
 

จบแบบไหน?

กดดัน“อังกฤษ”
ใช้มาตรา50

ที่ดินสายสีม่วง
พุ่งกว่า11%

“ฮาซาร์ด”รับ
“เวลส์”ไม่หมู

ตัวละคร
ไม่เหมือนจริง

ฉุก(ละหุก)คิด 3

ต่างประเทศ 4

เศรษฐกิจ 5

กีฬา 8

บันเทิง 9

4352 (877) JU
N
. 28, 2016

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เพราะไม่รักษาศีลธรรม ไม่
รกัษาความด ีจงึก่อเรือ่งอปัรย์ี 
องค์กรกว็บิตัวิปิรติ  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

คิดใหม่ซะ!

editor59lokwannee@gmail.comหนังม้วนเดิม
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เคลือ่นไหวของกลุม่นกัศกึษาที่
ถูกจับด�าเนินคดีอย่างไร หรือ
ก�าลังปล่อยเพื่อให้เกิดบรรยา 
กาศเก่าๆ ก่อนรฐัประหาร ปทูาง
สร้างความชอบธรรมก่อนใช้
อ�านาจเจาะทางออกฉกุเฉนิ หาก
ก่อนหรือหลังท�าประชามติเกิด
สถานการณ์ไม่พงึประสงค์

เกิดค�าถามน่าสนใจว่าท�าไม 
ฝ่ายคมุอ�านาจ ฝ่ายถอืกฎหมาย
เปิดไฟเขยีวให้นายสเุทพ เทอืก
สบุรรณ และนายจตพุร พรหม
พันธุ์ สองแกนน�าซ่ึงมีมวลชน
สนับสนุนจ�านวนมากเปิดศึก
แลกหมัดผ่านเฟซบุก๊ไลฟ์แบบ
วนัต่อวนั วธิกีาร เป้าหมายของ
สองแกนน�าแตกต่างจากการ

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 17 ฉบับที่ 4352 (877) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขณะที่การเมืองไทยยังไม่มีอะไร
แน่ชัด แต่ก็เกิดความชัดเจนขึ้น
ประการหนึง่คอื ไม่ว่าร่างรฐัธรรม 
นูญจะผ่านประชามติหรือไม่ หรือ
มปีระชามตหิรอืไม่ พล.อ.ประ-
ยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังอยู่ใน
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจน 
กว่าจะมีกระบวนการให้ได้ซึ่ง
รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ 
โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการท่ี
ว ่านั้นจะมีขั้นตอนด�าเนินการ
อย่างไร และใช้เวลาเท่าไหร่ หาก
ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ 
หรือไม่มีประชามติร่างรัฐธรรม 
นูญ
 ส่วนสถานการณ์ก่อนถงึวนัลง
ประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 
ดูเหมือนว่าทุกอย่างก�าลังวนกลับ
ไปสู่จุดเดิมก่อนที่จะมีการรัฐประ 
หารเมื่อปี 2557 เมื่อนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ แกนน�าม็อบนก 
หวีดเปิดตัวเคลื่อนไหวสนับสนุน
ร่างรฐัธรรมนญูด้วยการจดัพดูสด
กบัสาวกแนวร่วมผ่านเฟซบุก๊ไลฟ์
ทุกวัน
 ขณะที่ นายจตุพร พรหม-
พันธุ์ แกนน�าเสื้อแดงก็โต้กลับ

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  

เมื่อเข้าข่ายชักจูง ปลุกระดม
จึงเกิดค�าถามว่าไฉนฝ่ายคุมอ�านาจ

 ฝ่ายถือกฎหมายเปิดไฟเขียว

เรื่องจากปก

การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา
เหล่านั้น
 ความต่างที่เห็นเด่นชัดอาจมี
เพียงเรื่องเดียวคือนายสุเทพ และ
นายจตพุร พดูผ่านเครอืข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นการพูดคนเดียวจึง
ไม่เข้าข่ายขัดค�าสั่งคสช.ห้ามชุม 
นุมทางการเมืองเกิน 5 คน
 แต่ค�าถามที่น่าสนใจคือทั้ง
กรณีของนายสุเทพ นายจตุพร 
และกลุม่นกัศกึษามเีป้าหมายของ
การเคลื่อนไหวชัดเจนหรือไม่ ซึ่ง
ถ้าไม่ตอบแบบแกล้งโง่ก็ต้องยอม 
รับว่าท้ังหมดมีเป้าหมายเด่นชัด
ว่าต้องการผลอย่างไรในการเคลือ่น 
ไหวครั้งนี้
 อย่างไรกต็ามหากเปรยีบเทยีบ
การเคลือ่นไหวของนายสเุทพ นาย
จตุพร และกลุ่มนักศึกษา แม้แต่
ละฝ่ายมเีป้าหมายเด่นชดั แต่พลงั

ทันทีด้วยการพูดสดผ่านเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ทกุวนัเช่นกนั โดยเป็นการพดู
หลังนายสุเทพ และเลือกท่ีจะโต้
ประเดน็ทีน่ายสเุทพน�าเสนอแบบ
ตาต่อตาและวันต่อวัน 
 ทั้งสองกรณีมีประเด็นน่า
สนใจตรงทีฝ่่ายคมุอ�านาจและ
ฝ่ายถือกฎหมายเปิดไฟเขียว
ให้ท�าได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีการ
ระงับยับย้ัง มีแต่กล่าวเตือน
ไม่ให้ปลุกระดม บิดเบือนเนื้อ 
หาที่น�าเสนอ
 เมื่อน�ากรณีนายสุเทพ และ
นายจตุพร ไปเทียบเคียงกับการ
เคลื่อนไหวของขบวนการนักศึก 
ษาทัง้กลุม่ประชาธปิไตยใหม่และ
กลุม่อืน่ๆทีถู่กจบัด�าเนนิคดหีลาย
ข้อกล่าวหา
 ค�าถามคอืกรณขีองนายสเุทพ 
และนายจตพุรแตกต่างอย่างไรกบั

ทีจ่ะท�าให้ไปถงึเป้าหมายแตกต่าง
กัน
 นายสุเทพ นายจตุพร มีมวล 
ชนทีค่อยสนบัสนนุและคอยขยาย
แนวความคิด แต่กลุ่มนักศึกษา
ไม่มมีวลชนสนบัสนนุ หรอืหากจะ
มีก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆที่แตกตัว
มาจากคนเสื้อแดง
 การเคลือ่นไหวของนายสเุทพ 
และนายจตุพร จึงเข้าข่าย ชักจูง 
ปลกุระดมมากกว่าการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มนักศึกษา
 เม่ือเข้าข่ายชักจูง ปลุกระดม
มากกว่า จงึเกดิค�าถามว่าไฉนฝ่าย
คุมอ�านาจ ฝ่ายถือกฎหมายเปิด
ไฟเขียว
 ค�าตอบที่ได้อาจมีหลายค�า
ตอบ
 แต่ค�าตอบเดียวที่เด่นชัด
คือการสร้างบรรยากาศให้
กลบัไปสูว่นัก่อนท�ารฐัประหาร 
ปูทางสร้างความชอบธรรม
ก่อนใช้อ�านาจเพื่อเจาะช่องไว้
เป็นทางออกฉุกเฉิน หากก่อน
และหลังท�าประชามติเกิด
สถานการณ์ไม่พึงประสงค์

