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ถ้าไม่เอาศีลธรรมก็ต้องเอา
กฎหมาย ถ้าไม่เอาทั้ง 2 อย่าง
ก็ระย�าต�าบอนกันไป   3

 

ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
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

แก้เด็กติดเกม!

editor59lokwannee@gmail.comเปิดสะท้อนปิด
อยู่ตลอดเวลา ไม่เปิดช่องให้
ฝ่ายคัดค้านเสนอความเห็น 
เคลือ่นไหวได้อย่างอสิระ เพราะ
นอกจากผลโพลของส�านกัต่างๆ 
แล้วยังมีการหยั่งเสียงในทาง
ลับและลึกกว่าการสอบถาม
ความคิดเห็นทั่วไป ซึ่งผลที่ได้
ค่อนข้างแตกต่าง   

ผลส�ารวจความเห็นประชาชน
เกีย่วกบัร่างรัฐธรรมนญูฉบบัลง
ประชามตยิงัมอีอกมาจากส�านกั
ต่างๆอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงผลส่วน
ใหญ่ไม่เกินความคาดหมาย
หนักไปในทางเห็นชอบและยัง
ไม่ตัดสินใจ แต่ตัวเลขเหล่านี้
กลับไม่ได้สร้างความม่ันใจให้
ฝ่ายคุมอ�านาจเท่าไหร่ ท�าให้
ต้องกระชับอ�านาจในมือให้ตึง โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ส�ำรวจมำ 5 ครั้งก็ยังไม่มีควำม
ชัดเจนว่ำประชำชนส่วนใหญ่จะ
รับหรอืไม่รบัร่ำงรฐัธรรมนญูฉบบั
ปรำบโกงของคณะนำยมีชัย ฤชุ-
พันธุ์
 การหยั่งเสียงครั้งล่าสุดของ 
“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  ทีสุ่ม่ส�ารวจคนทกุ
สาขาอาชีพ ทุกระดับการศึกษา 
1,500 ตัวอย่าง
 พบว่า 66.07% ยังไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะโหวตเยสหรือ
โหวตโน
 ส่วนคนท่ีตัดสินใจแล้วว่าเท
คะแนนให้แน่นอนม ี25.04% คน
ทีอ่ย่างไรกไ็ม่รบัแน่นอนมี 6.33% 
อีก 2.20% ไปใช้สิทธิแต่ไม่กา
ช่องไม่ลงคะแนน
 โดยผลการส�ารวจครั้งที่ 5 
ถามถงึการตดัสนิใจของประชาชน
เกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือ
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประ 
ชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.07 
ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา 
ร้อยละ 25.40 ระบวุ่า ไปลงมตริบั
ร่างรฐัธรรมนญู ร้อยละ 6.33 ระบุ
ว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรม   
นูญ และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไป
ใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทาง
หนึ่งอย่างชัดเจน
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัด 
สินใจของประชาชนเกี่ยว กับข้อ
เสนอการให้สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) 
สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มี
สิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายก
รัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 55.67 ระบุว่า ยังไม่

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  

ฝ่ายคุมอ�านาจมีการส�ารวจ
การประเมินในทางลับ อยู่บ้างเหมือนกัน

เรื่องจากปก

 ที่น่ำสนใจคือตัวเลขคนที่ตัด 
สินใจแล้วว่ำรับหรือไม่รับร่ำงรัฐ 
ธรรมนูญ ซึ่งดูตำมผลส�ำรวจจ�ำ 
นวนคนที่สนับสนุนมีมำกกว่ำ
หลำยเท่ำตัวอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
 แต่ช้ำก่อน...ตัวเลขนี้ไม่ได้
เพ่ิมควำมมัน่ใจให้ฝ่ำยคมุอ�ำ นำจ 
จึงยังเดินหน้ำใช้แนวทำงควบคุม
กำรเคลื่อนไหวของฝ่ำยที่คัดค้ำน
ร่ำงรัฐธรรมนญูอย่ำงเข้มข้นต่อไป
 เข้มข้นถึงขนาดที่ว่ามีคนใน
กลุ ่มอ�านาจออกมาประกาศชัด 

ตดัสนิใจ รองลงมา ร้อยละ 26.40 
ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 
17.27 ระบวุ่า ไปลงมตไิม่เหน็ด้วย 
และร้อยละ 0.66 ระบุว่า ไปใช้
สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทาง
หนึ่งอย่างชัดเจน
 ผลทีอ่อกมาถอืว่าไม่เกนิความ
คาดหมายไม่ว่าจะส�ารวจกี่คร้ัง
เสียงคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะมา
เป็นอนัดบัหนึง่เพราะนสิยัคนไทย
ส่วนมากไม่ชอบคิดอะไรล่วงหน้า 
และชอบตอบอะไรที่เป็นกลางๆ

เจนว่าหากวันที่ 29 มิถุนายนนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ขาดให้
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประ 
ชามติมาตรา 61 วรรคสอง ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญช่ัวคราว
มาตรา 4 จะหันไปใช้อ�านาจตาม
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญมาใช้
ควบคุมการเคลื่อนไหวแทน
 ถ ้ำ เชื่ อผลโพลของส�ำนัก   
ต่ำงๆที่ออกมำ ก็คงไม่ต้องกระ  
ชับอ�ำนำจในมือให้ตึงอยู่ตลอด
เวลำ เพรำะแว่วว่ำฝ่ำยคมุอ�ำนำจ
กม็กีำรส�ำรวจ กำรประเมนิในทำง
ลับอยู่บ้ำงเหมอืนกัน
 คงไม่ต้องสาธยายว่าผลที่
ได้เป็นอย่างไร?

เปิดสะท้อนปิด
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ทรรศนะ

การเยือนไทยของ “ออง ซาน ซูจี” 
ปลายสปัดาห์ทีผ่่านมา ท�าให้คนเมยีน 
มาร์หรือพม่าในเมืองไทยที่ตื่นเต้น
เป็นพิเศษแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยุค 
“โลกไร้พรมแดน” ที่ไม่ใช่ “โลก
ของเผด็จการ” 
 พม่าที่ย้อนหลังไปไม่กี่ปี ใครจะ
เช่ือว่าพม่าที่มี “รัฐบาลทหาร” ปิด
ประเทศและอยู่อย่างโดดเดี่ยว วัน    
นี้ก�าลังเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิป 
ไตยและยงัเป็น “ดาวรุง่” ทางเศรษฐ 
กิจที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ
ต้นๆของโลกเหมือนไทยในทศวรรษ 
1980  
 ใครจะนึกว่า  “ออง ซาน ซูจี” 
จะอยูใ่นฐานะหนึง่ใน “ผูมี้อ�านาจ
สงูสดุ” ของพม่าทีม่าเยอืนไทยใน
ฐานะ “นักการเมือง” ที่มาจาการ
เลอืกตัง้ ขณะทีไ่ทยมี “ผูน้�าทหาร” 
ที่มาจาก “รัฐประหาร” และปก 
ครองภายใต้ “ระบอบเผดจ็การ”
 ท�าให้บางคนเปรยีบเปรยว่า “พม่า
ใช้โมเดลไทย” ส่วน “ไทยใช้โมเดล
พม่า” !
 จึงไม่แปลกที่วันนี้พม่ำถูกมองว่ำ
ก�ำลังเป็น “ดำวรุ่ง” ส่วนไทยกลำย
เป็น “ดำวร่วง” เพรำะมีรำยงำนว่ำ
เม็ดเงินลงทุนต่ำงประเทศ FDI ใน
พม่ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9,400 ล้ำน
เหรียญ (สิ้นเดือนมีนำคม 2559)  
ขณะที่เม็ดเงินลงทุนในไทยลดลง
เกือบ 70% ในปีที่ผ่ำนมำ
  น่ีคือความแตกต่างระหว่าง 
“โลกประชาธิปไตย” กับ “โลก
เผด็จการ” !
 

