรอืเกล เอกอคัรราชทตู
สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนปีระจ�าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพธิี
ปิดโครงการความร่วมมอืไทย-เยอรมนั ตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน 

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ธีระยุทธ จิราธิ
วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประชุมผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดย มีผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการทั่วไป
จากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าร่วมการประชุม 

ศริพิร เดชสงิห์ ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกจิ บมจ. 
สยามแม็คโคร จ�ากัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานกิจการ
สวสัดิการพีเอก็ซ์ กองทัพบก ในการเข้าอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการ
ร้านค้าปลกี” ท่ีศนูย์มติรแท้โชห่วย แมค็โคร สาขาลาดพร้าว 

ธร์ีธวชั แร่จัน่ ประธานบรหิารบรษิทั เดอร์มาลงิค์ จ�ากดั น�าทมีผู้บรหิาร
เข้าร่วมงาน ICAD BRAZIL 2016 งานแสดงนวัตกรรมเพื่อความงาม
และสุขภาพ ด้วยการออกบู๊ธแนะน�านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ท่ีศูนย์
การประชุมและนิทรรศการฟรีคาเนก้า เซาเปาโล ประเทศบราซิล

นสิติ MBA 2015 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาหัวข้อVoices of Leaders โดยมี ศ.ดร.เกื้อ 
วงศ์บุญสิน รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และนิสิตปัจจุบัน
และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก 

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดการประชุม “การ
สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง ครั้งที่ 2/59” โดยมี 
พล.ร.อ.อนุทัย รัตตะรังสีรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.กิตติ์ คิ้ม-
วงษ์ษา หัวหน้าส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ 
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ดร.สมประสงค์ ศรชียั ประธานเจ้าหน้าทีส่ายการเงนิ บรษิทั โอพจีเีทค 
จ�ากัด ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอ
ดีเซล บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ กับ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

สุนทรพันธ์ เดชะเทศ ผู้จัดการทั่วไป โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบง
คอก จัดงาน “บีวิทชิ่ง ทรีส์ - บีวิทชิ่ง โรลส์-รอยซ์” เปิดจองภาพศิลป์ 
“ต้นไม้ในฝัน” น�ารายได้มอบให้กบัคณะแพทยศาสตร์ศริริาช โรงพยา 
บาลศิริราช เพื่อสมสบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 

คมคาย ธมะสขุ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและบรหิารบมจ. นปิปอน
เพนต์ (ประเทศไทย)  มอบห้องอบรมการผสมสแีละอปุกรณ์สพ่ีนรถยนต์ 
เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนสาขาซ่อมตวัถงัและสรีถยนต์ สถาบนัพฒันา
ฝีมอืแรงงาน โดยม ีสภุทั กขุนุ ทีป่รกึษา รมว.แรงงาน รบัมอบ

ฐวฒัน์ สมมะโนพฒัน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด และ ณฐัพล ปฐมกลุ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารสนิค้า สยาม เจมส์ กรุป๊ เข้าร่วมกจิกรรม 
“เจรจาธรุกจิและเชือ่มโยงการตลาด OTOP Select” โดยม ีผ่องพรรณ 
เจยีรวริยิะพนัธ์ อธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า ให้การต้อนรบั 

ทิวา จิรพัฒนกุล และ มงคล จิรพัฒนกุล รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
พร้อมด้วย อาบทิพย์ สุริยะมงคล กรรมการบจ. แลคตาซอย มอบเงิน
จ�านวน 5,000,000 บาท สมทบทุนให้หน่วยโรคระบบการหายใจฯ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เดินหน้าประกาศ 7 หลักสูตรใหม่รองรับการศึกษายุคดิจิทัล เร่งสร้าง
นักศึกษาให้เติบโตขึ้นเป็นนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับ
นานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ร่วมกับเชฟและ
ฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่ของโรงแรมห้าดาวในหวัหนิ จดักจิกรรม เลีย้ง
อาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น เพื่อสร้างโอกาส
ให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว จ.เพชรบุรี

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ อนันต์ 
ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ เข้าเจรจาหารือกับประธานหอ
จดหมายเหตุแห่งสาธารณรัฐเกาหลีสาขาเมืองปูซาน และเยี่ยมชมหอ
จดหมายเหตุเกาหลี สาขาเมืองปูซาน

สังคม


