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ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง
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บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
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ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

แค่ “แจกเอกสาร” ให้ไปลงประชามติยังถูกจับ 
ปล่อย “ลูกโป่ง” ถูกมองเป็นภัยความมั่นคง 
7 สิงหาคม จึงไม่น่าเรียกว่า “การท�าประชามติ” 
“สมคิด เชื้อคง” ชี้คนอีสานส่วนใหญ่ 
จะลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” ช�าแหละประชามติ 
ภายใต้สภาวะไม่มีเหตุผล 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” และ “คุณชายหมู” 
แก้ปัญหา “น�้ารอการระบาย” 
“โสภณ พรโชคชัย” ท้ารบ “พวกขายชาติ” 
โกหกตอแหลให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี 

มาตรการเด็ดขาด
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โลกวันนี้มีประเด็น 2

พันธนาการ
พลังและยุทธวิธีของกลุ่มต้าน
ไม่ได้มีมากไปกว่าที่เห็น เสียง
เฮหลังศาลทหารไม่อนุญาตฝาก
ขังเป็นผลัดท่ีสอง ดังน้ันแม้จะ
เป็นเสยีงเฮด้วยความดใีจทัง้จาก
กลุม่ผูต้้องหา และผูส้นบัสนนุ แต่
ไม่ใช่เสียงเฮท่ีเกิดจากชัยชนะ
จากการเคลือ่นไหว

แม้กลุ่มนักศึกษาจะได้รับอิสร 
ภาพจากการที่ศาลทหารไม่
อนญุาตฝากขงัผลดัสอง แต่ใน
อสิรภาพทีไ่ด้รบัยงัเตม็ไปด้วย
พันธนาการไม่มอิีสระ วนันีแ้ม้
จะได้ออกจากเรอืนจ�า แต่คดไีม่
สิ้นสุด ฝ่ายคุมอ�านาจส่งสัญ 
ญาณชดั เคลือ่นไหวอีกกจ็บัอกี 
เพราะประเมินแล้วรับมือได้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

การบงัคบัใช้ค�าสัง่ คสช.และกฎหมาย
กบักลุม่ทีเ่คลือ่นไหวทางการเมอืง

จะเป็นไปอย่างเข้มข้นต่อไป ไม่ผ่อนปรน

เรื่องจากปก

พันธนาการ
เสียเฮที่ดังลั่นหลังศาลทหารไม่
อนุญาตให้ฝากขังผลัดสองกลุ ่ม
นักศึกษาที่รณรงค์ประชามติร่าง
รฐัธรรมนญู แม้จะบ่งบอกถงึความ
ดีใจ แต่ก็เป็นการเฮได้ไม่สุดเสียง 
เพราะคดีความยังต้องด�าเนินต่อ
ไปตามกระบวนการ
 คดีนี้สืบเนื่องมาจากพนักงาน
สอบสวน สภ.บางเสาธง เข้าจบักุม
กลุ่มนักศึกษาประชาชนรวม 13 
คน ขณะท�ากิจกรรมรณรงค์เกี่ยว
กับการลงประชามติร่างรัฐธรรม 
นญู ทีต่ลาดเคหะบางพล ีอ.บางพลี 
จ.สมทุรปราการ เม่ือวันที ่23 ม.ิย. 
ที่ผ่านมา ข้อหาฝ่าฝืนค�าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ฉบบัที3่/2558 ห้ามมัว่สมุเกินกว่า 
5 คน และท�ากจิกรรมย่ัวยปุลกุป่ัน
ทางการเมือง
 หลังถูกจับกุมด�าเนินคดีผู้ต้อง 
หา 6 คนยื่นประกันตัวออกไป อีก 
7 คนไม่ขอใช้สิทธิ์ประกันตัวและ
ถูกฝากขังผลัดแรกมาจนครบก�า 
หนด และพนักงานสอบสวนได้น�า
ตัวทั้งหมดมาขอฝากขังผลัดท่ีสอง 
แต่ศาลไม่อนุญาตตามค�าขอ
 คดนีีไ้ด้รบัความสนใจจากประ 
ชาชน สถานทูตและองค์กรต่าง
ประเทศหลายแห่งที่ส่งตัวแทนมา
ตดิตามการพจิารณาของศาลทหาร
 เร่ืองแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่
เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับนักศึกษา
ประชาชนที่ถูกจับการจากเคลื่อน 
ไหวทางการเมือง และถูกจับด�า 
เนนิคดก่ีอนทีศ่าลทหารจะไม่อน-ุ
ญาตฝากขังผลัดสอง หลังมีการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
อย่างเข้มข้น
 กรณีนี้มองได้ 2 มุม

พอแล้วกับการสอบสวนเพื่อท�า
ส�านวนส่งฟ้อง
 เสียงเฮหลังศาลทหารไม่
อนุญาตฝากขังเป็นผลัดท่ีสอง 
แม้จะเป็นเสียงเฮด้วยความ
ดีใจท้ังจากกลุ่มผู้ต้องหา และ
ผู้สนับสนุน แต่ไม่ใช่เสียงเฮที่
เกดิจากชยัชนะจากการเคลือ่น 
ไหว
 อย่างทีบ่อกคดนีีไ้ม่มอีะไรสลบั
ซบัซ้อน การไม่อนญุาตฝากขงัผลดั
ที่สองจึงเป็นเรื่องปรกติที่เข้าใจได้
ว่าไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไหว
กดดันอย่างที่พยายามบอกกล่าว
เพื่อปลอบใจกันในกลุ่มต่อต้าน
 การไม่อนุญาตฝากขังไม่ได้
ท�าให้คดียุติ เพราะตามขั้นตอน

 หนึง่ในทางการเมอืงมองได้ว่า 
การไม่อนุญาตฝากขังผลัดสอง 
เป็นการตัดชนวนไม่ให้ใช้เร่ืองนี้
เป็นเชื้อเคลื่อนไหวต่อต้านอ�านาจ 
คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็น
มุมมองเดยีวกันกับการไม่อนญุาต
ฝากขังในคดีก่อนหน้านี้
 ในทางคดีมองได้ว ่าการไม่
อนุญาตฝากขังเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดาตามกระบวนการพิจาร 
ณาของศาล เพราะตัวคดีขัดค�าสั่ง 
คสช.ห้ามเคลื่อนไหวมั่วสุมทาง 
การเมืองเกินกว่า 5 คน เป็นคดี
พ้ืนๆ ธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อน 
จนต้องกักขังผู้ต้องหาเอาไปสอบ 
สวนเพิ่มเติม ระยะเวลาที่ผ่านมา 
12 วนัของการกกัขงัผลดัแรกเพยีง