ดาวรุ่ง-ดาวร่วง!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ชดัเจนต่อไป 
 งานนี้ต้องเรียกว่า คุณการุณอยากจะ
จดัการกบัเดก็ตดิเกมทีห่ลงเล่นตดิเกมชนดิ
หวัปักหวัป�า ไม่คดิถงึการเล่าเรยีน ช่วยพ่อ
ช่วยแม่ คดิแต่จะท�าเรือ่งแย่ๆให้บ้านเมอืง 
จนมีคนเรียกร้องให้จัดการอย่างสมัยที่มี
การจัดการสมัยพวกอันธพาลครองเมือง 
คอืมนัต้องให้กฎหมายครองเมอืง ต้องให้
ศลีธรรมครองเมอืง  
 กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จัดกำรกับพวกเด็ก     
แว้น เดก็สก๊อยไปแล้ว แต่อยำกให้ดพูวกเดก็ตดิ
เกม ซึง่ไม่ใช่เร่ืองเลก็น้อย อำตมำเคยอ่ำนข่ำวว่ำ
ถงึกบัฆ่ำพ่อฆ่ำแม่ เพรำะพ่อแม่ไปตกัเตอืนให้
เลกิเล่น มนัถงึกบัฟันแม่ตำยกเ็คยมมีำแล้ว  เด็ก
บำงคนเล่นถึงขั้นตำยคำเคร่ืองเลยก็มี คือข้ำว
ปลำไม่กนิ เล่นชนดิไม่มคี�ำว่ำพอดพีอประมำณ 
มแีต่เกนิกำร เกนิเหต ุ ในทีส่ดุกก็ลำยเป็นเรือ่ง
ควำมเสยีหำย  
 เพราะฉะนัน้การจะมมีาตรการกบัพวกท่ี
ปิดให้เดก็ไปเล่นจนเดก็เสยีผูเ้สยีคนไปมาก 
มายจะท�ายังไง จะแก้ไขอย่างไร แต่เชือ่เถอะ
มแีค่ 2 ทางนีค้อื ถ้าไม่เอาศลีธรรม กต้็อง
เอากฎหมาย ถ้าไม่เอาทัง้กฎหมายและไม่
เอาทัง้ศลีธรรม ประเทศกร็ะย�าต�าบอน ต้อง
เจอความทกุข์ ความสาหัสสากรรจ์กนัไป  
 ถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึง่ คอืไม่กฎหมายก็
ต้องเอาศลีธรรมนัน่ละจงึพอจะไปรอดได้ พอจะ
อยูไ่ด้ ถ้าไม่เอาทัง้ 2 อย่าง อย่าหวงัเลยว่าเราจะ
เป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุข คงมีคน
จ�านวนมากต้องอยูร้่อนนอนทกุข์กนัไป
 อาตมาคดิว่า มาลองดทูีโ่บราณเขาบอก
ว่า “น�า้เยน็ลบู ยอกอไผ่แล้วกเ็ผาทิง้” หมาย 
ความว่า ต้องตดัทิง้กนั ต้องเลกิคบกนั ถ้า
ขืนไปยินดีปรีดา เลี้ยงไว้ก็มีแต่สิ้นเปลือง
และเสยีหาย เขากเ็ลยใช้ค�าว่า “เผาทิง้” 
 คราวนีเ้ราจะท�ากนัเมือ่ไร ตอนไหน อย่างไร 
กข็ออย่าปล่อยให้มนัเนิน่ช้าเหมอืนบางคด ี พอ
ช้าไปช้ามา มนักจ็ดัการอะไรไม่ได้
 เจรญิพร

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

 
In Brief : ย่อความ

ค�าสั่งหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา 44
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะ
เลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
นั้น ครอบคลุมเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี
ที่อยู ่ในสถานศึกษาทุกสังกัดและ
ดูแลความประพฤติ ซึ่งต้องแก้ปัญ
หาเด็กติดเกมด้วย

การเรยีกร้องให้ใช้ความเดด็ขาดเป็นไปได้ทกุยุค
ทกุสมยั สมยัหนึง่คนกช็อบจอมพลสฤษดิ ์ธนะ
รชัต์ เพราะเดด็ขาด ใช้มาตรา 17 บ้าง อะไรบ้าง 
แต่คนทีว่างเพลงิ คนทีก่่อกรรมท�าเขญ็กบัคนท�า 
ลายประเทศชาต ิจงึโดนมาตรา 17 ไปเยอะใน
สมยันัน้  
 มาตอนนีม้มีาตรา 44 ของคณะรฐับาลทหาร  
น�ามาใช้จดัการกบัเดก็อนัธพาล เดก็อาชวีะยก
พวกตกีนั โดยล่าสดุคณุการณุ  สกลุประดษิฐ์  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กพฐ.) ออกมาบอกว่า นอกจากจะป้องกนัปัญหา
ทะเลาะววิาทแล้ว ยังดแูลเร่ืองความประพฤตขิอง
นกัเรยีนนกัศกึษาทกุเร่ือง ซึง่นกัเรียนในสงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ท่ีน่าเป็นห่วงขณะนีค้อื ปัญหาเดก็ตดิเกม 
ที่อาจน�าไปสู่การมั่วสุม ยาเสพติดและความ
รนุแรง 
 ค�าสัง่หวัหน้าคสช.เรือ่งมาตรการในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะววิาท
ของนักเรียนนักศึกษานั้น ครอบคลุมเด็ก
อายุต�่ากว่า 18 ปีที่อยู่ในสถานศึกษาทุก
สังกัด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาชวีศกึษา หรอือดุมศกึษา ท�าให้มเีครือ่ง
มอืในการดแูลเดก็ ขณะเดยีวกนักท็�าให้ผู้
ปฏบิตังิานท�าหน้าทีไ่ด้อย่างมัน่ใจด้วย
 คณุการณุย�า้ว่า ปัญหาเดก็ตดิเกม มัว่สมุใน
ร้านเกมเป็นปัญหาใหญ่ของสพฐ.ขณะนี ้เมือ่ค�า
สัง่ คสช. ครอบคลมุการดแูลความประพฤตขิอง
นกัเรยีนด้วย สพฐ.กจ็ะน�ากฎหมายนีม้าวเิคราะห์
ว่าจะใช้ดแูลความประพฤตนิกัเรียนอย่างไร นอก
เหนอืจากการก่อเหตทุะเลาะวิวาท ขณะเดยีวกนั
กจ็ะท�าคูม่อืและแนวทางปฏบิตัใิห้เจ้าหน้าทีอ่ย่าง

แก้เดก็ตดิเกม!
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ต่างประเทศ

บรรณารักษ์ เขาจึงส่งใบสมัครไป
พร้อมๆกบัคนอ่ืนๆอีกหลายร้อยคน 
2 เดอืนต่อมา ทางห้องสมดุได้ตดิ  
ต่อกลบัมาและเสนองานให้แก่เขา
 เมิง่ตอบรบัทนัท ีเขากล่าวว่า เขา
ไม่มเีหตผุลอะไรในการปฏเิสธงานที่
มแีต่คนอจิฉาแบบนี้
 ในหนึ่งปีมีคนเข้ามาเยี่ยมชม
ห้องสมดุกว่า 70,000 คน ซ่ึงห้อง
สมดุมเีก้าอีร้บัรองได้เพยีง 60 ทีน่ัง่
เท่านั้น บางวันเคยมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมามากถึง 2,000 คนภายใน
วนัเดยีว
 อย่างไรกต็าม ใช่ว่าทกุคนเดนิ
ทางมาเพือ่อ่านหนงัสอื บางคนมา
เพยีงถ่ายรปู บางคนมาเทีย่วกบัคูร่กั 
และเสียงคลื่นก็มักจะกลบเสียงวิ่ง
เล่นอนัเจีย๊วจ๊าวของเดก็ๆได้บ้าง
 แน่นอนว่าสายเลือดบรรณา 
รักษ์เข้มข้นเช่นเมิ่งไม่สามารถทน
ความวุน่วายเหล่าน้ีได้ หลงัจากเหตุ 