หนังม้วนเดิม



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4352 (877) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทรรศนะ

ไม่ว่าจะเรียกว่า “ค่าโง่” หรือ “ค่าซื้อ
ความรู้ราคาแพงเกินไป” ก็ตาม 
กรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด 
“GT 200” ที่ไม่ต่างกับ “ไม้ล้าง
ป่าช้า” ก็คือความเสียหายที่เกิดกับ
ประเทศ 
 แต่ที่ส�าคัญกว ่าคือชีวิตเจ ้า
หน้าที่รัฐที่ท�างานเสี่ยงตายในพื้น   
ที่และชีวิตประชาชนผู ้บริสุทธิ์     
ซึ่งอาจไม่ใช่เพราะ “ค่าโง่” แต่  
เป็น การจงใจที่จะ “ทุจริตคอร์รัป 
ชัน” ?
 “เนติบริกรใหญ่” จะออกมารับ
หน้าเสื่ออย่างไรก็ตาม หรือจะอ้าง
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่แค่เรื่องความ
เสียหายที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ แต่
ต้องให้มกีารตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ
ทีร่บัผดิชอบอย่างจรงิจงัถงึความรบัผดิ
ชอบที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมาและ
เปิดเผย !
 เพราะกรณีนี้มีหลักฐานปรากฏ   
ชัดเจน ทั้งข้อมูลเอกสารและค�าให้     
สัมภาษณ์ของบุคคลและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีเจตนาที่เข้าข่ายความผิด
หรือไม่ ?
 ไม่ใช่แค่เรยีกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
มาถาม 30 ข้อ เพื่อขอทราบข้อมูลว่า
เป็นมาอย่างไรเท่าน้ัน เพราะเร่ืองน้ี
ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เป็นข่าวที่ฉาวโฉ่และ
สงัคมวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างมากมาย  
ทั้งยังมีการออกมาตอบโต้ของบุคคล
ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะการยนืยนั
ว่าใช้ได้ผล หรือมีการจัดซื้ออย่างถูก
ต้อง !
 กรณี “ไม้ล้างป่าช้า” จึงจะ
พิสูจน์วาทกรรม “ปราบโกง” ได้
อย่างดีว่าเป็น “ของจริง” หรือแค่ 
“ปาหี่”!

จบแบบไหน?

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปัญหาได้ ปัญหาคอืว่า ต้องอบรมมารยาท 
คุณธรรม ความดี มีหิริโอตัปปะกันบ้าง 
โดยเฉพาะเป็นถึงข้าราชการ ก่อเรื่อง
พรรค์นี้ได้อย่างไร  
 ถามว่าข้าราชการนัน้ ถ้าเป็นอย่างข่าวทีว่่า
เมาด้วย เมาแล้วหื่นอย่างนี้เรียกว่า 2 เด้ง จะ
ยงัเลีย้งไว้ต่อไปหรอื ถ้าเลีย้งไว้กแ็สดงว่าไม่คดิ
แก้ไขกัน ลงโทษก็ไม่มี แล้วเราจะใช้ระเบียบ
อะไร ดีกับคนชั่วเกินไป มันก็จะมีแต่ปัญหา 
เสียหายอย่างนี้แหละ
 มนักต้็องใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์
ให้ได้ อย่าท�าอะไรชนิดท่ีปกปิด ท�าความผิด
แล้วก็ปกปิดไว้ ความชั่วก็จะยิ่งเบ่งบาน ยิ่งรั่ว
รด ไหลนองกรมป่าไม้ต่อไป เพราะฉะนั้น
ท�าให้เรื่องให้มันกระจ่างซะ ผิดก็ว่าไปตามผิด 
อย่าคดิรกัษาหน้าตา แต่ไม่รกัษากฎหมาย ไม่
รักษาจริยธรรม ปล่อยให้คนกระท�าย�่ายีกัน
แล้วมาบอกต้องรักษาหน้าตาของหน่วยงาน
ขององค์กร 
 อาตมาอยากให้รักษาศีลธรรมไว้ก่อนสิ 
พวกน้ีจะไม่มีปัญหาเลย เพราะไม่รักษาศีล
ธรรม ไม่รักษาความดี จึงก่อเรื่องอัปรีย์อย่าง
นี้
 ต้องเรียกว่าขาดจริยธรรมตัวเดียวแหละ 
ศลีธรรมไม่กลบัมา โลกากว็นิาศ องค์กรกว็บิตัิ
วิปริต ถ้าเมาด้วย หื่นด้วย บ้ากามด้วยก็ต้อง
จดัการกนัไป ก่อเรือ่งกบัคนในองค์กรเดยีวกนั 
เขาไม่สมยอม แล้วยิง่มีลกู มีเมียอยูแ่ล้ว ก็ต้อง
ยิง่เพิม่โทษ ต้องเล่นให้หนกัหน่อย อย่าปล่อย
ให้ลอยนวล ถ้าคนชั่วลอยนวล เพราะอยาก
ต้องการรักษาหน้าตาก็จะงามหน้าไปเรื่อยๆ 
เอาหน้าที่ดี หน้าตาไว้ทีหลังเถอะ 
 กรมป่าไม้เขาว่ากันว่า ถ้ามีกรมป่าไม้ 
ต้นไม้กไ็ม่เหลอืเท่าไร แต่ถ้าไม่มแีล้วเป็น
ไง ไม่รูล่้ะ แต่เขาพดูกนัอย่างนีว่้า ทีป่่าไม้
หายไปจากประเทศไทย ก็เพราะระบบ
รักษาป่าไม้ท่ีมือไม่ถึงอะไรอย่างนี้แหละ 
ป่าไม้จึงค่อยๆหมดไป เหี้ยนไป ยังไงก็
ขอฝากว่า ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อมกนัให้
ดีๆหน่อย
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ขอให้ผู้ใหญ่ในกรมป่าไม้คิดซะใหม่ 
อย่างอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าแก้
ปัญหาโดนข่มขืน โดนลวนลาม จึง
ไม่อยากให้ผู ้หญิงไปปฏิบัติราช
การนอกสถานที่เพียงล�าพัง 