พนกังานสอบสวนต้องท�าความเหน็
ส่งฟ้องให้อัยการศาลทหารพิจาร-
ณาว่าจะเห็นด้วยที่จะส่งฟ้องเป็น  
คดต่ีอศาลทหารหรอืไม่ หากไม่เหน็
ด้วยคดีจึงยุติ หากเห็นด้วยข้ันต่อ  
ไปต้องลุน้ค�าสัง่ศาลทหารว่าจะประ 
ทับรับฟ้องหรือไม่ ซ่ึงหากดูตาม
แนวทางคดกีารเมอืงทีผ่่านมาคงพอ
ทราบปลายทางของคดีนี้ดีอยู่แล้ว
 และ ชัด เจนขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ  
พิจารณาจากการให้สัมภาษณ์ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
ทีต่อบข้อซกัถามของสือ่ว่าจะมกีาร
ผ่อนปรนให้นกัศึกษาทีเ่คลือ่นไหว
หรือไม่ โดยย้อนถามสื่อว่า “ผ่อน
ปรนเรื่องอะไร”
 เมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่า “เช่นการ
ให้เซ็น MOU” ค�าตอบที่ได้จาก
พล.อ.ประยทุธ์ คอื “ไม่มเีซน็อะไร
ทั้งนั้น เซ็นมากี่รอบ คุยกันมากี่
รอบกี่คร้ังเเล้ว สัญญากี่ครั้งไม่จบ
ไม่เลิก เเล้วไม่ยอมออกจากคุก 
ประกันก็ไม่ออก จะให้ผมท�าอย่าง 
ไร จะให้อุ้มออกหรือไง”
 จึงชัดเจนว่าการบังคับใช้ค�าสั่ง 
คสช.และกฎหมายอื่นๆ กับกลุ่มที่
เคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นนกัศึกษา ประชาชน จะเป็นไป
อย่างเข้มข้นต่อไป ไม่มีผ่อนปรน
 กดเต็มเท้าไม่มีถอนคันเร่ง
เพื่อพุ่งสู่เป้าหมาย ปล่อยให้
คดีความเป็นชนักปักหลังเป็น
พันธนาการฝ่ายต่อต้านไม่ให้
เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ท�า
อีกก็จับอีกเพราะประเมินแล้ว
รับมือได้ พลังและยุทธวิธีของ
กลุ่มต้านไม่ได้มีมากไปกว่าที่
เห็น
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ไม่แปลกที ่“กองทพัเรอื” จะได้ “เรอื
ด�าน�้า” สมใจอยากภายใต้อ�านาจ 
“รฏัฐาธปัิตย์” เพราะถ้าไม่ซือ้ตอนนี้
กไ็ม่รู้ว่าจะมโีอกาสอกีหรอืไม่  
 แม้ “พ่ีใหญ่” จะปฏเิสธว่าไม่ได้
บงัคับให้ซือ้จาก “จีน” แต่กย็นืยนัว่า
มสีมรรถนะทีด่แีละทนัสมยั แถมยงัได้
ราคาพิเศษอีก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้
เหตุผลทีต้่องม ี“เรอืด�าน�า้” ว่า ไม่ได้
เอาไว้รบ แต่ “มีไว้ให้เกรงใจ ใช้
แสดงศักยภาพ”เพราะอย่างเมียน 
มาร์มถีงึ 10 ล�า ส่วนมาเลเซยีกม็กีอง
เรอืด�าน�า้เกรดตะวนัตก 
 แต่ “สรุชาต ิบ�ารงุสขุ” นกัวชิา 
การรฐัศาสตร์ทีติ่ดตามเรือ่งอาวธุของ  
กองทัพทั่วโลกก็เตือนแนวความคิด
ของ กองทพัไทยว่า หลงทางหรอืได้
ข้อมลูผดิพลาดหรือไม่ อย่างทีบ่อกว่า
เมียนมาร์มีเรือด�าน�้าถึง 10 ล�านั้น     
ทัง้ทีภ่มูภิาคน้ีมเีรือด�าน�า้ไม่ถงึ 10 ล�า 
ซึ่งการพูดลักษณะน้ีจะท�าให้ประเทศ
เพือ่นบ้านไว้ใจได้อย่างไร ?
 แม้แต่เรือ่งบประมาณทีบ่อกว่าเป็น
เร่ืองของ “กองทพัเรอื” ไม่ใช่รฐับาล ก็
ไม่ต่างกับตีกรรเชียงหนีความรับผิด
ชอบ เพราะรัฐบาลต้องอนมุตัจิงึจะซือ้
ได้ จะซือ้แบบคนยาก คนจน หรอืผ่อน
ส่ง ก็มาจากภาษขีองประชาชน ซึง่ต้อง
ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด 
โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกเหว และ
รฐับาลกระเป๋าฉกี !
 ก็ต้องดูว่าซื้อมาแล้วจะท�าให้
ประเทศมั่นคงและม่ังคั่งอย่างไร 
หรอืเงิน 36,000 ล้านบาทเอามา
แต่ด�าผลุบด�าโผล่ เพื่อให้เพื่อน
บ้าน “เกรงใจ” เท่านัน้ !

ทรรศนะ

ด�าผลุบด�าโผล่!