ส่ิงทีค่นวยัชราส่วนใหญ่นยิมท�า
กนัในวัยเกษยีณมักจะเป็นการดู
แลหลานๆ หรอืการเข้าร่วมสมา 
คมเต้นร�า หรอืสมาคมกจิกรรม
กลางแจ้งต่างๆ ตรงข้ามกบัเมิง่ 
เซียงเฉียง คุณลุงวัย 63 ปีท่ี
ตัดสินใจสมัครท�างานท่ี “ห้อง
สมดุทีโ่ดดเด่ียวทีส่ดุในโลก”
 ห้องสมุดดังกล่าว เปิดบริการ
เม่ือปีทีแ่ล้ว โดยบรษิทัพฒันาทีด่นิ
แห่งหนึง่และส�านกัพมิพ์ ตัง้อยูอ่ย่าง
โดดเดีย่วบนรมิทะเลเป่ยต้าเหอ ชาย
หาดใกล้ๆกบัเมอืงปักกิง่ จดุเด่นของ
ห้องสมุดนี้ตั้งอยู ่ห่างไกลจากป่า
คอนกรีตและความเร่งรีบของเมือง 
ใครทีเ่ข้าไปในห้องสมดุแห่งนีจ้ะพบ
กบัความสงบ ทวิทศัน์ของรมิทะเล
และเสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง
 แน่นอนว่า หลงัจากห้องสมดุดงั
กล่าวได้เผยแพร่ในโลกออนไลน์กไ็ด้
รบัความนยิมอย่างมาก
 เมิง่เองกไ็ม่คดิว่าตวัเขาจะกลาย
มาเป็นจดุเด่นอกีครัง้ในยคุดจิทิลั เขา
เกษียณเมือ่ปี 2013 หลงัจากทีท่�างาน
เป็นบรรณารกัษ์มา 30 ปี ตวัเขาเอง
นั้นภาคภูมิใจกับอาชีพบรรณารักษ์ 
เพราะเป็นอาชีพเดียวกับท่านประ 
ธานเหมาเจ๋อตุง ผู้ที่เป็นแบบอย่าง
และไอดอลส�าหรบัคนในยคุของเขา
 หลังจากที่ลูกสาวของเขาได้น�า
ข่าวว่า ห้องสมุดแห่งนี้ประกาศรับ

การณ์วุ่นวาย 2 เดอืน เมิง่ได้ออกกฎ
ทีเ่ข้มงวดขึน้มา โดยสัง่ “ห้ามถ่าย
รูป” “ห้ามพูดคุยกันในห้องอ่านหนัง 
สอื” และ “ห้ามเข้าโดยไม่มีบตัรจอง”
 หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า เมิง่จรงิจงักบังานจนเกนิไป แต่
เมิง่กย็นืยนัทีจ่ะด�าเนนิกฎตามแบบ
ห้องสมดุทัว่ไป
 เมิ่งรู้สึกว่า เขาต้องแจ้งให้ผู้มา
เยีย่มชมทกุคนเข้าใจว่า ห้องสมดุที่
สวยงามแห่งนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อ
ความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นการ
สร้างแรงบนัดาลใจในการอ่านหนงั 
สอือย่างมคีวามสขุ
 แต่ใช่ว่าเมิ่งจะเข้มงวดตลอด
เวลา ครัง้หนึง่ เขาเพิม่ระยะเวลาเปิด
ท�าการของห้องสมดุเพราะมผู้ีเยีย่ม
ชมสงูอายคุนหนึง่เดนิทางมากว่า 50 
กิโลเมตรท่ามกลางอากาศร้อนของ
ฤดรู้อน แต่ไม่รูว้ธิกีารจองออนไลน์
ล่วงหน้า

 นอกจากนี ้ เมิง่ยงัชกัชวนเดก็ๆ
จากหมูบ้่านชาวประมงข้างเคยีงเข้า
มาอ่านหนงัสอืในห้องสมุด ซึง่เดก็ๆ
ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อน 
ซึง่เมิง่เชือ่ว่า สงัคมของนกัอ่านเป็น
สิง่ทีท่�าให้ห้องสมดุแตกต่างจากร้าน
ขายหนงัสอื
 เมิง่ เข้าท�างานตัง้แต่ 9 โมงเช้า
และเลกิงาน 6 โมงเยน็ นอกเหนอื
จากหน้าที่หลักในการจัดเรียงหนัง 
สือและท�าความสะอาดชั้นหนังสือ
แล้ว เมิ่งยังเขียนบัตรหนังสือด้วย
ลายมอือกี 5,100 เล่ม ซึง่เมิง่กล่าว
ว่า เขาไม่ได้ท�าเพราะเงนิพเิศษ แต่
ท�าเพราะความสนกุพเิศษ
 การตั้งใจท�างานของเขา ได้รับ
เสยีงตอบรบัจากคนอืน่ ทกุคนเรยีก
เมิง่ด้วยความเคารพว่า “คณุลงุเมิง่” 
มกีารน�าขนมมามอบให้ในงานเทศ 
กาล อดตีเพือ่นร่วมงานและเพือ่นๆ
ก็มาช่วยกันจัดเรียงหนังสือและน�า
หนงัสอืมาบรจิาคเข้าห้องสมุด รวม
ถึงการจดัตัง้สมาคมนกัอ่านหนงัสอื
อกีด้วย
 หม่าหรงหรง นกัเรยีนหญงิคน
หนึ่งเขียนถึงคุณลุงเมิ่งของเธอว่า 
คุณลุงเมิง่ดแูลห้องสมดุราวกบัเป็น
ลกูของเขาเอง
 แม้ว่าคณุลงุเมิง่จะไม่ได้กลบั
บ้านนกั แต่ทกุคนทีบ้่านกใ็ห้การ
สนับสนุนและภูมิใจในงานของ
เขา ซึ่งเมิ่งเองก็ไม่แผนที่จะลา
ออกเรว็ๆนี้    

ผูด้แูลหอ้งสมดุโดดเดีย่วสุดในโลก

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “ฉ ีฮัว่ 
เข่อ จว”ี หรอื “ของหายากเกบ็ไว้
กกัตนุ” 
 ในสมยัจ้านกว๋อ หล่ีว์ปู้เว่ยพ่อ 
ค้าทีมี่ชือ่เสียงโด่งดงัแห่งแคว้นฉนิ
ได้เดนิทางไปยงัแคว้นจ้าว และได้มี
โอกาสพบกับอีเ้หรนิ หลานชายของ
ฉนิอ๋องทีถ่กูส่งไปเป็นตวัประกนัใน
แคว้นจ้าว

 หลี่ว์ปู้เว่ยเห็นดังนั้นจึงคิดว่า 
ของหายากสมควรทีจ่ะเกบ็ตนุไว้เกง็
ก�าไร ซึง่เขาเหน็ว่า หากเขาสามารถ
ช่วยเหลอืให้อีเ้หรนิเป็นฉนิอ๋อง ตวั
เขากจ็ะได้รบัประโยชน์มากมาย 
 ดงันัน้เขาจงึตัดสินใจช่วยเหลอื
อี้เหริน ด้วยการเข้าพบพระชายา
ขององค์รัชทายาทหวัหยางฟเูหริน
เพ่ือให้รับอ้ีเหรินเป็นบุตรบุญธรรม 