ข่าวครึกโครมเวลานี้น่าจะเป็นเรื่องชู้สาว 
เรื่องการข่มขืน เรื่องการท�าอนาจารของ
ข้าราชการกรมป่าไม้ ที่มีข่าวว่าผู้ใหญ่ใน 
กรมป่าไม้ขอร้องไม่ให้ผู้เสียหายไปแจ้ง
ความ ไปด�าเนินคดี ปกปิดไว้เพ่ือรักษา
หน้าตาขององค์กร 
 คนเราเน่ียมันไม่รักษากับความถูกต้องดี
งามของศลีธรรม กฎหมาย แต่กลับจะไปรกัษา
หน้าตา การที่ท�าอะไรแล้วพยายามยิ่งปกปิด 
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า หลังคาบ้านมุงดี บัง
ดี ฝนไม่ร่ัวรด แต่ความชั่วยิ่งท�า ยิ่งปกปิด 
ความชั่วก็จะยิ่งรั่วรด 
 ขอให้ผู้ใหญ่ในกรมป่าไม้คิดซะใหม่ จะใช่
หรอืไม่ แต่การปกปิดความชัว่ร้าย ทีท่างผูใ้หญ่
อย่างอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่า ไม่อยากให้ผู้
หญงิไปปฏบิตัริาชการนอกสถานทีเ่พยีงล�าพงั  
 ทีจ่รงิเรือ่งหญงิหรอืชายจะในสถานที ่หรอื
นอกสถานที่ ถ้าถูกลวนลามแล้ว บางทีหน้า
ห้องผู้ใหญ่นั่นแหละก็อาจจะโดนลวนลามได้ 
เห็นมีข่าวกันอยู่เรื่อยๆ อย่าไปคิดว่าวิธีแก้
ปัญหา โดยไม่ให้ผู้หญิงไปอยู่ในที่เปลี่ยว ไม่
ไปท�างานนอกสถานที่  
 ต่อไปก็เป็นว่าแก้ปัญหาโดนข่มขืน คือไม่
ให้ออกไปท�างานนอกสถานที่ แล้วข้าราชการ
จะท�าอะไรกนัล่ะ จะมาท�างานกนัอยูแ่ต่ในออฟ 
ฟิศหรือ  
 การแก้ปัญหาแบบนี้ไม่สามารถแก้

คดิใหม่ซะ!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่าง
ต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่ผลการลงประชา 
มติออกมาว่าอังกฤษตัดสินใจออก
จากสหภาพยโุรปหรอือยี ู โดยฝ่าย
ท่ีต้องการให้ออกจากอยีหูรอืเบรก็
ซติ (BREXIT) มคีะแนนร้อยละ 
52 ขณะทีฝ่่ายทีย่งัอยากให้อยูก่บัอี
ยตู่อมคีะแนนร้อยละ 48 ซึง่จากวนั
นัน้จนถงึวนันี ้ คนองักฤษทีไ่ม่สูจ้ะ
เหน็ด้วยกับการแยกจากอยี ูราวๆ 2 
ล้าน 5 แสนคน กเ็รยีกร้องให้นบั
คะแนนใหม่ ซึ่งคงเป็นไปได้ยาก 
ขณะที่ทางอียูก็เริ่มกดดันเร่งให้
องักฤษเริม่ต้นกระบวนการแยกตวั
จากโซนเศรษฐกิจยุโรปให้เร็วที่สุด 
ด้วยการเริม่ใช้มาตรา 50 ของสนธิ
สญัญาอยี ู เพราะเมือ่วนัศกุร์ทีผ่่าน
มา อันเป็นวันทราบผลประชามติ 
เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งตลาด
หุน้ ตลาดทนุร่วงกนัระนาว
 โดยเมื่อวันศุกร์ นายเดวิด     
คาเมรอน ประกาศลาออกจากต�า 

เยยีม และ ลกัเซมเบร์ิก ออกมากระ
ตุน้ว่าองักฤษควรจะต้องด�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนการใช้มาตรา 50 เพือ่
ไม่ให้เกดิปัญหาตามมาอกี 
 “เราหวงัทีจ่ะเหน็รฐับาลองักฤษ
ท�าให้ผลการลงประชามติเกิดขึ้น
อย่างทนัท ี แต่อย่างไรกต็ามเชือ่ว่า 
อาจจะต้องล�าบากในระหว่างด�าเนนิ
การอยูบ้่าง” นีค่อืแถลงการณ์ของ
ของคณะมนตรยีโุรป 
 ฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประ 
ธานคณะกรรมาธกิารยโุรป ได้พดู
ก่อนหน้านีว่้า เขาไม่เข้าใจในเหตผุล
ว่าเหตใุด รฐับาลองักฤษจงึต้องรอ
ไปถงึเดอืนตลุาคมจงึจะส่งจดหมาย
การลาออกจากความเป็นสมาชิก
มายงัอยี ู 
 ทีด่จูะประนปีระนอมให้องักฤษ
มากทีส่ดุเหน็จะเป็น นางแองเจลา 
แมร์เคลิ นายกรฐัมนตรเียอรมนี 
ทีแ่ม้จะยนืยนัว่า องักฤษสมควรจะ
ด�าเนนิการในเวลาไม่นาน แต่กไ็ม่
อยากกดดนัองักฤษมากเกนิไป โดย
เธอกล่าวเมือ่วนัอาทติย์ว่าไม่อยาก
จะเร่งรดัจนกว่าจะถงึเดอืนตลุาคม
 “เป็นความสตัย์จรงิทีว่่า ไม่ควร
ทีต้่องใช้เวลาเนิน่นาน แต่ฉนัจะไม่
ลุกขึ้นสู้ด้วยเงื่อนไขเวลาสั้นเช่นนี้ 
องักฤษจะยงัคงเป็นพนัธมติรทีใ่กล้
ชดิต่อไป ทีผ่กูเชือ่มกบัเราด้วยความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิ” 
 สิ่งที่ทางอียูหวาดกลัวที่สุดคือ

กลวัว่าหากยดืเยือ้ไป อาจเกดิปรา 
กฏการณ์โดมโิน คอืเมือ่องักฤษออก
จากอยี ูสมาชกิอยีบูางประเทศกอ็าจ
เรยีกร้องขอแยกตวับ้าง ซึง่หากเป็น
อย่างนั้นเท่ากับอียูจะถึงการล่ม
สลาย และตอนนี ้อยีกูท็�าได้เพียงกด 
ดนัทางการเมอืงให้คาเมรอนรกัษา
ค�ามั่นในการเริ่มการเจรจาภายใต้
มาตรา 50 และเคารพประชามต ิ 
 จอร์จ โซรอส อภมิหาเศรษฐนีกั
เกง็ก�าไรค่าเงนิกอ็อกมากล่าวเม่ือสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ช่วยกอบกู้ อียู 
ขึน้มาให้ได้ โดยก่อนหน้านี ้โซรอส 
ได้ออกมาเตือนอังกฤษว่าหากออก
จากอยี ูจะเกิดผลเสยีทางด้านเศรษฐ 
กิจต่ออังกฤษอย่างมาก ตลาดการ
เงนิต่างๆทัว่โลกน่าทีจ่ะป่ันป่วนวุน่ 
วายต่อไป  
 ซึง่หลงัจากผลประชามติออกมา 
ค่าเงนิปอนด์ขององักฤษอ่อนค่าลง
ร้อยละ 10 ในวนัศกุร์ ซึง่ถอืว่าอยูใ่น
ระดบัต�า่ทีส่ดุในรอบ 31 ปี เรยีกว่า
แม้จะไม่มากเท่าที ่ โซรอส ท�านาย
ไว้ แต่กส็ะท้อนให้เหน็เป็นอย่างดว่ีา
นี่คือผลกระทบของเบร็กซิต ที่เริ่ม
เกดิขึน้แล้ว  
 งานนีก้ค็งต้องดกูนัไปยาวๆว่า
ท้ายทีส่ดุ องักฤษ และอยี ูจะรบัมอื
กบัความเปลีย่นแปลงคร้ังน้ีอย่างไร
กนับ้าง เพือ่ให้ตนยงัอยู่รอดไปได้
ด้วยด ี เพราะหากเศรษฐกจิองักฤษ
แย่ ยโูรแย่ กย่็อมส่งผลกระทบท้ัง
โลก ส่วนจะมากน้อยกแ็ล้วแต่ ทว่า
คงไม่มีใครที่อยากจะให้อะไรเลว
ร้ายเกดิขึน้บนโลกใบนีแ้น่ 
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อียูเริ่มกดดันเร่งให้อัง
กฤษ เริม่ต้นกระบวนการ
แยกตัวจากโซนเศรษฐ
กจิยโุรปให้เรว็ทีส่ดุ ด้วย
การเริม่ใช้มาตรา 50 ของ
สนธสิญัญาอยี ูเพราะเมือ่
วนัศกุร์ทีผ่่านมา อนัเป็น
วนัทราบผลประชามตเิกดิ
ผลกระทบไปทัว่โลก ทัง้
ตลาดหุ้นตลาดทุนร่วง
กนัระนาว 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“ชัพพาต” เสนอภาพชื่อ “After a Brexit” ใน caglecartoons.
com ระบอุงักฤษเป็นอสิระจากอยีแูล้ว แต่ตอนนีม้ปีระเดน็ว่าถ้า
อังกฤษสร้างปัญหาขึ้นมาจะหาใครมารับบาปดีล่ะ