ฉุก(ละหุก)คิด
น�ยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นเมืองพุทธแล้วไม่มีการท�าอะไรรุนแรง 
ท�าอะไรเดด็ขาดไม่ได้ ชาวพทุธเขามเีมตตา
ก็จริง แต่ต้องไม่มีอวิชชาปนเมตตา ถ้า
เมตตานกัโทษ แต่ไม่เมตตาคนบรสิทุธิ ์มนั
จะโง่หรอืฉลาดกค็ดิเอาเองเถอะ
 ถ้าเมตตาคนชัว่ทีเ่ทีย่วไล่ล่าฆ่าคน ข่มขนืคน 
ตดิคกุแล้วออกมากท็�าอกี คนอย่างนีถ้้าเราเมตตา 
ให้ออกมามอีสิระแล้วก็ก่อกรรมท�าเขญ็คนโน้นคน
นีอ้กี ผูค้นกต้็องนัง่ทกุข์นัง่บ่น เรยีกร้องให้ออก
มาตรการอย่างนัน้อย่างนี ้ทีจ่รงิแล้วคนทีไ่ม่ดใีน
โลกใบนี ้ ถ้าเขายงัสามารถทีจ่ะท�าไม่ดอียูเ่รือ่ยๆ 
เมือ่มโีอกาสได้จงัหวะเมือ่ไรกจ็ะท�าผดิท�าซ�า้ ยิง่ไป
ท�ากับคนที่มีคุณภาพ ท�าคุณประโยชน์ให้บ้าน
เมอืงและสงัคม มนัคุม้หรอืไม่ทีจ่ะให้คนอย่างนี้
เดนิลอยนวลมาก่อเวรก่อกรรมอกี
 เขาว่าสนัดอนยงัขดุได้ แต่สนัดานขดุล�าบาก 
เพราะฉะนัน้อยากจะฝากว่า บ้านเมอืงเราอย่าใช้
กฎหมายทีด่กีบัคนชัว่เกนิไป ต�ารวจจบั ราชทณัฑ์
ปล่อย กไ็ม่รูจ้ะเอายงัไง กข็อฝากว่ายงัไงเสยีช่วย
กนัสร้างบรรทดัฐานเรือ่งนี ้เพราะเดีย๋วนีเ้หน็ข่าว
ถีแ่ละบ่อยเหลอืเกนิ ในส้วม ในบ้านพกั 
 คดีข่มขืน ถ้าผู้หญิงร่านไปหาผู้ชายแล้วถูก
ข่มขนืทีบ้่านผูช้าย อย่างนีโ้ทษไม่น่าจะมาก แต่ถ้า
ไปข่มขนืในบ้านเขา ในส้วม ในห้องน�า้ พวกนีโ้ทษ
ต้องหนกัขึน้ 1 เท่าหรอื 2 เท่า ถงึจะพอแก้ไขกนั
ได้ 
 ถ้าเราไปใช้ในระดบัเดยีวกนัหมด  ถ้าข่มขนื
กแ็ปลว่าโทษต้องเหมอืนกนัหมด ไม่มตี�า่ มีสูงกว่า
กัน มันก็ยากท่ีจะท�าให้ลดลงได้ แต่เรื่องกิเลส
ตัณหามนัเกิดง่าย ตายยาก ถ้าจะท�าให้มันตาย 
บางทต้ีองตวัตายบ้าง กเิลสตายตามตวัไป แต่ถ้า
เอาตัวไว้แล้วให้กิเลสมันตายก็เอาไปใช้กับ
ประเทศอืน่เถอะ 
 ประเทศเราใช้อย่างนีไ้ม่ได้แล้ว เพราะ
ประชาชนพลเมืองของเราไม่ดีพอท่ีจะใช้
มาตรการอย่างนัน้ มนัต้องมมีาตรการทีเ่ดด็
ขาดเดด็เดีย่วกนับ้าง
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลย�โณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

เรื่องกิเลสตัณหามันเกิดง่าย ตาย
ยาก ถ้าจะท�าให้มันตาย บางทีต้อง
ตัวตายบ้าง กิเลสตายตามตัว จึง
ต้องมีมาตรการท่ีเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว
กันบ้าง

ผู้ร้าย ตัวร้ายฉกาจฉกรรจ์ชื่อ “ชาตรี ร่วม-
สูงเนิน” น่าจะเป็นคนแถวๆโคราชที่ฆ่าข่มขืน 
“ครูอ๋ิว” ด้วยการปาดคออย่างโหดร้ายทารุณ 
ท�าให้ผูค้นเรยีกร้องให้ประหารชวีติคดพีวกข่มขนื
แล้วฆ่า  
 ถ้าถามว่าเหตุอะไรที่ท�าให้มีการข่มขืนกัน
มากมาย บ่อยครัง้และรนุแรงมากขึน้ อาตมาว่า
สือ่กม็ส่ีวนทีเ่สนอภาพลามกและการแต่งเนือ้แต่ง
ตวัยัว่ยวนมาลง คนทีแ่ต่งยัว่ยวนอาจรอด เพราะ
รู้จักระวังตัวดี แต่คนที่ไม่ได้แต่งตัวยั่วยวนก็ไม่
ค่อยระวงัตวั อารมณ์คนทีค่ดิชัว่แล้วมาท�ากบัคน
ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว แต่เกิดอารมณ์แล้วก็มาข่มขืน     
เนีย่กต้็องมารบัเคราะห์กรรมกนัไป
 เท่าท่ีดูพี่น้องมุสลิมไม่ค่อยมีคดีข่มขืน 
เพราะการปกปิดเนือ้ตวัเรยีบร้อย ไม่ท�าให้
เกิดตัณหาราคะ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ส่วน
ภาพลามกที่แพร่กันทุกวันนี้ก็มากขึ้น เมื่อ
เป็นเช่นนีส้ิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าไปกระตุ้น
อารมณ์ให้คนที่เห็นผัสสะ ไม่รู้จักควบคุม
ผสัสะ 
 ถ้าเหน็แล้ว ระวงั จะรกั จะชงั อย่าวบูวาบไป
กบัสิง่ทีเ่หน็ ถ้ารู้จกัท�าอย่างนีก็้เช่ือว่าเขาจะรอดตัว 
เขาจะไม่ก่อคดีชั่วร้ายอย่างที่เป็นข่าวขณะนี้ 
นกัโทษทีต้่องโทษคดข่ีมขนื 2-3 รายเมือ่ปล่อย
ออกมาแล้วยงัมาข่มขนืและฆ่าคนอกี โดยเฉพาะ
คนทีเ่ป็นคร ูซึง่กห็ายากอยูแ่ล้ว  
 แก้ปัญหาคนเลวทีข่่มขนืเนีย่มนัไม่ยากหรอก 
ถ้าจะลงโทษหนกั กกัขงัตลอดไป หรอืจะท�ายงัไง
ทีไ่ม่ให้ออกมาได้ แต่ไม่ได้แนะน�าให้ประหารชวีติ 
แต่ขอแนะน�าว่าท�ายังไงที่จะไม่ให้มีเหตุรุนแรง 
เกิดการข่มขืนถี่บ่อยจนเรารู้สึกว่าหมดหนทาง
แก้ไขป้องกนั  
 อาตมากข็อฝากว่า อย่าไปอ้างเมอืงไทย

มาตรการเดด็ขาด
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณ�ธิก�ร
editor59lokwannee@gmail.com

ชื่อของ บิล เกตส์ เป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดี ในฐานะมหาเศรษฐี 
เจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์ แต่
นอกเหนือจากเรื่องของธุรกิจแล้ว 
เขายงัเป็นคนท่ีมแีนวคดิช่วยเหลอื
สังคมด้วย
 ล่าสุด เกตส์ เปิดตัวโครง    
การบริจาคไก่ 100,000 ตัว เพื่อ
ช่วยครอบครัวผู้ยากจนในซับซา
ฮารา ของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็น
พื้นที่ซึ่งสหประชาชาติระบุว่าประ 
ชากรกว่าร้อยละ 41 ยากจนแร้น 
แค้นสุดๆ  
 เกตส์ ได้เลี้ยงไก่บนชั้นที่ 68 
ของอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 4 
ที่มหานควรนิวยอร์ก ซึ่งสาเหตุที่
เขาแนะน�าให้เลี้ยงไก่ เนื่องจาก
เขามองว่า การเอาไก่ไปให้คน
ยากจนเล้ียงเเละเพาะพนัธุข์าย 
จะเป็นการเเก้ไขปัญหาความ
ยากจนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพราะถ้าชาวบ้านเพาะพนัธุจ์นได้