editor59lokwannee@gmail.com

ของหายากเก็บไว้กักตุน จากนั้นก็ช่วยเหลือให้ออกไป
จากแคว้นจ้าว
 ต่อมาฉนิอ๋องสิน้พระชนม์ อี้
เหรนิกไ็ด้สบืราชสมบตัต่ิอ ส่วน
หลีว์่ปูเ้ว่ยกไ็ด้เป็นอคัรมหาเสนา 
บด ีได้รบัเกยีรตยิศชือ่เสยีงมาก 
มายดงัทีต่นเองปรารถนา
 ของหำยำกเก็บไว้กักตุน 
หมำยถึง กำรเก็บของหำยำก
หรอืมค่ีำไว้ รอโอกำสพร้อมเมือ่
ไหร่กน็�ำออกมำเกง็ก�ำไร 
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เศรษฐกิจ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
บสิซเินสอะไลเม้นท์ จ�ากดั (มหา 
ชน) หรอื BIZ เปิดเผยว่า บรษิทั
เตรียมเดินสายโรดโชว์ เพื่อน�า
เสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั่วประ 
เทศทั้งในส่วนของการด�าเนินธุร                                                    
กิจและแผนการขยายธุรกิจในอนา 
คต ซึง่จะท�าให้นกัลงทนุรูจ้กัและมี
ความเข้าใจธรุกจิของบรษิทัมากยิง่
ขึน้ โดยตามแผนมีทัง้ส้ิน 11 จงัหวดั 
ได้แก่ ชลบรุ,ี นครราชสมีา, ราชบรุ,ี 
ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, 
นครสวรรค์, สรุาษฎร์ธาน,ี ภเูกต็, 
สงขลา และกรุงเทพฯ ทั้งนี้มั่นใจ
ว่าการโรดโชว์ในครั้งนี้ จะได้รับ
ความสนใจจากนกัลงทนุเป็นอย่างดี
 ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจยั ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากดั (APM) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ 
บรษิทั บสิซเินสอะไลเม้นท์ จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า BIZ ถอืเป็นอกี
หนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจใน
การลงทนุอย่างมากด้วยจดุเด่น คือ
ตวัผลติภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นชดุเคร่ือง
ฉายรงัสแีละเครือ่งมอือปุกรณ์อืน่ๆ
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นผู้จ�าหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะทางใช้เทคโน    
โลยีขั้นสูงโดยมีประสบการณ์มา  
ยาวนานกว่า 15 ปี กบัสนิค้าเคร่ือง    
มือแพทย์ และมีผู ้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู ้และความเข้าใจในผลิต 
ภณัฑ์เป็นอย่างมาก ท�าให้สามารถ
ตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าได้เป็นอย่างดี 
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม

BIZโรดโชว์ขายIPO100ล้านหุ้น

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
 “ปัจจบุนัจ�านวนผูป่้วยด้วยโรค
มะเรง็ในประเทศมเีพิม่มากขึน้ แต่
เคร่ืองมอืในการรักษาทีม่ปีระสทิธิ 
ภาพสงูยงัขาดแคลนอยูอ่กีมาก ส่ง
ผลให้ความต้องการเครื่องมือดัง
กล่าวอยู่ในระดับสูง และด้วยจุด
เด่นของ BIZ ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านรังสรัีกษา ท�าให้มคีวาม
เช่ือมั่นว่าด้วยปัจจัยพ้ืนฐานที่แข็ง 
แกร่งจะท�าให้ได้รบัการตอบรบัทีด่ี
จากนกัลงทนุอย่างแน่นอน ส�าหรบั
ผลการด�าเนนิงานของ BIZ ในช่วง 
3 ปีทีผ่่านมา (2556-2558) มอีตัรา
ก�าไรสทุธเิฉลีย่ประมาณ 7-10%”
 นายวชิา โตมานะ กรรมการผู้
จดัการ สายงานวาณชิธนกจิ บริษทั
หลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวในฐานะผู้
จดัการการจดัจ�าหน่ายและรับประ 
กันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ว่า เนื่องจาก BIZ เป็นบริษัทที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การ
แพทย์เฉพาะทาง ซึง่ปัจจบุนัเป็นที่
รู้จักอย่างดีในฐานะผู้น�าทางด้าน
เครือ่งมอืแพทย์ด้านรงัสรีกัษา เพือ่
บ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แก่
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ทางส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้
พิจารณานับหนึ่งแบบแสดงราย 
การข้อมลู (ไฟลิง่) ทีเ่ตรยีมจะเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 100 
ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) 0.50 
บาท/หุน้ คดิเป็นร้อยละ 25 ของ
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก
ช�าระแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ คาดว่าจะ
สามารถเปิดจองซือ้หุน้ IPO และ
คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้ใน
ช่วงไตรมาส 3/2559 อย่างไรก็ดี
มัน่ใจว่า BIZ จะได้รบัความสนใจ
จากนกัลงทนุเป็นอย่างดี

 
In Brief : ย่อความ

สมพงษ์ ชื่นกิติญำนนท์

“บิสซิเนสอะไลเม้นท์” 
เดนิสายโรดโชว์ 11 จงัหวดั
ทั่วไทย ชูก�าไรสุทธิเฉลี่ย 
7-10% ต่อปีลยุแจงข้อมลู
หวงัสร้างความเชือ่มัน่นกั
ลงทุน-ก่อนขายไอพีโอ
100 ล้านหุ้น ตั้งธงไตร
มาส 3/59 เข้าเทรดตลาด
หลกัทรพัย์ mai 
 

เดนิหน้า : นำยพศิำล ธรรมวเิศษ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั พดีเีฮ้ำส์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั หรอื ศนูย์รบั
สร้ำงบ้ำนพีดีเฮ้ำส์ น�ำทีมบริหำร
ระดับสูงร่วมประชุมใหญ่บริษัทฯ
ประจ�ำปี 2559 โดยประกำศวิสัย
ทศัน์ “เรำจะน�ำธรุกจิสร้ำงบ้ำนไทย
สู่อำเซียน” พร้อมนโยบำยกำรขับ
เคลือ่นองค์กรและแผนกำรด�ำเนนิ
ธรุกจิทกุสำยงำนของบรษิทั 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้ำนบำท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,000.00 บาท

 ขาย 22,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,603.00  บาท

 ขาย   22,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,321.60  ขาย 1,322.35
ลอนดอน ซื้อ 1,321.60  ขาย 1,322.35

ภาวะหุน้  24  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) 

35.43

40.3925

52.82625

4.6463

0.34755

26.6395

-23.21 1,413.19
  88,223.21
-42.41 2,005.21
  71,020.64
-20.72 892.63
  58,513.56
-6.53 512.58
  1,745.85

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,503.75 -33.31

2,127.28 -23.71

2,320.09 -15.67

1,649.36 -30.50

2,168.45 -22.40

2,716.42 -20.58

1,138.19 -26.60

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

9,343.12 

10.59

14,602.55 

16.55

56,206.01 

63.71

16,825.34 

19.07

15,386.13 

17.44

43,288.11 

49.07

-7,482.22

-783.58

12,917.91



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.

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4351 (876) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4351 (876) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

‘อติาล’ีลุน้ดบัซา่‘กระทงิด’ุ

ชิเอลลินี เชื่อว่าการพักตัวจริงหลายตัวใน
เกมทีแ่ล้วที ่อติาล ีแพ้ ไอร์แลนด์  0-1 จะ
ท�าให้ทมีได้เปรยีบสเปน และเอาชนะได้ใน
เกมยโูร 2016 รอบ 16 ทมีสดุท้าย คนืน้ี (27 
มถินุายน)
 ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโปหรือ ยูโร 
2016 รอบ 16 ทมีสดุท้าย คืนน้ี ( 27 มิถนุายน)  
คูส่�าคญัเป็นการเจอกนัระหว่าง ทมี “อสัซรู”ี อติาลี 
กบั “กระทงิด”ุ สเปน ซึง่ถอืเป็นคู่ชิงชนะเลศิในยโูร
ครัง้ทีแ่ล้ว ซึง่คร้ังน้ันสเปนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้  
 อติาล ี ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอนัดบั 1 ของ
กลุม่อ ีม ี6 คะแนน จาก 3 นดั โดยในเกมสดุท้าย
ของรอบแรก  ทีมอสัซูรี พักผู้เล่นตัวหลักหลายคน
ออกไป เนือ่งจากเข้ารอบเป็นอนัดบัที ่1 ของกลุม่
แล้ว ท�าให้แพ้ ไอร์แลนด์ ไป 0-1  ขณะที ่สเปน 
เอง เป็นอนัดบั 2  ของกลุม่ด ีโดยนดัสดุท้ายพลาด
ท่าแพ้ โครเอเชยี  1-2 
 จอิอร์จโิอ ชเิอลลนิ ี นกัเตะอติาล ีหวงัว่าการ
หมนุเวยีนนกัเตะในเกมท่ีแล้ว  จะท�าให้ อติาล ีได้
เปรยีบ และเอาชนะ สเปน ได้ 
 “เราพกัผู้เล่นหลายคนในเกมล่าสดุ หวงัว่านี่
จะเป็นข้อได้เปรียบของเรา บางคนอาจจะบอกว่าเป็น
รอง แต่ผมเชือ่ว่าเรามดีเีอาชนะพวกเขาได้  เราจะ
ต้องตัง้ใจมุง่มัน่และผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ และ
หวงัว่าผูเ้ล่นของเราทกุคนจะยงัมสีภาพร่างกายที่
ดีจนถึงวันชิงชนะเลิศ ถ้าไปถึงตรงนั้นและคว้า
แชมป์ได้จะเป็นเรือ่งทีวิ่เศษมาก” ชเิอลลนิ ีกล่าว 
 ชเิอลลนิ ีเพิม่เตมิอกีว่า เกมกบั สเปน ไม่ใช่