 

แหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ
เกดิการกลบัล�า เพราะเขาบอกว่าจะ
ปล่อยให้เป็นหน้าทีผู่น้�าพรรคอน-ุ
รกัษ์นยิมและนายกรฐัมนตรคีนต่อ
ไปในการเริ่มต้นมาตรา 50 ของ
สนธสิญัญาอยี ู ซึง่ก�าหนดกระบวน 
การถอนตวัจากอยีกูนิเวลา 2 ปี ทัง้ๆ
ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเร่ิมต้นกระ 
บวนการทนัทหีลงัการลงประชามติ 
สร้างความไม่พอใจให้เหล่าผูน้�าอยีู
ทีต้่องการจบเรือ่งอย่างรวดเรว็
 ในทีป่ระชมุ 6 ชาต ิผูก่้อตัง้สห 
ภาพยโุรป ซึง่ประกอบด้วย เยอรมนี 
เนเธอร์แลนด์ อติาล ีฝรัง่เศส เบล 

กดดัน‘อังกฤษ’ใช้มาตรา50

ข้อมูลภาพ : independent.co.uk
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เศรษฐกิจ

ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน
กรรมการบรหิาร ศนูย์ข้อมูลวิจยั
และประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์
ไทย บรษิทัเอเจนซี ่ฟอร์ เรยีล   
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากดั หรอื 
AREA เปิดเผยว่า จากการทีร่ถไฟ 
ฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดใช้บริการใน
เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งที่ผ่านมา
ราคาที่ดินแนวเส้นทางนี้ราคาขยับ
ตัวมาโดยตลอดตั้งแต่ในปี 2547 
โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ปีละประมาณ 9% 
อย่างไรกด็ ี ทางศนูย์ข้อมูลวิจยัฯได้
ติดตามราคาที่ดินตามราคาตลาด
เฉพาะในช่วงปี 2554-2559 โดย
รถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงสร้างรถไฟ 
ฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ 
มรีะยะทางประมาณ 23 กโิลเมตร มี
สถานยีกระดับ 16 สถาน ีส�าหรับเงนิ
ลงทนุคือ 60,019.5 ล้านบาท หรอื
ตกกโิลเมตรละ 2,609 ล้านบาท
 ทัง้นี ้จากการส�ารวจพบว่า บร-ิ
เวณทีร่าคาทีด่นิเพิม่สงูขึน้มากเป็น
พิเศษคือสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง
บรเิวณตลาดบางใหญ่ บางบวัทอง 
นนทบรุ ีโดย ณ สิน้ปี 2558 ราคา
ตกเป็นเงนิตารางวาละถงึ 130,000 
บาท และคาดว่าสิน้ปี 2559 ราคา
ทีด่นิน่าจะเพิม่สงูข้ึนเป็น 145,000 
บาท โดยในระยะเวลา 5 ปีนี ้(2554-
2559) ปรากฏว่าราคาที่ดินเพิ่ม     
ข้ึนจาก 85,000 บาทต่อตารางวา     
ในปี 2554 เป็นราคาตารางวาละ 
145,000 บาท ณ สิน้ปี 2559 หรอื
เพิม่ขึน้ถงึ 71% ในรอบ 5 ปีทีผ่่าน
มาทเีดยีว  

ที่ดินสายสีม่วงพุ่งกว่า11% 

 ส�าหรับอตัราเพ่ิมของราคาท่ีดนิ
ตัง้แต่ปี 2554-2559 นัน้ เพิม่ขึน้ถงึ 
11.5% ต่อปีเลยทีเดียว โดยในปี 
2554 เพ่ิมข้ึนต�่าสดุคือ 9.5% แต่
หลงัจากนัน้ในแต่ละปี ราคาทีด่นิ ณ 
สถานรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลาดบาง 
ใหญ่ กเ็พิม่ขึน้มากกว่า 10% มาโดย
ตลอด แสดงให้เหน็ว่าการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายนีส่้งผลดต่ีอการเพิม่ขึน้
ของราคาเป็นอย่างยิง่และเมือ่เทยีบ
กบัการขยายตวัของราคาทีด่นิในเขต
กรงุเทพฯและปรมิณฑลโดยรวมแล้ว
การเพิม่ขึน้ต่างกนัมาก โดยในรอบ 
5 ปีทีผ่่านมาราคาทีด่นิในกรงุเทพฯ
เพ่ิมข้ึนปีละไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์หรือเพ่ิม
ขึ้นราว 19% เท่านั้น ในขณะท่ี
บรเิวณนีเ้พิม่ขึน้ถงึ 71% ในช่วงเวลา
เดยีวกนั ราคาทีด่นิในเขตกรงุเทพฯ
และปริมณฑลในช่วงปี 2556-2559 
มีแนวโน้มถดถอยลงทุกปี ไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอ
ตวัลงตามล�าดบั

 ท้ังนี ้จากการท่ีจะออกกฎหมาย
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ใหม่ หรอืมกีารจดัเกบ็ภาษจีากการ
เพิม่มลูค่า รฐักค็งน�าภาษมีาพฒันา
ประเทศได้มาก เช่น ถ้าซือ้ทีด่นิ ณ 
ราคา 85,000 บาท ในปี 2554 แล้ว 
ณ สิน้ปี 2559 เตบิโตเป็น 145,000 
บาท หรือเพิ่มขึ้น 60,000 บาท 
รัฐบาลก็จัดเก็บส่วนก�าไรสัก 20% 
ต่อตารางวา หรอื 12,000 บาท ถ้า
ทีด่นิรอบสถานรีถไฟฟ้ามีการเปลีย่น
มอืสกั 40,000 ตารางวา หรอื 100 
ไร่ จ�านวน 16 สถาน ีกเ็ป็นทีด่นิถงึ 
640,000 ตารางวา หากสดัส่วนภาษี
ก�าไรได้ตารางวาละ 5,000 บาทโดย
เฉลีย่กจ็ะได้เงนิถงึ 3,200 ล้านบาท 
น�ามาสร้างรถไฟฟ้าได้ในอนาคต 
 “อย่างไรกต็ามไม่อยากให้ “ตืน่
ตูม” กับรถไฟฟ้าสายนี้มากนัก 
เพราะค่าเดินทางไปกลับสีลมอาจ
เป็นเงนิถงึ 200 บาทเศษแพงกว่าค่า
รถตูท้างด่วนเสยีอกีอาจไม่คุ้มท่ีจะไป
อยู่ไกลขนาดน้ี ดงัน้ันการไปลงทนุ
ซือ้ห้องชดุทีผ่ดุขึน้มากมายในแถวนี้
อาจไม่ท�าก�าไรมากนกัในระยะยาว” 