เลี้ยงไก่คือ ไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย 
และใช้ต้นทุนในการดูแลต�่ามาก 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆในประเทศยาก 
จนแถบนี้ มีสุขภาพแข็งแรงและ
ช่วยให้สตรีในภูมิภาคนี้ มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงเนื้อ
ไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีรสชาติอร่อย 
และคนทุกชาติทุกศาสนากินได้
โดยไม่มีปัญหา ไม่มีข้อจ�ากัดทาง
ศาสนา ไม่เหมอืนเนือ้หมทูีท่ัง้ชาว
มุสลิมและชาวยิวไม่สามารถรับ
ประทานได้ ตลาดของเนื้อไก่จึง
มากกว่า
 และไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ ซับ   
ซาฮารา เท่านั้น เกตส์ยังมีเเผน  
บริจาคไก่ให้พื้นที่ชนบทของประ 
เทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศใน 
เเอฟริกา ตั้งเเต่ประเทศบูร์กินา 
ฟาโซไปจนถึงไนจีเรีย โดยได้องค์ 
กรการกุศลอย่าง “เฮเฟอร์ อิน     
เตอร์เนชันแนล” มาช่วยจัดการ
เรื่องการเลี้ยงไก่และจัดส่ง
 มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ 
ต้องการใช้โครงการไก่แก้จนขยาย
ไปยังภาคเกษตรเพ่ือพัฒนาประ
เทศทวีปเเอฟริกา โดยต้องใช้งบ
ประมาณในการปฏบิตังิานถงึปีละ 
400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 ข่าวเรื่องของ เกตส์ กับโครง 
การบริจาคไก่ อาจไม่ใช่ข่าวใหญ่ 
แต่เป็นข่าวท่ีมีคนพูดถึงกันไม่
น้อย เพราะโครงการนี้ถือเป็น   
โครงการท่ีดีท่ี เกตส์ ต้องการจะ
ช่วยเหลือให้ผู้คนมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดียิ่งขึ้น ส่วนจะประสบความ
ส�าเรจ็แค่ไหน คงต้องตดิตาม โดย
มีคนให้ก�าลังใจโครงการนี้มาก 
มาย ซึ่งด้วยความเป็น บิล เกตส์ 
ย่อมท�าให้ส่ิงที่เขาพูดได้รับความ
สนใจจากคนในวงกว้าง
 เหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ เกตส์ 
ได้เป็นประเดน็ในประเทศไทย เมือ่
เขาโพสต์ภาพสายไฟที่ไม่เป็น     
ระเบียบเรียบร้อยลงเฟซบุ๊ก สะ 
ท้อนถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางไฟฟ้าที่ไม่ดี ท�าให้การเข้าถึง
ไฟฟ้าในเขตเมืองมีปัญหา และใน
หลายกรณีก็ต ้องมีการแอบลัก 
ลอบเชื่อมต่อไฟฟ้าจากระบบไฟ
ด้วยตนเอง ท�าให้เกิดความเสี่ยง
จนถึงชีวิตได้  
 จากสิ่งที่ เกตส์ โพสต์ ท�า 
ให้ภาครัฐมีโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดนิ ซ่ึงเมือ่แก้ไข
ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯแล้ว 
คงท�าให้ดูสวยงาม และการ
เข้าถึงไฟฟ้าดีขึ้น และเชื่อว่า
คงขยายไปถงึต่างจงัหวดั เรยีก
ว่าค�าพูดของเกตส์ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจริงๆ 
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โครงการบริ จ าคไก ่ 
100,000 ตัว เพื่อช่วย
ครอบครวัผูย้ากจนในซบั
ซาฮารา ของทวปีแอฟร-ิ
กาของ บลิ เกตส์ เป็นข่าว
ทีพ่ดูถงึกนัทัว่โลก เพราะ
เช่ือว่าจะมีส่วนช่วยให้
ชวีติของคนทีน่ัน่ดขีึน้ มี
รายได้มากขึน้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้�วุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กามีร์ อาลี เสนอภาพนี้ใน cartoonmovement.com มองว่าสื่อ
ในอยีปิต์ถกูรฐัรงัแกอย่างหนกัหลัง 2 นกัข่าวอลัจาซร่ีาถกูตดัสนิ
ประหารชีวิต และพิธีกรทีวีสาวชื่อดังถูกเนรเทศ 

 

แม่ไก่มา 5 ตัว ก็จะมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นเป็น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี จากเดมิทีพ่วกเขามรีายได้ไม่ถงึ 
700 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันนี้
มีครัวเรือนในแอฟริกาเพียงร้อย
ละ 5 เท่านั้นที่ เลี้ยงไก ่ โดย
โครงการนีม้เีป้าหมายเพิม่จ�านวน
ครัวเรือนที่เลี้ยงไก่ให้ได้ร้อยละ 
30 
 นอกจากนี้แล้ว แง่ดีของการ

‘เกตส’์กบัโครงการเพื่อผูย้ากไร้
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เศรษฐกิจ

นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื SIRI เปิด
เผยถงึ แผนการด�าเนินธุรกจิในช่วง
ครึง่ปีหลงัว่า บรษิทัมแีผนท่ีจะเปิดตวั
อกี 13 โครงการใหม่ มูลค่ารวมประ 
มาณ 37,450 ล้านบาท แบ่งเป็นคอน 
โดมิเนียม 7 โครงการและแนวราบ 
6 โครงการ ล่าสดุเตรยีมเปิดการขาย
โมร ิเฮาส์ คอนโดใหม่ในพืน้ที ่T77 
บนถนนสุขุมวทิ 77 โดยจะเปิดพรี
เซลในวนัท่ี 6-7 สิงหาคมนี ้หลงัจาก
มียอดขายจากลกูค้าต่างชาตแิล้วกว่า 
700 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 3 
บรษัิทเตรยีมเปิดตัวคอนโดโครงการ
ใหม่ “เดอะ เบส การ์เดน-พระราม 
9” ในท�าเลพระราม 9 
 ส่วนโครงการแนวราบจะมีการ
เปิดตัวอกี 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ
บ้านเดี่ยว เศรษฐสิริ ปิ ่นเกล้า-
กาญจนาภเิษก มลูค่าโครงการ 1,181 
ล้านบาท, โครงการบุราสิริ ราช          
พฤกษ์-345 มลูค่าโครงการ 2,380 
ล้านบาท, โครงการคณาสิริ รังสิต 
คลอง 2 มลูค่าโครงการ 1,012 ล้าน
บาท, รวมทัง้โครงการทาวน์เฮาส์ ช้อป
เฮาส์และโฮมออฟฟิศอกี 3 โครงการ 
มลูค่าโครงการรวม 1,470 ล้านบาท 
 “ในช่วงไตรมาสที ่3 เป็นช่วงทีผู่้
ประกอบการต่างเร่งท�าการตลาด
และร่วมมอบข้อเสนอทีด่ทีีส่ดุให้กบั
ลูกค้าบริษัทจึงได้เปิดตัวแคมเปญ 
“Good Move ได้เวลาย้าย ขยาย
ความสุข” กบัโครงการพร้อมอยูท่ัง้