เรือ่งง่ายแน่ซึง่จะประมาทไม่ได้  แม้ในเกมล่าสดุ 
สเปน จะแพ้ แต่พวกเขากย็งัเป็นทมีท่ีแขง็แกร่ง 
ซึง่ อติาล ีต้องท�างานหนกัเพือ่เอาชนะ 
 ส�าหรบัเกมนี ้อติาล ียงัต้องลุน้ว่า อนัโตนโิอ 
คนัเดรวา ปีกของอติาล ี จะฟิตทนัลงเล่นหรอืไม่ 
หลงัจากเจบ็เข่าอยู ่
 ขณะทีท่างด้านสเปน เกมนีจ้ะส่ง อลัวาโร มอ
ตารา และ อารติซ์ อาดรูซิ ลงเป็นกองหน้า แต่ว่า
ยงัต้องลุน้ว่า เชส ฟาเบรกสั ทีบ่าดเจบ็ จะสามารถ
ลงเล่นได้หรอืไม่  
 ส่วนโปรแกรมฟตุบอลยโูร 2016 รอบ 16 ทมี
สดุท้าย อกีคู่ องักฤษ มคิีวพบกับ ไอซ์แลนด์   เกม
นี ้คาดว่า แฮร์ร ีเคน จะได้กลบัมาลงช่วยองักฤษ 
อกีคร้ัง หลังจากเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมสดุท้ายของ
รอบแรกทีเ่สมอกบั สโลวาเกยี 0-0 
 คู่นีเ้คยเจอกันมาเพียง 2 คร้ัง ครัง้ล่าสุดทีพ่บ
กนัคอืในเกมกระชบัมติรเมือ่ปี 2004 ซึง่ องักฤษ 
ชนะไป 6-1 ส่วนก่อนหน้านั้น เจอกันในเกม
กระชบัมติรปี 1982 เสมอกนัไป 1-1
 ส่วนผลฟตุบอลยโูร 2016 เมือ่คนืวนัเสาร์ที่
ผ่านมา สวติเซอร์แลนด์ แพ้จดุโทษ โปแลนด์ 4-5 
หลงัเวลาปรกตแิละต่อเวลาพเิศษเสมอกนั 1-1, 
เวลส์ ชนะ ไอร์แลนด์เหนอื 1-0  และ โครเอเชยี 
แพ้ โปรตเุกส 0-1 ในช่วงต่อเวลาพเิศษ
 รอบ 8 ทีมสุดท้าย โปแลนด์ จะพบกับ 
โปรตเุกส คนืวนัพฤหสับดทีีจ่ะถงึนี ้  ส่วน เวลส์ 
จะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่าง ฮงัการี กบั เบลเยยีม 
ซึง่แข่งกนัภายหลงั
 

โลกกีฬา

มั่นใจ : จิออร์จิโอ ชิเอลลินี เชื่อมั่นว่ำอิตำลีของเขำมีลุ้นเอำชนะสเปน ในศึกยูโร 2016 รอบ 
16 ทีมสุดท้ำย หลังได้เปรียบจำกกำรได้พักนักเตะตัวหลักในเกมสุดท้ำยของรอบแรก

‘โคลอมเบยี’คว้าที3่

‘เอลส์’มลีุน้ได้แชมป์

‘โค’น�าร่วมวอลมาร์ต

‘โดมินกิา’ซวิเอกอน

โคลอมเบยี คว้าอนัดบั 3 โคปา อเมรกิา ชนะ 
สหรฐัอเมรกิา 1-0 จาก คาร์ลอส บัคคา นาที
ท่ี 31 ช่วงท้ายเกม ต่างเหลอืผูเ้ล่นฝ่ายละ 10 
คน เมือ่ ไมเคลิ โอรอซโก ของสหรฐัอเมรกิา 
ถกูยัว่ย ุ เลยโมโหผลกัหน้า ซานติอาโก อาริ
อสั รบัใบเหลอืงที ่2 ขณะท่ี อารอีสั เจอ 2 ใบ
เหลอืงตดิต่อกนั ข้อหาเสยีฟาวล์ และบาดเจบ็
เพือ่ดงึเวลา 

เออร์น ีเอลส์ นกักอล์ฟจอมเก๋าชาวแอฟรกิา 
ใต้ มลีุน้คว้าแชมป์ กอล์ฟพจีเีอ ทวัร์ รายการ 
ควกิเคน โลนส์ เนชันแนล หลงัจบการแข่งขนั
รอบ 3 สกอร์รวม 13 อนัเดอร์พาร์ ตามหลงั 
บลิล ี เฮอร์ลย์ี เดอะ เธร์ิด ชาวสหรฐั อยู ่2       
สโตรก ส่วน จอน ราห์ม อยูอ่นัดบั 3 สกอร์
รวม 12 อนัเดอร์พาร์ ตามด้วย เวบ็บ์ ซมิพ์
สนั กบั บลิล์ ฮาส ทีม่คีนละ 10 อนัเดอร์พาร์ 

ลเิดยี โค นกักอล์ฟสาวนวิซแีลนด์ โชว์ฟอร์ม
เจ๋ง ท�าสกอร์รวม 14 อนัเดอร์พาร์ เป็นผูน้�า
กอล์ฟวอลมาร์ต เอน็ดบัเบลิย ูอาร์คานซอส์ 
แชมเปียนชพิร่วมกับ มอร์แกน เพรสเซล ส่วน 
โมรยีา จฑุานกุาล สกอร์รวม 10 อนัเดอร์พาร์ 
อยูท่ี่ 9 ร่วม นนทยา ศรสีว่าง สกอร์รวม 8 
อนัเดอร์พาร์  อยูท่ี ่14 ร่วม ด้าน เอรยีา จฑุา
นกุาล 5 อนั เดอร์พาร์  อยูอ่นัดบัที ่36 ร่วม 

โดมนิกิา ชบิลุโควา นกัเทนนิสสาวชาวสโลวา
เกยี คว้าแชมป์หญงิเดีย่วรายการ เอกอน อนิ
เตอร์เนชนัแนล ทีป่ระเทศองักฤษ โดยรอบชงิ
ชนะเลศิ ชนะ แค โรไลนา พสิโควา จากสา
ธารณรฐัเชก็ 7-5 และ 6-3 ชบุิลโควา เผยว่า
เธอดใีจมากทีค่ว้าแชมป์ได้ ท�าให้เธอมัน่ใจขึน้
ในการแข่งขนัเทนนสิวมิเบิลดนั เป็นแกรนด์ 
สแลมทีจ่ะเริม่แข่งขนัตัง้แต่วนัน้ี (27 มิ.ย.)  