 
In Brief : ย่อความ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

AREA แจงข้อมลูระบทุีด่นิ
แนวรถไฟฟ้าสายสม่ีวงพุง่
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะบรเิวณ
ตลาดบางใหญ่ บางบวัทอง
นนทบุร ีเพ่ิมเฉลีย่ปีละกว่า
11% ต่อปี คาดส้ินป ี59 ราคา
แตะ 145,000 บาทต่อตร.ว. 

ออกบูธ๊ : นายเศรษฐกาล เศรษฐ-
ภากรณ์ ผู ้จัดการทั่วไป บริษัท      
มายาณกานต์ จ�ากัด ผู้ผลิต และ   
จัดจ�าหน่าย ขนมเห็ดกรอบตรา 
“หัวเห็ด” น�าขนมเห็ดเข็มทอง  
กรอบ และเห็ดนางฟ้ากรอบออก 
บูธ๊แสดงสนิค้าในงาน ‘Tops Food 
Fun Fair’ โดยมีลูกค้าสนใจเข้า
เย่ียมชมบู๊ธ และซื้อสินค้าเป็น
จ�านวนมาก 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,100.00 บาท

 ขาย 22,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,709.00  บาท

 ขาย   22,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,324.46  ขาย 1,325.23
ลอนดอน ซื้อ 1,324.46  ขาย 1,325.23

ภาวะหุน้  27  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) 

35.61

39.68625

48.65

4.6675

0.35767

26.3345

+11.12 1,424.31
  44,796.22
+14.31 2,019.52
  32,735.75
+4.61 897.24
  24,405.18
+9.25 521.83
  1,721.83

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,512.18 +8.43

2,157.64 +30.36

2,333.50 +13.41

1,662.23 +12.87

2,195.97 +27.52

2,729.84 +13.42

1,144.02 +5.83

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

 7,892.57 

17.62

8,449.53 

18.86

23,354.81 

52.14

3,391.06 

7.57

9,773.45 

21.82

25,781.00 

57.55

4,501.51

-1,323.91

-2,426.19



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.

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

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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4352 (877) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

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
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 4352 (877) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

‘ฮาซาร์ด’รบั‘เวลส์’ไม่หมู

เบลเยียม ชนะ ฮังการี 4-0 ในศึกยูโร 
2016 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งฮาซาร์ด ผู้
เล่นเบลเยียม ยอมรับว่าในรอบต่อไปท่ี 
ต้องเจอกับ เวลส์ ไม่ใช่งานง่ายแน่ แม้
เบลเยียมเป็นต่อ  
 ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบ 16 
ทีมสุดท้าย เม่ือคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เบล 
เยียม พบกับ  ฮังการี และเป็นฝ่ายเอาชนะไป
ได้ 4-0 โดยเกมนี้  อีเดน ฮาซาร์ด โชว์ฟอร์ม
เจ๋ง ยิงได้ 1 ประตู นาทีที่ 80 และจ่ายให้ มิชี 
บาตชวัย ีแปรเข้าไปนาททีี ่78 ส่วนอกี 2 ประตู
ได้จาก โทบี ไอเดอร์ไวเรลด์ นาทีที่ 10 และ 
วานิก เฟอร์เรรา คาราสโช ช่วงทดเวลาครึ่ง
หลัง  
 ชยัชนะนดันีข้องเบลเยยีมท�าให้รอบต่อไป 
ต้องโคจรไปเจอกับ เวลส์ ในคืนวันศุกร์ที่ 1 
กรกฎาคมทีจ่ะถงึนี ้ซึง่ ฮาซาร์ด ยอมรบัว่าการ
เจอกับ เวลส์ ไม่ใช่งานง่าย แม้ว่าใครๆจะมอง
ว่า เบลเยียม มีภาษีดีกว่าก็ตาม
 “เวลส์ เป็นทมีทีแ่ขง็แกร่งมากครบั เราเคย
เจอพวกเขามารอบคดัเลือก แต่เอาชนะพวกเขา
ไม่ได้เลย พวกเขาเป็นทีมที่ไม่ใหญ่มากนัก มี
เพียงซูเปอร์สตาร์แนวรุกแค่คนเดียว คือ แก
เร็ธ เบล เกมนี้จึงเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่ครับ เรา

จึงต้องเตรียมตัวอย่างดี และพยายามเอาชนะ
พวกเขาให้ได้” ฮาซาร์ด กล่าว
 ขณะที่ทีม “ตราไก่” ฝรั่งเศส ก็ผ่านเข้า
รอบก่อนรองชนะเลิศได้ตามคาด โดยพลิก
สถานการณ์จากที่ตามหลัง ไอร์แลนด์ 0-1 
กลับมาชนะ 2-1 ซ่ึงรอบต่อไป ฝรั่งเศส จะ
เข้าไปพบผู้ชนะระหว่าง องักฤษ กบั ไอซ์แลนด์ 
ในคืนวันที่ 3 กรกฎาคม    
 ไอร์แลนด์ ได้ประตนู�าไปกอนจากจดุโทษ
ของ ร็อบบี เบรดี นาทีที่ 2 ขณะที่ ฝรั่งเศส ได้ 
2 ประตูจาก อองตวน กริซมันน์ นาทีที่ 58 
และ 61  
 กรซีมันด์ ยอมรบัว่าในครึง่แรกทีต่ามหลงั
ไปก่อน บรรยากาศในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่ง
ค่อนข้างเครยีด ท�าให้มีการปลุกเร้ากนัและกนั
จนเอาชนะได้ในที่สุด  
 ด้าน “อนิทรเีหลก็” เยอรมน ีผ่านเข้ารอบ
ได้ง่ายดาย ด้วยการถล่ม สโลวาเกีย ไป 3-0 
จากประตูของ เฌอโรม บัวเต็ง นาทีที่ 8, มาริ
โอ โกเมซ นาททีี ่43 และ จูเลยีน แดรกซ์เตอร์ 
นาทีที่ 63  
 อย่างไรกต็าม ในรอบต่อไป เยอรมน ีต้อง
เจอกับงานหนัก เม่ือต้องโคจรพบผู้ชนะระ 
หว่าง สเปน กบั อติาล ีในคนืวนัที ่2 กรกฎาคม 