อสังหาฯรุกตลาดครึ่งปีหลัง

ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่มา
พร้อมราคาและข้อเสนอสุดพิเศษ 
พร้อมลุน้รับบตัรเตมิน�า้มนัฟรีตลอด
ปี 2559 โดยแคมเปญนีเ้ริม่ในวันที่ 
15 กรกฎาคม-31 สงิหาคม 2559”
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในช่วง
ครึง่แรกของปี 2559 นัน้ บรษิทัมี
ยอดขาย (พรีเซล) แล้วประมาณ 
13,000 ล้านบาท ปัจจบุนัมยีอดรอ
รับรู้รายได้กว่า 21,517 ล้านบาท 
โดยมียอดรอรับรู้รายได้ในปีนี้ไป
แล้วถงึ 23,048 ล้านบาท หรอื 72% 
จากเป้ารายได้จากการขาย 32,000 
ล้านบาท ดงันัน้เป้าทีเ่หลอือกี 28% 
บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถท�าได้
ตามเป้าหมายรายได้ทีว่างไว้ 
 ด้านนายไตรเตชะ ตัง้มตธิรรม 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศภุาลยั จ�า 
กดั (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมของ
ตลาดอสงัหาฯในจงัหวัดเชยีงใหม่ มี
แนวโน้มการเตบิโตรวดเรว็จากการ
ขยายตวัอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐ 
กจิ มกีารลงทนุทัง้กลุม่ธุรกจิชาวไทย

และต่างประเทศ อีกทั้งมีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่นและมีก�าลังซ้ือ
ค่อนข้างสูง ท�าให้เกิดการพัฒนา
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัอย่างต่อเนือ่ง
 ล่าสดุได้เปิดตวั“ศภุาลยั เบลล่า 
เชยีงใหม่” ตัง้อยูบ่นพืน้ที ่28 ไร่ รมิ
ถนนเชียงใหม่-หางดง มูลค่าโครง 
การ 650 ล้านบาท มแีบบบ้านให้
เลอืก 5 แบบ ขนาด 3-4 ห้องนอน 
2-3 ห้องน�า้ พืน้ทีใ่ช้สอย 122-198 
ตร.ม. ขึน้ไป เพือ่รองรบักลุม่ลกูค้า
ใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านสวย
วิวดอยสุเทพ แต่ยังชื่นชอบท�าเล
ใจกลางเมอืง  ใกล้สนามบนิ  จงึเป็น
อีกหน่ึงทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค โดย
ทั้งนี้จะมีการจัดงานเปิดตัวในวันที่ 
16-17 กรกฎาคม 2559 โดยราคา
ขายเริ่มต้นเพียง 3.29 ล้านบาท  
พร้อมมอบสิทธิพิเศษส่วนลดและ
ของแถมหลายรายการส�าหรบัลกูค้า
จองซือ้ในงานด้วย

 
In Brief : ย่อความ

เศรษฐา  ทวีสิน

“แสนสิริ” กางแผนงาน
ครึง่ปีหลงัจ่อเปิด 13 โครง
การ มลูค่า 37,450 ล้านบาท
ปลืม้ครึง่ปีแรกยอดพรเีซล
13,000 ล้านบาท ขณะทีร่าย 
ได้โกยแล้ว 23,048 ล้าน
บาท ด้าน “ศภุาลยั” รกุอสงั
หาฯ ภาคเหนอื เปิดตวัโครง
การใหม่มูลค่า 650 ล้าน
บาท

เปิดตวั : บรษิทั โทฟซุงั จ�ากดั เปิด
ตวับรกิาร โทฟซุงั ดลิเิวอรี ่(Tofu-
san Delivery) สขุภาพพร้อมเสร์ิฟ 
โดย “โทฟุซัง” นมถัว่เหลอืงพาส
เจอไรซ์ขวดพลาสตกิ 8 รสชาต ินม
ถั่วเหลืองสเตอริไลซ์ขวดแก้ว 5 
รสชาต ิ มจี�าหน่ายแล้วในโมเดร์ิน
เทรด พร้อมจดัส่งฟรเีม่ือสัง่สนิค้า 
400 บาทขึน้ไป สัง่ง่ายผ่านไลน์ไอ
ด ีTofusandelivery 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,250.00 บาท

 ขาย 22,350.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,846.00  บาท

 ขาย   22,350.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,344.06  ขาย 1,344.86
ลอนดอน ซื้อ 1,344.06  ขาย 1,344.86

ภาวะหุน้  5  กรกฎาคม  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) 

35.35

39.7725

48.3525

4.635

0.35467

26.38575

-4.49 1,450.07
  52,019.79
-9.65 2,057.59
  35,741.11
-5.06 913.48
  26,983.44
+2.24 531.56
  2,967.43

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,546.86 -6.94

2,208.35 +2.89

2,410.28 +5.25

1,701.55 -4.47

2,251.41 +3.32

2,771.62 +4.25

1,160.87 -6.60 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,838.32 

11.22

10,883.09 

20.92

29,836.26 

57.36

5,873.40 

11.29

9,649.29 

18.55

30,938.20 

59.47

-35.09

1,233.79

-1,101.94



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4358 (883) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

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

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4358 (883) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

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

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4358 (883) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มั่นใจ‘โด้’ถล่ม‘เวลส์’