กีฬา

ข้อมูลภำพ:www.goal.com
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บันเทิง

‘อีซงึก’ีโดนข่าวฉาว 

ฮือฮาMVใหม่‘เวสต์’

เบนซ์ชอบบทสายป่าน 

โบว์ไม่ได้ท�าสติก๊เกอร์ 

อีซึงกี นักแสดงหนุ่มช่ือดังชาวเกาหลีใต้ 
ตกเป็นข่าวฉาวว่ามคีวามสมัพันธ์กบัช่างแต่ง
หน้าสาวรุ่นพี่จนตั้งครรภ์และมีลูกด้วยกัน  
ต้นสังกัดของเขาได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือ   
โดยยนืยนัว่าไม่จริงพร้อมกับประกาศด้วยว่า       
อซีงึกไีด้วางแผนจะเดนิหน้าฟ้องร้องตวัการ
ท่ีเป็นต้นตอข่าวลือท้ังหมดเพราะท�าให้เขา
เสยีชือ่เสยีงอย่างมาก

คานเย เวสต์ นกัร้องเพลงแรป็ชือ่ดงั เปิด
ตวัมวิสกิวดิโีอใหม่ในเพลง Famous จาก
อัลบั้มล่าสุดของเขา The Life Of Pablo 
เมือ่เปิดตวักเ็ป็นทีฮ่อืฮามาก เพราะปรากฏ
ภาพคนดังมากมายนอนเปลือยอยู ่บน
เตียง ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าเป็นตัวจริง
หรอืไม่ แต่ได้ระบวุ่าได้ท�าข้อตกลงกนัเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

เบนซ์ ณัฐธดิา นักแสดงน้องใหม่ กล่าวถึง
บท สายป่าน ทีเ่ธอได้รับในละครเรือ่ง นารี
รษิยา ว่าชอบมากท�าให้อนิและร้องไห้หนกั
มาก ฉากที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าสายป่านแอบ
คบหาผูช้ายแบบลบัๆ และโดนเฆีย่นตแีบบไม่
ยั้ง เรื่องนี้ถือเป็นบทดีที่ท�าให้เธอได้แสดง
ความสามารถพบกบัฉากน้ี ในวันที ่29 ม.ิย. 
เวลา 19.35-20.35 น. ช่อง 28

“โบว์” แวนดา สหวงษ์  ออกมากล่าว กรณี
มมีอืดผีดุภาพคล้าย “น้องมะลิ” พาขวัญ 
สหวงษ์ สามจกุไปท�าสติก๊เกอร์ไลน์ว่าไม่ได้
เกีย่วข้องใดๆ ตอนแรกมคีนส่งมา ถามว่าของ
โบว์หรือเปล่า กน่็ารักดี แต่ว่าไม่ใช่ตนท�า ขอ
วอนว่าถ้าท�าอย่างนีไ้ม่ต่างอะไรทีเ่อาชือ่น้อง
ไปท�าประโยชน์ส่วนตวั อยูท่ีจ่ติส�านกึคนท�า
ว่าถกูต้องหรือเปล่า จะไปไล่บีก้บัทกุคนไม่ได้

ID4ภาคใหม่ไร้‘สมิธ’ โลกบันเทิง

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว  ภาพยนตร์เรื่อง Indepen-
dence day หรือ ID4 ท�าให้ วิล สมิธ  โด่ง
ดงัมากๆ หลายคนรูจ้กัเขาจากภาพยนตร์เรือ่ง
นี้ และตอนนี้  Independence Day : Re-
surgence  ซึ่งเป็นภาคใหม่ เพิ่งลงโรงฉาย 
แต่กลับไม่มีหน้าอันคุ้นตาของ สมิธ ปรากฏ
ในภาคนี้ ทั้งๆที่คนที่เคยแสดงในภาคก่อน 
ล้วนแสดงในภาคนีท้ั้งสิน้ ท�าให้คอหนงัหลาย
คนสงสัยว่าแล้ว สมิธ ไปไหน  ท�าไมไม่มีเขา 
สมิธ อธิบาย สาเหตุที่ท�าให้ไม่มีเขาในภาค
ใหม่นีเ้กดิจากตารางงานทีไ่ม่ลงตวักนั  ท�าให้
เขาต้องตัดสินใจท่ีจะเลือกภาพยนตร์อีกเร่ือง
หนึ่งแทน 
 “ผมมีภาพยนตร์ท่ีต้องถ่ายท�าในช่วง   
เวลาใกล้ๆกัน คือเรื่อง Suicide Squad และ
ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเร่ืองไหน ซึ่งผมเลือก 
“Suicide Squad” 
 เดิมที ฟอกซ์ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ได้
วางให้ตัวละครของสมิธคือ สตีเวน ฮิลเลอร์  
เสียชีวิตแล้วขณะทดสอบยานรบผสมเทคโน 
โลยีต่างดาวรุ่นแรกของ ESD โดยทิ้งครอบ 
ครัว จัสมิน ภรรยาและลูกชาย ดีแลน ไว้
เบื้องหลัง แต่ไม่ได้คิดจะตัด สมิธ ไปเสียที
เดียว 
 โรแลนด์ เอ็มเมอร์ริช ผู้ก�ากับได้ให้สัม 
ภาษณ์ว่าแรกเริ่มเดิมทีในบท จะมี สมิธ อยู่
ด้วย แต่หลังจากได้จ้างผู้เขียนบทใหม่ 2 คน 
พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนพลอตของเรื่อง ให้

เน้นถงึคนรุน่ใหม่ ท�าให้บท ฮิลเลอร์ ของสมิธ 
ไม่จ�าเป็นอีกต่อไป และประกอบกับตาราง
เวลาของสมิธไม่ตรงกัน เลยท�าให้ต้องตัดบท
ออกไป
 ส�าหรบัเรือ่งราวของ Independence Day 
: Resurgence เป็นเรื่องราวภาคต่อของ 
Independence day ในภาคนีว่้าด้วยเรือ่งราว
ของเอเลียนที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้าสามารถ
รักษาตัวเองได้ พร้อมกับความสามารถในรูป
แบบใหม่ที่ท�าให้พวกมันแข็งแกร่งอย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน และวันนี้พวกมันเดินทาง
กลับมาอีกครั้งเพื่อยึดครองโลก มีเพียงชาย
หญิงที่กล้าหาญและชาญฉลาดเพียงไม่กี่คน
เท่าน้ันท่ีจะรับมือกับมหาวินาศกรรมในครั้ง
นี้   
 จดุเด่นของภาพยนตร์เรือ่งนีอ้กีอย่าง นอก
เหนือจากการน�าเอาเรื่องราวหนังในภาคที่
แล้วมาสานต่อให้คนดูได้หายคิดถึง ได้สนุก 
สนานแล้ว  ยงัเอาใจคนจีนด้วยการใส่ตวัละคร
ที่เป็นชาวจีนเข้าไปในหนัง และให้หนังมีฉาก
หลงับางส่วนไปเกดิขึน้ทีป่ระเทศจนีด้วย  โดย
ผู ้ที่มาแสดงคือนางแบบและนักแสดงชาว
จนี แองเจล่า เบบี ้ซึง่เข้ามาร่วมทมีนกัแสดง
รุ่นใหม่ในบทเรน สมาชิกสุดแกร่งของทีมนัก 
บินรบชั้นน�า 
 Independence Day : Resurgence  จะ
สนุกสนาน สร้างความประทับใจมากน้อยแค่
ไหน คงต้องไปพิสูจน์กันเองที่โรงภาพยนตร์  

 
 

ข้อมูลภำพ:FilmMagic
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

วิทยาย่านนวัตกรรมโยธี ที่ส�า 
นกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) O 13.00 น. ม.ล.ปนดัดา 
ดศิกลุ รัฐมนตรีประจ�าส�านกันายก
รัฐมนตรี และประธานโครงการ
ภาคภมูแิผ่นดนิไทย แถลงข่าว เปิด
ตวัโครงการ “ภาคภมูแิผ่นดนิไทย”  
ที่สยามพารากอน O 14.15 น. 
ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรม 
การผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิร
ไทย ร่วมเสวนาขบัเคลือ่นประเทศ 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา     
O 09.30 น. พลเอก ธนะศกัดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมน   
ตร ี เป็นประธานการประชมุ คณะ
กรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ คร้ัง
ที่ 2/2559 ที่กรมส่งเสริมวัฒน 
ธรรม O 09.30 น. ดร.พนัธุอ์าจ 
ชยัรตัน์ ผูอ้�านวยการ ส�านกังาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การมหา 
ชน) แถลงข่าวและลงนามความร่วม
มอืโครงการโทรเวชกรรมด้านพยาธิ