โลกกีฬา

อีเดน ฮาซาร์ด ของเบลเยียม ยอมรับว่าเวลส์ ไม่หมู

เมสซเีลกิเล่นทมีชาติ

‘โค’ซวิ‘วอลมาร์ต’

‘บิลล’ีคว้าแชมป์แรก

ลโิอเนล เมสซ ี นกัเตะตวัเก่งของทมี “ฟ้า
ขาว” อาร์เจนตนิา ประกาศอ�าลาการเล่น
ทีมชาติ หลังล่าสุด อาร์เจนตินา พ่ายจุด
โทษต่อ ชลิ ี2-4 ในศกึโคปา อเมรกิา หลงั
เวลาปรกติและช่วงต่อเวลาพิเศษเสมอกัน 
0-0 โดยเขาเป็นหนึ่งในคนท่ียิงจุดโทษ
พลาด ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเจ็บปวดที่ไม่
สามารถพาทีมฟ้าขาวได้แชมป์ โดยอาร์-
เจนตนิา ได้รองแชมป์มาตลอดในรายการ
ใหญ่ 3 ครัง้ตดิ ท้ังในฟตุบอลโลกปี 201 
รวมทัง้โคปา อเมรกิา ครัง้ทีแ่ล้ว (ปี 2015) 
และครัง้นี ้

ลิเดีย โค โปรสาวหมายเลข 1 ของโลกชาว
นิวซีแลนด์ หวดเพิม่ 3 อันเดอร์พาร์ เมือ่คนื
วันอาทิตย์ สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ คว้า
แชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ วอลมาร์ต 
เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอส์ แชมเปียนชิพ ทิ้ง 
แคนดี คุง กับ มอร์แกน เพรสเซล ที่ได้อัน 
ดับ 2 ร่วม อยู่ 3 สโตรก ส่วน โมรียา จุฑา
นุกาล นักกอล์ฟมือ 89 ของโลกชาวไทย 
สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ ขณะที่ เอรียา 
จุฑานุกาล มือ 7 ของโลก ซึ่งเป็นน้องสาว
แท้ๆของเอรียา สกอร์รวมอยู่ที่ 6 อันเดอร์
พาร์ 

บิลลี เฮอร์ลีย์ เดอะ เธิร์ด นักกอล์ฟชาว
สหรฐั คว้าแชมป์พจีเีอ ทวัร์ ครัง้แรกในชวีติ 
จากรายการ ควิกเคน โลนส์ เนชันแนล     
ซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อคืนวัน
อาทิตย์ที่ผ่านมา ท�าเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 
สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ ส่วนอันดับ 2 
เป็นของ วีเจย์ ซิงห์ อดีตนักกอล์ฟมือ 1    
ของโลกชาวฟิจิ ที่มีคะแนนรวมอยู่ที่ 14 
อันเดอร์พาร์  ขณะที่ เออร์นี เอลส์ มือ 296 
ของโลกชาวแอฟริกาใต้ สกอร์รวมอยู่ 12 
อันเดอร์พาร์ หล่นลงมาอยู่อันดับที่ 5 จาก
เดิมที่อยู่ที่ 2 

กีฬา
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บันเทิง

คอนฯ‘รฮินันา’กร่อย

ID4ภาคต่อรายได้ที2่

เปิดแสดงโขนปลายปี 

เต๊นท์คยุงานเพลงแล้ว

คอนเสร์ิตของ รฮินันา นักร้องสาวชือ่ดงั ที่
จัดขึ้นที่เวมบลีย์ อารีนา มีคนชมเพียงประ 
มาณ 45,000 คน หรอืครึง่หนึง่ของความจุ
สนามกฬีาแห่งนี ้โดยคอนเสร์ิตครัง้น้ีมแีฟนๆ
แสดงความรูส้กึออกเป็น 2 แบบ บ้างกผ็ดิหวงั
กบัการแสดง ในขณะทีอ่กีส่วนบอกว่าประทบั
ใจ ส่วนเจ้าตวัเองกไ็ด้ขอบคณุแฟนๆ และบอก
ว่าเธอประทบัใจกบัคอนเสร์ิตคร้ังนี้

ภาพยนตร์เรื่อง Independence Day : 
Resurgence หรอื ID4 ภาค 2 ท�ารายได้เป็น
อนัดบั 2 โดยท�าเงนิไป 41.6 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ถอืว่าต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ โดยภาพ 
ยนตร์อนัดบั 1 คือ Finding Dory ทีท่�ารายได้ 
73.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ว่า Independence 
Day : Resurgence ท�ารายได้รวมทัว่โลกเป็น
อนัดบั 1 คือ 143.6 ล้านดอลลาร์สหรฐั

โขนมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ในสมเดจ็พระ นาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ ประจ�าปี พ.ศ.
2559 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่าง 5 
พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม ณ หอประชมุใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซื้อบัตรตั้ง 
แต่ 1 สงิหาคม เป็นต้นไป ท่ีไทยทิคเกต็ เมเจอร์ 
ทกุสาข บตัรราคา 620, 820, 1020, 1520 และ 
1820 บาท นกัเรยีน นกัศกึษา ราคา 120  บาท 

“เต๊นท์” พชิญา ยอดแสง แชมป์ล้านแรก
ของรายการ “เสยีงสวรรค์ พชิติล้าน” ทาง
ช่อง 8 เผยได้คยุเร่ืองงานเพลงกบั “เณร ศภุ
ชยั นลิวรรณ” กรรมการผูอ้�านวยการธรุกจิ
เพลง บรษิทั อาร์เอส จ�ากดั (มหาชน) แล้ว 
โดยมาร้องเพลงให้ผู้ใหญ่และพ่ีๆทมีงานได้
ฟังกนัแบบสดๆ ส่วนเร่ืองการเป็นนกัร้องลูก
ทุง่นัน้ อยากให้ทกุคนตดิตาม