ซานโตส โค้ชโปรตุเกส ยังมองในแง่ดีว่า 
โรนลัโด ไม่ได้โชว์ฟอร์มแย่ในเกมทีผ่่านๆ
มา และยงัหวงัว่าโปรตเุกส จะเอาชนะ เวลส์ 
ได้ในเกมยโูร 2016 รอบคดัเชอืก คนืนี ้(6 
ก.ค.)
 ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรป หรอื ยโูร 
2016 รอบรองชนะเลศิ “ฝอยทอง” โปรตเุกส มี
คิวพบกบั “มงักรไฟ” เวลส์ คนืนี ้(6 กรกฎาคม) 
ซึ่งเท่ากับเกมนี้จะเป็นการเผชิญหน้าของตัวเก่ง
จากทมี “ราชนัชดุขาว” เรอลั มาดรดิ  คอื ครสิ-
เตยีโน โรนลัโด ของโปรตุเกส กับ กาเรธ เบล ของ
เวลส์ ซึง่ทัง้คูต่่างเป็นตวัความหวงัของทมี
 เมือ่ไม่ถงึ 6 สปัดาห์ก่อน โรนลัโด และ เบล 
ได้เฉลมิฉลองจากการทีเ่รอลั มาดรดิ เป็นแชมป์
ยฟูา แชมเปียนส์ลีก ซ่ึงถ้าพูดถงึช่ือเสยีงท่ีเคยมี  
มา โรนัลโด เป็นนักฟุตบอลท่ีทุกคนรู้จัก ด้วย
ความสามารถทีไ่ม่เป็น 2 รองใคร แต่ว่าในศกึยโูร
ครั้งนี้ เบล โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมมาก โดยตอนนี้      
เขายงัมลีุน้ทีจ่ะเป็นดาวซลัโว ประจ�าทวัร์นาเมนต์
ด้วย ตอนน ีเบล ท�าได้ 3 ประต ูเป็นรองเฉพาะ 
องัตวน กรซิมนัน์ ของฝรัง่เศส ทีท่�าได้ 4 ประตู 
ในรอบทีแ่ล้ว เวลส์ พลกิสถานการณ์จากทีต่าม
หลงัก่อน เป็นฝ่ายเอาชนะ เบลเยยีม ได้ 3-1 แม้ว่า 
เบล จะไม่ได้ท�าประตูในเกมนี้แต่ก็โชว์ฟอร์ม       
ได้ด ี  
 การมาถงึรอบนีไ้ด้ นบัเป็นเรือ่งเกนิความคาด
หมายส�าหรบั เวลส์ ทีผ่่านมาเล่นยโูร ครัง้นีเ้ป็น
ครั้งแรก และนี่เป็นการเล่นเมเจอร์คร้ังแรกของ
พวกเขา นบัตัง้แต่ฟตุบอลโลกปี 1958 และเป็นทมี
เดยีวนอกจากฝร่ังเศสท่ีชนะคู่แข่ง 4 นดั ไม่นบั

ชัยชนะจากการยิงจุดโทษ รวมท้ังเวลส์ ยังท�า
ประตใูนศกึยโูรครัง้นีไ้ด้ 10 ประต ูเป็นรองเฉพาะ
ฝรัง่เศส เท่านัน้ 
 ส่วน โปรตเุกส น้ัน เป็นขาประจ�าของฟตุบอล
ยโูร แถมใน 4 จาก 5 คร้ังหลงัสดุ ยงัทะลถึุงรอบ
รองชนะเลศิ แต่ทว่าฟอร์มของทมีฝอยทองในยโูร
คร้ังน้ี กลบัไม่น่าประทบัใจ 5 นัดทีผ่่านมา ยงัไม่
สามารถเอาชนะใครได้ในเวลาปรกตเิลย ซ่ึงส่วน
ส�าคัญทีเ่ป็นปัญหาของโปรตเุกสคือฟอร์มการเล่น
ทีต่�า่กว่ามาตรฐานของโรนลัโด โดย 2 ประตูใน
เกมกบั ฮงัการี เป็นเพียง 2 ประตทูีเ่ขาท�าได้ใน
ทวัร์นาเมนต์นีจ้นถงึตอนนี ้แต่ เฟอร์นานโด ซาน-
โตส โค้ชโปรตเุกส กไ็ม่ได้มองว่าโรนัลโดเล่นแย่
 “การที ่ โรนลัโด ไม่ได้ท�าประต ู ไม่ได้หมาย 
ความว่าเขาเล่นแย่ จริงๆแล้วเขายงัเป็นกปัตันทมี
ทีดี่ เขาท�าได้ดี และมุ่งม่ันอยากเอาชนะ ซึง่ผมหวงั
ว่าเกมกบั เวลส์ เขาจะโชว์ฟอร์มได้ด ี และเราจะ
เอาชนะพวกเขาได้” 
 ถ้าเกมนี ้โรนลัโด ท�าประตูได้ เขาจะท�าประตู
ได้เท่ากบั มเิชล พลาตนิ ีทีท่�าประตใูนยโูร ได้ 9 
ประตู 
 เกมนี ้โปรตเุกส จะไม่ม ีวลิเลยีม คาร์วญัโญ 
มดิฟิลด์ของทีมท่ีคิดโทษแบน โดยคนทีจ่ะได้เล่น
แทนคอื ดานญิโญ ส่วน เปเป กอ็าจจะไม่ได้ลง
เล่นเพราะเจบ็ต้นขา ขณะที ่เวลส์ จะไม่ม ีอารอน 
แรมซย์ี และ เบน ดาวส์ี ทีต่ดิโทษแบน 
 ผู้ชนะคู ่โปรตเุกส กบั เวลส์ จะเข้าไปชงิชนะ
เลศิกบัผู้นะระหว่าง เยอรมน ีกบั ฝรัง่เศส ในคนื
วนัที ่10 กรกฎาคม ทีจ่ะถงึนี ้โดยคูข่อง เยอรมนี 
กบั ฝรัง่เศส จะแข่งขนักนัในคนืพรุง่นี้ 

โลกกีฬา

เฟอร์นานโด ซานโตส โค้ชโปรตุเกส มองว่า โรนัลโด ไม่ได้ท�าประตู ไม่ได้หมายความว่าเขา
เล่นแย่ และยังเชื่อว่าโปรตุเกสของเขาน่าจะเอาชนะ เวลส์ ได้ ในเกมยูโร 2016 รอบตัดเชือก

กีฬา

ข้อมูลภาพ: http : //www.theepochtimes.com/

‘บอสเก’อ�าลา‘สเปน’

‘เรอื’ได้นักเตะคนที4่

‘เฟด’ล่ิวเข้ารอบ8คน

‘มาร์ค’แชมป์สเตจที3่

สหพนัธ์ฟตุบอลสเปน หรอื RFEE ยนืยนัว่า 
บนิเซนเต เดล บอสเก จะไม่ท�าหน้าทีโ่ค้ชทมี
ชาตสิเปนอกีต่อไป หลงัไม่ประสบความส�าเรจ็
ในศึกยโูร 2016 ตกรอบ 16 ทมีสดุท้ายด้วย
การพ่าย “อสัซรู”ี อติาล ี0-2 โดยตอนนีย้งั
ไม่มีการแต่งตั้งผู้มาท�าหน้าที่แทน ส�าหรับ 
เดล บอสเก นัน้ คมุทมีชาตสิเปน มาตัง้แต่ปี 
2008 หลงัจาก สเปน ได้แชมป์ยูโร ในครัง้นัน้ 

“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติ ีบรรลขุ้อตกลง
คว้า โอเลก็ซานเดอร์ ซนิเชนโก ปราการหน้า
ชาวยเูครน จาก เอฟซ ี อฟูา ของลกีรสัเซยี 
เรยีบร้อยแล้ว ถอืเป็นนกัเตะรายที ่4 ที ่แมนฯ
ซิต ีคว้ามาหลงัจบฤดกูาลทีแ่ล้ว โดย ซนิเชน
โก เพิง่ผ่านศกึยโูร 2016 มา แต่ว่าไม่สามารถ
ช่วยให้ทมีผ่านเข้ารอบนอ็กเอาต์ได้ และเมือ่
ซีซ่ันทีแ่ล้ว เขาท�าได้ 2 ประต ูจาก 26 นัด