O 08.00 น. พลเอกอนนัตพร 
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว ่าการ      
กระทรวงพลงังาน เป็นประธานใน     
พธิเีปิด Amazon Inspiring Cam-
pus (AICA) และสถาบันพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจน�้ามัน ปตท. ที่

ไทย ในหวัข้อ “THAILAND 4.0 
โลกใบใหม่กบับรบิททีห่ลากหลาย
และโอกาสทีเ่ปิดกว้าง” ทีโ่รงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา 
O 18.00 น. เมก้า ศรอีรทยักลุ    
แบรนด์แอมบาสเดอร์ และ เอก็เซก
ควิทฟี ไดเรกเตอร์ จดังานเปิดตวั
กระเป๋า จดูธิ ลเีบอร์ กตูร์ู คอลเลก
ชัน่ใหม่ล่าสดุ โมโนแกรม ที ่จดูธิ ลิ
เบอร์ แฟลก็ชิพ สโตร์ ช้ัน G  อาคาร
เฮลกิซ์ ศนูย์การค้าดเิอม็ควอเทยีร์

และลวดลายจดัๆ ลายเสอื ม้าลาย 
เป็นต้น ขณะที ่ลนิา ลนีตุพงษ์ มา
ดูโซฟาที่ทนต่อรอยขีดข่วนและไม่
ขาดง่าย เพราะเป็นคนรกัแมวมาก 
เลีย้งแมวไว้เตม็บ้าน โซฟาเลยต้อง
แข็งแรงทนรอยเล็บของน้องแมว
ด้วย
 ด้านบู๊ธกิจกรรมเพนต์ จาน 
แก้วทีร่ะลกึ ในหวัข้อ Italy in my 
mind ความประทบัใจในอติาล ี ก็
ท�าให้สาวกเมอืงสปาเกตตีได้มาย้อน
ความทรงจ�ากัน อย่าง ดีไซเนอร์ 
สาว พมิพ์นารา แสงเงนิ เพนต์รปู 
เจลาโต้ ไอศกรมีอติาเลยีน ซกิเน-
เจอร์ของหวานสดุโปรด พชัรพมิล 

อย่างเรยีบโก้ แต่อบอวลไปด้วยกลิน่
อายอติาเลยีน โดยทนัททีีเ่ริม่งาน 
ผูบ้รหิาร ซดีซี ีกพ็าท่านทตูอิตาลชีม
นทิรรศการภายในงาน ท่ามกลาง
เซเลบแฟนพันธุ์แท้อิตาลีที่รักงาน
ดไีซน์ร่วมงานคบัคัง่ อาท ิกญัญา-
รตัน์ พลาดศิยั ก�าลงัปรบัโฉมบ้าน
ท่ีซอยทองหล่อยอมรับว่าหลงรัก
เฟอร์นิเจอร์อิตาลีด้วยสไตล์และ
คณุภาพ ซึง่โทนสทีีช่อบคอื เทา ด�า 
เพราะมองแล้วสบายตา เช่นเดยีว
กบัสาวกอติาลตีวัจรงิเพราะไปทกุปี 
กรณุา วจันะพกุกะ ก�าลงัมองหาของ
เข้าบ้านทีเ่พิง่ซือ้ใหม่ ชอบสไตล์ โม
เดร์ิน คอนเทมโพรารี ่เน้นโทนสดี�า 

“อติาล”ี เมืองแห่งแฟชัน่และศลิปะ 
ทีม่งีานศลิป์แทรกอยู่ในทกุวถิขีอง
การด�าเนนิชวีติ โดยเฉพาะเฟอร์นิ 
เจอร์และของตกแต่งบ้านท่ีมีดไีซน์
โดดเด่น มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็น
ทีต้่องการของตลาดโลก 
 ครสิตลั ดไีซน์ เซน็เตอร์ โดย 
คุณกวีพันธ์ เอ่ียมสกุลรัตน์ ผู้บริ 
หารโครงการฯ จงึจดังาน ซดีซี ีอติา 
เลยีน เฟสตวัิล 2016 นทิรรศการ
แสดงงานดไีซน์เฟอร์นเิจอร์และของ
ตกแต่งบ้านระดบัโลก จากประเทศ
อติาล ี เพือ่ร่วมฉลองวนัชาติอติาลี 
ประจ�าปี 2016 โดยม ีมร.ฟรานเชส
โค ซาเวรโิอ นสิโิอ เอกอคัรราชทตู
อติาล ีประจ�าประเทศไทย เป็นประ 
ธานเปิดงาน พร้อมด้วยเหล่าเซเล
บริตี้แฟนพันธุ์แท้อิตาลี ร่วมงาน

แฟนพันธุ์แท้อิตาลีเลือกของแต่งบ้านสุดโก้
ยังประภากร เพนต์จานเป็นสีธง 
ชาติไทย-อิตาลี พร้อมข้อความ 
ThaiLoveItaly ไทยรักอิตาลี ค�า
ง่ายๆ แต่ความหมายพิเศษท่ีพูด   
ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 
ชาต ิ ทีม่มีาช้านาน, ขณะท่ีคูร่กัเซ
เลบหวาน สะคราญกมล อุทัยศรี 
และ ธรีกติติ ์จารจุนิดา วาดความ
ประทบัใจตอนไปเทีย่ว เมอืงเวอร์
นาซซา อติาล ี หมูบ้่านชาวประมง
เล็กๆที่แสนน่ารักและถูกประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก ด้าน ลลดิา ล-ี    
ละยูวะ วาดรูปสถานที่ส�าคัญสัญ 
ลกัษณ์ของอติาล ีอย่าง โคลอสเซยีม 
หอเอนเมอืงปิซ่า 

คบัคัง่
 กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้
บริหารโครงการฯ คริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์ (ซดีซี)ี กล่าวว่า งาน ซดีซีี  
อิตาเลียน เฟสติวัล 2016 จัดขึ้น   
มาอย่างต่อเนือ่งปีนีเ้ป็นที ่ 6 โดย    
ปีนีม้กีารรวบรวมสดุยอดงานดไีซน์
เฟอร์นเิจอร์ของตกแต่งบ้าน เครือ่ง
ครวั เครือ่งเสยีง จากแบรนด์ชัน้น�า
อติาลกีว่า 50 แบรนด์ พร้อมด้วย
การน�ารถซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตา 
เลยีน และไวน์รสเลศิจาก อติาเล
เซีย, วาเลนตโิน เซลล่าร์ และไวน์ 
เลฟิ เป็นต้น มาจดัแสดง
 บรรยากาศภายในงานถกูจดัไว้
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สุทธิศักดิ์ วิลำนันท์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร บจก.รี้ด เทรดเด็กซ์ และ 
ศิริโชติ สิงห์ษำ รองกรรมกำรผู้จัดกำร บจก.เอบีบี เปิดตัว “Friendly 
Robot” หุน่ยนต์อจัฉรยิะ YuMi สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัมนษุย์ได้อย่ำง
แม่นย�ำและคล่องแคล่ว ที่ไบเทค บำงนำ