ตวัละครไมเ่หมือนจริง โลกบันเทิง

หลงัจากตวัอย่างภาพยนตร์เรือ่ง Nina ออกมา
ผ่านอนิเทอร์เนต็ได้เพยีงแป๊บเดยีว แฟนๆบาง
ส่วนบนโลกออนไลน์ก็ออกอาการดราม่า ไม่
ยอมรบั โซอ ีซลัดานา ทีร่บับท นนิา ซโิมน 
นกัร้องในต�านาน เพยีงเพราะเธอดไูม่เหมอืนตวั
จรงิของ ซโิมน (โดยเฉพาะประเดน็สผีวิทีห่ลาย
คนมองว่าเธอสผิีวไม่คล�า้พอ ซึง่เป็นท่ีวจิารณ์กัน
ตัง้แต่รู้ว่าเธอคอืผู้แสดงแล้ว) แม้ว่าเนือ้เรือ่งทีจ่ะ
น�ามาสร้างนี ้หลายคนยอมรบัว่าดแีละน่าสนใจ
กต็าม เพราะสร้างจากชวีประวตัขิอง ซโิมน 
 “ฉนัเป็นคนผวิด�าแบบทีฉ่นัรูว่้าฉนัเป็น คณุ
ไม่ควรจะมองใครและแสดงความรู้สึกในการ
ดถููกใครเช่นนี”้ นีค่อืสิง่ที ่ซลัดานา กล่าว
 จุดที ่ ซลัดานา ถกูวิจารณ์อกีอย่างคอืเรือ่ง
การท�าศลัยกรรมพลาสติก ซึง่เธอเองคดิว่าไม่ใช่
เรือ่งท่ีควรจะเอามาโจมตเีธอเลย 
 “ฉนัไม่เคยคดิว่าเธอไม่สวย นน่ิา เหมอืน
คนในครอบครัว แต่ถ้าคุณคิดว่าจมูกที่ฉันท�า
ศัลยกรรมมาไม่สวย คณุต้องถามตวัคณุเองแล้ว
ว่าสวยในความหมายของคณุคอือะไร ถ้าคณุคดิ
ว่าจมูกแบนๆสวย บางทีก็อย่างนี้ล่ะค่ะ ท�า
อย่างไรกม็คีนวิพากษ์วิจารณ์”
 อย่างไรกต็าม ดาราต่างๆไม่ว่าจะเป็น พอ
ลลา แพตตนั หรอื ควนี ลาตฟิาห์ รวมทัง้ ลซิา 
ซิโมน เคลล ีซึง่เป็นลกูสาวของ นนิา ซโิมน เอง
ก็สนับสนุนและให้ก�าลังใจเธอกับการรับบทนี้
เป็นอย่างด ีซึง่ ลซิา ได้พดูว่า ซลัดานา อาจจะ
โชคร้ายเกนิไปหน่อยทีเ่ธอเป็นคนทีด่งึดดูสายตา

คนได้ง่าย ท�าให้เธอได้รบัการกล่าวถงึมากตาม
ไปด้วย ซึง่หลายครัง้ไม่ใช่เรือ่งทีค่วรพดูเลย 
 แต่แม้จะมีเสียงนกเสียงกาวิจารณ์เธอ ทว่า
ค�าพดูของคนเหล่านัน้กจ็ะไร้ค่าไปเลย หากผล
งานทีอ่อกมาเธอท�าได้ด ี ซึง่เรือ่งนีก้เ็ป็นโอกาส
ของเธอทีจ่ะเป็นทีจ่ดจ�าเพราะทีผ่่านมา ภาพ-
ยนตร์ที่น�าเสนอเร่ืองราวของผู้หญิงผิวด�ามีไม่
มากนกั (หมายถึงบทเด่นๆ) การได้แสดงเป็น
นักร้องในต�านานจึงเป็นโอกาสที่จะท�าให้เธอ
เป็นทีจ่ดจ�ามากขึน้
 “เรือ่งราวของผูห้ญงิได้รบัการน�ามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์มไีม่มากนกัโดยเฉพาะผูห้ญงิผวิด�า ซึง่
ฉนัเลอืกทีจ่ะรบับทนี ้และไม่ว่าการแสดงของฉนั
จะเป็นอย่างไร สิง่ทีอ่ยากให้เน้นคอืเนือ้เรือ่งทีจ่ะ
บอกเรือ่งราวของ ซโิมน ให้ทกุคนได้รู ้ และฉนั
หวงัว่าจะท�าให้ ซโิมน เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้”  
 กรณีของ ซัลดานา ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการ
วิจารณ์คนมารับบททั้งๆที่คนวิจารณ์ยังไม่ได้ดู 
เมือ่เรว็ๆนี ้ โนมา ดเูมสเวนี ก็ถกูวิจารณ์เมือ่   
มารบับท เฮอร์ไมโอน ี ในภาคละครเวทแีฮร์รี 
พอตเตอร์ เพียงเพราะเธอมีผิวด�าซึ่งผิดกับใน
เวอร์ชัน่ภาพยนตร์ทีเ่ป็นคนผวิขาว ร้อนถงึ เจเค 
โรลลงิ เจ้าของบทประพันธ์ออกมาตอกกลับว่าเธอ
ไม่ได้เขยีนให้ เฮอร์ไมโอน ีมสีผีวิอะไรเสยีหน่อย  
 ซลัดานา จะท�าให้บทบาท ซโิมน เป็นที่
จดจ�าหรอืไม่ ต้องตดิตาม ซึง่ถ้าเธอท�าได้ดี 
บางทีอาจหุบปากพวกที่วิจารณ์ไปได้บ้าง
บางส่วน

ข้อมูลภาพ : http://www.bet.com/
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แถลงข่าวการถ่ายทอดสดและราย 
งานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
เกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สถานีวิทยุโทร 
ทศัน์กองทพับก O 15.00 น. พล.ท. 
ณฐั อนิทรเจรญิ รองเสนาธกิาร
ทหารบก เปิดนทิรรศการรูค้ณุแผ่น
ดินและมอบรางวัลผลงานการประ 
กวดตามโครงการ ปลุกจิตส�านึกรู้ 
คุณแผ่นดินปีที่ 5 ที่ศูนย์การค้า
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เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ เป็น
ประธานในพธิบีวงสรวงพระวญิญาณ
อดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในวัน
สถาปนารฐัสภา ครบรอง 84 ปี ที่
หน้าอาคารรฐัสภา 1 O 13.30 น. 
พล.อ.กิตติ อินทสร ประธาน
โทรทัศน์รวมการเฉาะกิจแห่งประ 
เทศไทย และกรรมกรผูอ้�านวยการ
ใหญ่ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

O 08.00 น. ภาวณิ ีปณุณกนัติ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด 
ล้อม เปิดการสมัมนาสร้างวนิยัคน 
ในชาตมิุง่สูก่รจดัการขยะทีย่ัง่ยนื ที่
โรงแรมเอเชยี O 09.09 น. สรุชยั 

เมอืงไทยก�าลงัไปได้สวย มร.อดมั ซตั 
คลฟิฟ์ กรรมการผูจ้ดัการ ดอทพร๊อพ
เพอร์ตี้ ถือโอกาสจัดงาน “DOT 
PROPERTY SHOW 2016 @ SIAM 
PARAGON” ยกขบวนแบรนด์สัง 
หาริมทรัพย์ชั้นน�ามามอบข้อเสนอ   
ที่ดีที่สุดทั้งส่วนลดราคาพิเศษและ
โปรโมช่ันมากมาย ระหว่างวนัที ่30 
มิ.ย.-3 ก.ค. ศกน้ี ที ่Fashion Hall 
ชัน้ 1 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

เป็นการสร้างความปลอดภัยของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อ
เนือ่งแบบบรูณาการ
 ณรงค์ศักด์ิ เยายานัง นัก      
เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หนุม่จติ
อาสาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 
(สุวรรณสุธาราม) กรงุเทพฯ เล่าให้
เราฟังว่า “การฝึกอบรมยวุชนต�า-