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นกัเทนนสิมอื 3 ของโลก 
เข้าสูร่อบรอบ 8 คน ศึกวมิเบลิดนัได้ส�าเรจ็ ด้วย
การเอาชนะ สตฟี จอห์นสนั จาก สหรฐั อเม-
รกิา 3-0 เซต 6-2, 6-3 และ 7-5 ซึง่ชยัชนะ
นัดน้ียังเป็นชยัชนะในเทนนสิแกรนด์สแลมคร้ัง
ที ่306 เทยีบเท่า มาร์ตนิา นาฟราตโิลวา นกั
เทนนสิในต�านานชาวสหรฐัอเมริกา รอบต่อไป 
เฟเดอเรอร์ จะพบกบั มารนิ ซลิชิ จาก โครเอเชยี

มาร์ค คาเวนดชิ นกัป่ันจกัรยานสงักดั ไดเมน-
ชัน ดาตา เข้าเส้นชยัคนแรกในศกึ ตร์ู เดอ     
ฟรองซ์ สเตจที ่3 ด้วยเวลา 5 ชัว่โมง 59 นาที 
54 วินาท ีส่วนผูน้�าเวลารวม ยงัเป็นของ ปีเตอร์ 
ซากาน นกัป่ันชาวสโลวาเกยีของทมีทนิคอฟฟ์  
ทีท่�าเวลารวมได้ 14 ชัว่โมง 34 นาท ี36 วนิาที 
เรว็กว่าอนัดบั 2 ฌเูลยีง อลาฟิลปิป์ นกัป่ัน
ฝรัง่เศส ของเอทกิซซ์ ควกิ สเตป็ อยู ่8 วนิาที 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 17 ฉบับที่ 4358 (883) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บันเทิง

‘แมน’ปลื้มแฟนๆอินจัด

‘นุก๊’ยนัแต่งเพราะรกั

‘จอยซ์’ออกเพลงใหม่

สร้าง‘Deatd Note2’

“แมน” พัฒนพล กญุชร ณ อยธุยา นกั
แสดงชือ่ดงั ปลืม้ใจกระแสตอบรบักบับทบาท 
อธิวัฒน์ หนุม่ร้ายแผนสงู ในละครเรือ่งบาป
บรรพกาล ทางช่อง 8 (ออกอากาศ วนัจนัทร์
และองัคาร 09.00 น. และ 20.00 น.) ทีค่น
ดูอินจัดจนด่าอธิวัฒน์กันเพียบ ซึ่งบทบาท
แนวนีเ้ขาถนดั พร้อมบอกว่าอนาคตอยากจะ
เป็นผูจ้ดัละครเหมอืนคณุแม่ของเขา

“นุก๊” สทุธดิา เกษมสนัต์ ณ อยธุยา นกั
ร้องนักแสดงชื่อดัง ออกมากล่าวถึงงาน
แต่งงานกบั มฮูาหมดั ฮากมี บนิอาซาฮา 
แฟนหนุม่มาเลเซยี ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที ่9 ก.ค. 
ว่าเป็นเพราะความรัก ไม่เกีย่วกับเรือ่งฐานะ 
และอยากจะแต่งให้ถูกต้องตามหลกัศาสนา
อสิลาม ขณะทีล่กูชายทัง้ 2 ของนุก๊กต็ืน่เต้น
ทีจ่ะมคีรอบครวัทีส่มบรูณ์อกีครัง้ 

“จอยซ์” กรภสัสรณ์ รตันเมธานนท์  หรอื 
จอยซ์ ไทรอัมพ์คิงดอม ก�าลังจะมีผล    
งานเพลงใหม่ ชือ่ว่า ตบจบู ยอมรบัว่าถ้ามี
โอกาสกอ็ยากกลบัมาท�างานเพลงอย่างจรงิ 
จงั เพราะเมือ่ 20 ปีทีแ่ล้ว ทีเ่ป็นวงไทรอมัพ์ 
คงิดอม กท็�าให้มคีวามสขุมาก นอกจากนัน้
ยงัดใีจทีแ่ฟนๆยงัคงให้ก�าลงัใจ แม้จะเคยท�า
เร่ืองผดิพลาดในอดตีเกีย่วกบัยาเสพตดิกต็าม 

Netfilx เตรียมสร้างภาพยนตร์เรือ่ง Death 
Note ฉบับฮอลลวูีด โดยจะได้ อดมั แวน
การ์ด รบัหน้าทีก่�ากบั และได้ แนต็ วอล์ฟฟ์ 
มารับบทเป็น ไลท์ เทอร์เนอร์ ส่วน คีธ      
สแตนฟิลต์ จะเป็นยอดนักสบื แอล ซึง่เนือ้
เรื่องสร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นสุดดังที่เล่าเรื่อง
การต่อสูร้ะหว่าง แอล และ ไลท์ เดก็หนุม่ที่
เก็บสมุดบันทึกแห่งความตายของยมทูตได้ 

ศลิปะการแสดงอาเซยีน โลกบันเทิง

การแสดงระดบัภมูภิาคอาเซยีนสดุตระการตา ใน
งาน “มหกรรมศลิปะ ดนตร ีและ การแสดง
ภมูภิาคอาเซยีน ครัง้ที ่ 6” ของมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมศิลปะ
และการแสดงและยงัช่วยต่อยอดการพฒันาศกึษา
ด้านศลิปะการแสดงให้แก่นักเรยีน นิสิตนักศกึษา
และนกัแสดงทัง้ไทยและต่างชาต ิ จนน�าไปสูก่าร
ได้มอีาชีพนกัแสดงในแวดวงบนัเทิงอย่างท่ีคนรุน่
ใหม่ส่วนใหญ่ใฝ่ฝันกเ็ป็นได้  
 มหกรรมการแสดงศลิปะและดนตรทีีม่คีณุค่า
และทรงพลงัครัง้นี ้มกีจิกรรมหลากหลายจากทุก
เครอืข่ายสถาบนัและโดยเฉพาะกลุม่เยาวชนคน
รุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัย ที่พากันมาร่วม Work-
shop กนัอย่างสนกุสนาน ทัง้การอบรมทฤษฎี 
ปฏิบัติจริงกับนาฎศิลป์อาเซียน Mexican 
folk dance ดนตรีอาเซียน (วงกาเมลัน) 
ดนตรีชนเผ่ากะเหร่ียง เครือ่งดนตรอีงักะลุง
และการวาดภาพสนี�า้ เป็นต้น ส่วนไฮไลท์ของ
การแสดงทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นสดุยอดระดบัภมูภิาคทีค่ดั
สรรมาสูส่ายตาของผูช้มมด้ีวยกนัถงึ 8 ประเทศ 
10 สถาบนัการศกึษาไทย ได้แก่ การแสดงนาฏ 
ศิลป์ไทยชดุ “สายใยซิน่ไหม” จากมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ทีท่รงส่ง
เสรมิผ้าไหมไทยให้เป็นทีรู่จ้กัไปท่ัวโลกในชือ่ของ
ผ้าไหมศลิปาชพี ท่วงท่าลลีาการร่ายร�าฟ้อนของ
นกัแสดง นสิติสาขานาฏศลิป์ไทย-สากลท้ังอ่อน
ช้อยและงดงามอย่างยิ่ง ขณะที่การแสดงจาก
อินโดนีเซียในชุด “Modern Gamelan Mu-
sic” ทีต่ื่นตาต่ืนใจในท่วงท่าการร่ายร�าทัง้ดดุนัแ
ละอ่อนช้อย เข้มแขง็และอ่อนหวานผนวกกบัสีสัน