ประเสริฐ มริตตนะพร กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรอำวุโส บริษัท 
ช.กำรช่ำง จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหำร, พนักงำน เข้ำ
ร่วมบรจิำคโลหติให้แก่สภำกำชำดไทย ในโครงกำร “หนึง่หยดคอืชวีติ 
ช.กำรช่ำงร่วมจิต ช.ช่วยสร้ำงชีวิตใหม่” 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถำวร นำยกสภำสถำบันวิทยสิริเมธี และประธำน
กรรมกำรมลูนธิสิถำบนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยรีะยอง รบัมอบเงนิ
จำก ชนิโก ซำโต ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บจ.มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ชำติชำย พยุหนำวีชัย ผู้อ�ำนวยกำรธนำคำรออมสิน ให้กำรต้อนรับ 
ศำสตรเมธนีนทวิรรธน์ จันทนะผะลนิ, ศำสตรำจำรย์เกยีรตคิณุอทิธพิล 
ตั้งโฉลก, ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ ศำสตรำจำรย์วิโชค มุกดำ-
มณี  ที่เข้ำร่วมตัดสินกำรประกวดวำดภำพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” 

ปำนจิตร สันทัดกลกำร ผู้อ�ำนวยกำร กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร ร่วมแถลงข่ำวเปิดโครงกำรท่องเที่ยวเชิง
ประวตัศิำสตร์ยิง่ใหญ่ “7 โบรำณสถำน กบั 5 ต�ำนำนสวุรรณภมู ิ(เรือ่ง
เล่ำหลำยชำติบนแผ่นดินแหลมทอง)” 

บรรเจิด จรูญชนม์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสด้ำนกำรผลิต กลุ่มวังขนำย และ 
ศวัสกร วิบุญวิริยะวงศ์ ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท สปอร์ตไทย–บำวำเรีย 
จ�ำกัด มอบอุปกรณ์กีฬำ พร้อมจัดกิจกรรมสอนทักษะกำรเล่นฟุตบอล
ขั้นพื้นฐำน ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

วนิษำ เรซ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอัจฉริยภำพ แท็กทีมขุนเขำ-สินธุเสน เขจร
บุตร นักจิตวิทยำพัฒนำสมอง ร่วมในกำรสัมมนำ “Work Smarter, 
Not Harder สมอง 2 ด้ำน ฉลำดงำน ฉลำดเงิน” ของคลื่น MET 107 
F.M. ที่โรงแรมสวิสโซเทล ปำร์คนำยเลิศ

วิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรเขตบำงเขน ร่วมกับบริษัท ไอริส 
กรุป๊ จ�ำกดั จดักจิกรรม “ชำวบำงเขนร่วมใจเดนิและปลกูป่ำ เฉลมิพระ 
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี” 
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พงศ์พัฒน์ วรรัตนธรรม ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย บริษัท ไทยสเตนเลส   
สตีล จ�ำกัด พร้อมด้วยผู้บริหำร แม็คโคร ลำดพร้ำวและบิ๊ก-ทองภูมิ 
สริพิฒัน์ ร่วมสำธติกำรท�ำอำหำรในกจิกรรม Seagull Cooking Show 
กบัเมนสูดุชคิอย่ำง “เฟตตชูนิีท่ะเลด�ำ” และ “เครปข้ำวเหนยีวมะม่วง” 

มร.โอซำฟูมิ คำวำมูระ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โคนิก้ำ มินอลต้ำ    
บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร ร่วม
แถลงทศิทำงธรุกจิและเผยโฉมนวตักรรมผลติภณัฑ์ใหม่ทีจ่ะน�ำเสนอสู่
ตลำดเมืองไทยในปี 2559 

ทศพล วชริเดชำ กรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เซยีร์ พรอ็พ   
เพอร์ตี ้จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมกบั ทวปี บตุรโพธิ ์รองอธบิดกีรมกำรพฒันำ
ชุมชน เปิดงำนส่งเสรมิอนรุกัษ์สืบสำน และเผยแพร่ภมิูปัญญำท้องถิน่
ไทย ในงำน ลำนสบืสำนภมูปัิญญำ 4 ภำค ทีศ่นูย์กำรค้ำเดอะฮบั รงัสติ 

ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉำย ประธำนกรรมกำร บริษัท ซำแลน ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ำกดั เปิดตวัคอนโดมีเนยีมหลงัใหม่ Benedict at The 
Saint Residences โดยมี เทมส์นที ชินะผำ ทำยำทกลุ่มเซนต์จอห์น
โฮล์ดิ้งฯ ร่วมงำนและแสดงควำมยินดี  

นำวี อินทรสังขนำวิน บรรณำธิกำรบริหำร นิตยสำรออดิโอไฟล์/วิดีโอ
ไฟล์ เปิดงำนแสดงเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ BAV HI-END SHOW 
2016-สุดยอดพลังภำพและเสียงแห่งทศวรรษ โดยมี มร.ดักลำส          
เกลน ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ร่วมงำน

ชติพล ววัิฒนำเกษม ผูอ้�ำนวยกำรบรหิำรกลุม่แบรนด์เซน็ เรสเตอร์รอง 
ในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด และพนักงำน เข้ำร่วม
กิจกรรม “ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นำนำชำติ 2016 กรุงเทพฯ” พร้อม
ร่วมสนับสนุนอำหำรญี่ปุ่น แจกให้กับนักวิ่งทุกท่ำนภำยในงำนด้วย 

นนทกำนต์ ทพัพะรงัส ีองึ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทั เบอร์เจอร์ โพรดกัส์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั ให้กำรต้อนรบัสือ่มวลชนทีม่ำร่วมชมและทดลอง
น�้ำหอม 4 กลิ่นใหม่ล่ำสุดจำกลอมป์ เบอร์ชเย่ ปำรีส โดยมี ศิริพรรณ 
กิจก้องเจริญ ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ ร่วมให้ข้อมูล 

จันทริำ ยมิเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ให้กำรต้อนรับ มร.โวล์ฟกงั มอคเกล และ พรเูดนซ์เชยี ผู้เชีย่วชำญด้ำน
อญัมณจีำกสหรฐัอเมรกิำส�ำหรบักลุม่ลกูค้ำไฮเอนด์ ทีม่ำให้ค�ำปรกึษำ
เกีย่วกบักำรออกแบบและกำรท�ำตลำดในสหรฐัอเมรกิำแก่ผูป้ระกอบกำร 

สังคม



สภาการ
หนังสือพิมพ
แหงชาติ

สภาการ
หนังสือพิมพ
แหงชาติ19 ป19 ป19 ป

  

ณ หองประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพฯกำหนดการงานปาฐกถาพิเศษกำหนดการงานปาฐกถาพิเศษ

12.00 น. ลงทะเบียน

 ชมนิทรรศการบร�เวณดานหนางาน

 รับประทานอาหารวาง

13.30 น. พิธ�กรกลาวตอนรับผูมารวมงาน 

13.35 น. นายชวรงค ลิมปปทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 

 กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน

13.40 น. ปาฐกถาพิเศษ เร�่อง “สื่อมืออาช�พยุคสงครามออนไลน” 

 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน  รัฐมนตร�วาการกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14.10 น. ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ มอบของที่ระลึกแดผูแสดงปาฐกถาพิเศษ

14.15 น. พิธ�มอบโลขอบคุณผูสนับสนุนการจัดงาน 

 มอบโลประกาศเกียรติคุณบทบรรณาธ�การหนังสือพิมพดีเดน ประจำป 2558 

 และมอบกรอบจร�ยธรรมแกองคกรสมาช�กใหม จากนั้นถายภาพหมูรวมกัน

14.30 น. การสนทนากลุมเร�่อง “สื่อมืออาช�พยุคสงครามออนไลน” 

 โดย นางสาวกนกพร ประสิทธ�์ผล  นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 

 นายอภิศิลป ตรุงกานนท นายกสมาคมผูดูแลเว็บไทย 

 ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารยภาคว�ชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จ�ฬาฯ

 นางสาววาสนา นานวม ผูสื่อขาวอาวุโส หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

 ดำเนินรายการโดย  นายพีระวัฒน อัฐนาค  ผูประกาศขาวเศรษฐกิจไทยรัฐทีว�

16.00 น. รองประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ มอบของที่ระลึกแดผูรวมสนทนา

16.10 น. ปดงาน

วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