ปัญหาเมือ่ต้องเผชญิเหตวิุกฤต ิการ
ด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอ
เพยีง การดแูลคุม้ครองเพือ่น การ
เสยีสละ ความสามคัคใีนหมูค่ณะ 
มจีติสาธารณะ สร้างสรรค์กจิกรรม
ดีๆ  มคีณุธรรมจรยิธรรมให้เกดิขึน้
ในโรงเรยีนหรอืชมุชน และมคีวาม
มัน่ใจในการใช้ชวีติเชงิบวก ซึง่จะ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึ 
ษาธิการ โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้ม 
ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(ฉก.ชน.) ได้จัดโครงการอบรม
ยวุชนต�ารวจ สพฐ. รุ่นท่ี 5 ภายใต้
แนวคิด“ท�าความดีตามแนวพระ
ราชด�าร”ิ เพือ่ให้นกัเรยีนในระดบั
มัธยมศึกษาร่วมกันท�าความดี 
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองใน
วโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 
9 มถินุายน 2559
 นายอ�านาจ วชิยานวุตั ิผูช่้วย
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรม 
การการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กล่าวว่า 

ยุวชนตำารวจสพฐ.ปลุกพลังบวกวัยทีน
รวจ สพฐ. ท�าให้สามารถเรียนรู้
หลักปฏิบัติต่างๆ และเป็นประ 
โยชน์ทัง้ในการน�าไปปรบัใช้กับตวั
เองและสงัคมรอบข้าง และสามารถ
น�าไปต่อยอดใช้ในการปฏบิตังิาน
อาสากูภ้ยัได้อกีด้วย 
 นพณฐั บญุเรอืง นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบางปะ
กอกวทิยาคม จงัหวดักรงุเทพฯ เล่า 
การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอก 
จากความรูท้ีไ่ด้รบัแล้ว ยังท�าให้ได้
รูจ้กัเพือ่นๆ ต่างสถาบนัอกีหลาย
โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบ 
การณ์ และท�ากจิกรรมร่วมกนั ทัง้
สนุกและได้ฝึกทักษะชีวิตและจิต
อาสาท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในหลากหลายรปูแบบ  

โครงการอบรมยวุชนต�ารวจ สพฐ. 
ได้ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งมาเป็น 
ปีที่ 5 ถือเป็นความร่วมมือและ
ประสานงานกนัระหว่าง สพฐ. กบั
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทีก่่อให้
เกดิประโยชน์อย่างบรูณาการ โดย
นักเรียนที่ผ่านการอบรมจะเป็น
แกนน�ายวุชนต�ารวจ สพฐ. ท�างาน
ร่วมกบัครฝู่ายปกครองและต�ารวจ 
ในการป้องกันเฝ้าระวังการประ 
พฤติตนไม่เหมาะสมของนักเรียน
โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุน่ซึง่เป็นวยั
เสีย่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพตดิ 
การใช้สื่อออนไลน์ การทะเลาะ
ววิาท การใช้ความรนุแรง รวมทัง้
อบุติัเหตตุ่างๆ โดยมุง่เน้นการให้
ความรู้ด้านทักษะชีวิต การแก้ไข
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สังคม

มร.จาง อลีา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.ชยัพฒันากรุป๊ (ประเทศไทย) 
เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง “โครงการ ซี อินฟินิตี้” 
โดยมี ดร.จรินทร์ สวนแก้ว, มนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าฯระยอง 
และ สาธิต ปิตุเตชะ ร่วมในพิธี ที่บริเวณหาดแสงจันทร์ จ.ระยอง

พิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ 
ประธานเปิดงาน “ประกวดรางวัลนวัตกรรม เพรสซิเด้นท์ อวอร์ด  
2015-2016 (ซีซั่น 9)” โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา, ผศ.ดร.อัคร
วิทย์ กาญจนโอภาษ เป็นคณะกรรมการตัดสิน 

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชม 
Thaibev Sport Pavilion ในงาน Thailand International Sport Expo 
2016 โดยมี วิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่, บมจ.
ไทยเบฟเวอเรจ ให้การต้อนรับ  

ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ ผู้อ�านวยการ สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช รพ. 
สมิติเวช ธนบุรี จัดงานประชุมเรื่อง “The 1st Samitivej Allergy and 
Immunology Teleconference Round” โดยมี นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ 
และ มาลัย มหามณีรัตน์ มาร่วมงาน

นพ.ปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบ้รหิารกลุม่และกรรม 
การผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.กรงุเทพดสุติเวชการ มอบของทีร่ะลกึให้กบั 
มร.จิอันนี่ อินฟานติโน่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ใน
โอกาสที่ เข้าเยี่ยมชมส�านักงานใหญ่และพิพิธภัณฑ์ของฟีฟ่า 

จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสบริหารสินค้า เพา
เวอร์มอลล์ บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอ
นิก้า โชว์เคส งานนวัตกรรมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที ครั้งยิ่งใหญ่
ใจกลางเมือง โดยมี ฉัตรชัย สันตติอนันต์ และ อลงกรณ์ ชูจิตร ร่วมงาน 

ฐิติพร พจน์อนันต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาธารณะและสื่อสารองค์กร N 
Health น�าทมีการตลาดร่วมออกบูธ๊ N Health และ Save Drug ในงาน 
“สขุภาพเตม็ร้อย” ครัง้ที ่14 พร้อมแพก็เกจตรวจสขุภาพและเวชภณัฑ์
ราคาพิเศษ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลงก่อตัง้ “โครงการผูน้�าเพือ่การพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนื” 
โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ระยอง ผู้แทนกลุ่ม ปตท. ร่วมลงนาม 
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โอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ ณัฐกมล 
ลกัขณาวราภรณ์ ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส สือ่สารองค์กร บรษิทัสยามคโูบต้
าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “KUBOTA Smart Farmer 
Camp 2016” ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตติด F” 

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จ�ากัด  
เป็นประธานในพธิมีอบทนุเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบตุรพนกังานโอสถ
สภา ประจ�าปี 2559 จ�านวนกว่า 638 ทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
อุดมศึกษา ที่บริษัท โอสถสภา จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ 

น.อ.ต.นพ.บญุเรอืง ไตรเรอืงวรวฒัน์ อธบิดกีรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ เปิดประชมุประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุระดบั
จังหวัดทุกจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครสาธารณสุข จาก
ส�านกังานสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 12 เขตทัว่ประเทศ 

วรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เอสเค-
ทู ประจ�าประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) น�าทีม เอสเค-ทู จัดงาน  “SK-II Dream Again” โดย
มี โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ สู่ขวัญ บูลกุล ร่วมงาน

มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ภัทรพร เพ็ญประ
พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด แถลงข่าวพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์
โฆษณา “ทอ็ปส์ฉลองยิง่ใหญ่ 20 ปีแห่งคณุภาพ…เพือ่ลกูค้าคนส�าคญั” 

ณรงค์ เขยีดเดช ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และ พเยาว์ มรติตนะ
พร กรรมการผู้จดัการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ น�าสือ่มวลชน
เยีย่มชมโครงการก่อสร้างทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกฯ พร้อมร่วม
กจิกรรมป่ันจกัรยานชมความงดงามบนสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา 

จิโรภาส อินทสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอร์มาลิงค์ จ�ากัด 
ร่วมงาน 6th ITCAM 2016 งานประชุมเชิงวิชาการทางการแพทย์ ครั้ง
ที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติความงาม” ที่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง 
ทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน จาก พลเอกสุรยุทธ์    
จุลานนท์ องคมนตรี ที่โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก  

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