และความอลงัการของเคร่ืองดนตรีกาเมลนัแบบ
ดัง้เดมิ ตลอดจนการแสดงจากสถาบนัต่างๆ ได้แก่ 
ชดุ อาศริวาท จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
เพือ่เทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีสริพิระชนมาย ุ60 พรรษา 
การแสดงชดุ Indonesian Angklung Enserr-
ble Golet Mannis จากอนิโดนเีซยี เป็นการร้อง
ร�าผสมผสานเคร่ืองดนตรีอังกะลุงผ่านการสร้าง 
สรรค์บทเพลงโดเรมีในเวอร์ชัน่ร่วมสมัย การแสดง
ชดุ เภรเีอกราช จากสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
วนศ.อ่างทอง/ชดุ Thingyan yein จากเมยีนมาร์ 
การแสดงชดุ ไภษชัยคุรุสกัการะ จากมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครราชสมีา/ชดุ จนัทเสนบรุ ี จากมหา 
วทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์/ชดุ เมโลดีอ้อฟอีสาน 
จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม/ชดุ กมัโพชบรุศีรี
อุตระ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/ชุด       
ร�ากลองยาว จากมหาวทิยาลยับรูพา/ชดุ HOMO 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รวมถึงชุดการแสดงจากต่างประเทศที่ยกคณะ
ใหญ่มาร่วม อาท ิMexico Fiesta จากเมก็ซโิก 
การแสดง Institut Teknologi Bandung จากอนิ 
โดนีเซยี การแสดงชดุ Orkestra Muzlk Bambu 
Kinabalu จากมาเลเซีย/ชดุ G Day จากออสเตร-
เลยี/ชดุ  Traditional Italian Flag Procession 
of Fivizzano จากอิตาล ี ซ่ึงแต่ละการแสดงล้วน
ตื่นตาตื่นใจเรียกเสียงปรบมือเกรียวกราวเพราะ
ทุกสถาบันทุกชาติน�าการแสดงชุดยิ่งใหญ่มา
ประชนัโชว์กนัอย่างเตม็ความสามารถ 
 งานนี้เรียกได้ว่าอลังการสมกับการรอ
คอยและเป็นการเปิดโอกาสให้กบัคนรุน่ใหม่
ได้เพลิดเพลนิ เรยีนรูไ้ปกบัการแสดงทีท่รง
คณุค่า ทรงพลงัและสร้างแรงบนัดาลใจ  
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ประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราช-
ทานและผลติ ภณัฑ์หม่อนไหมระดับ
ประเทศประจ�าปี 2559 ทีห้่องประชุม 
115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ O 
13.00 น. สุกิจ สัตย์เพรศิพราย 
ประธานและกรรมการผู ้จัดการ 
บรษิทั แฮป็ป้ี เอม็พีเอม็ จ�ากดั แถลง
ข่าวเปิดตวัเครือ่งส�าอาง LE’ A และ
เปิดตัวโครงการ Young Entre-
preneur ที่ส�านักงานใหญ่ O ผู้

น. พระราชบัณฑิต อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
แถลงข่าวการจัดงาน “สมัชชาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา แห่งชาติ 
ครัง้ที ่1” ทีศ่นูย์ประชมุวายภุกัษ์ โรง 
แรมเซนทาราแจ้งวฒันะ O 13.00 
น. พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย อภยั สทุธิสงัข์ 
อธบิดกีรมหม่อนไหม แถลงข่าวการ

O 09.30 น. ซาลนู ธรรม ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เอไอเอ ประ 
เทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
“เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (AIA Vita-
lity)” ทีโ่รงแรม ดบัเบ้ิลย ูO 13.00 

บริหารหญิงเก่ง สุกัญญา เอื้อชู-
ชยั เอาใจเหล่าขาชอ็ปเมืองปารสีกบั
งาน “บงชร์ู  ฟรองซ์” มหกรรมสนิ 
ค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ฝร่ังเศสคร้ัง
แรกในเมอืงไทย เพือ่ฉลองครบรอบ 
50 ปี หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ใน  
วันพฤหสับดทีี ่14 กรกฎาคม 2559 
เวลา 14.00 น. ณ ลานอเีดน ชัน้ 1, 
ชั้น 2, ลานเอเทรี่ยม และลานเซ็น
ทรลัคอร์ท ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

สร้างความสัมพนัธ์กบัเพือ่นใหม่ ก่อน
ที่น้องๆจะแบ่งกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรม
ร่วมกนัตลอดทัง้ 4 วนั ส่วนไฮไลท์
ของโครงการที่น้องๆหลายคนต่าง   
ตัง้ตารอ คอืกจิกรรมลงพืน้ทีท่�าการ
เกษตรจรงิ ณ สามพรานโมเดล จงั 
หวัดนครปฐม ซึ่งน้องๆได้ลงมือท�า 
การเกษตรเพือ่เรยีนรูก้ารใช้ชวีติแบบ
เรียบง่าย 
 แม้ว่าอาชพีเกษตรกรอาจจะไม่มี
ยนูฟิอร์มทีโ่ก้หรหูรอืได้นัง่ท�างานอยู่

เกษตร อนัจะน�ามาสูก่ารสร้างเกษตร 
กรรุ่นใหม่ โดยปีน้ีสยามคูโบต้าได้
คัดเลอืกเยาวชน 100 คน เข้าร่วมกจิ 
กรรมเป็นระยะเวลา 4 วนั 3 คนื   
 KUBOTA Smart Farmer 
Camp 2016 มาพร้อมกับแนวคิด 
‘ชวีติตดิ F’ ฟังดอูาจจะน่ากลวั แต่
หากได้รูถ้งึความหมายทีแ่ท้จรงิของ
การตดิ F ฉบับสยามคูโบต้าแล้ว ก็
อดทีจ่ะปฏเิสธไม่ได้ว่านีคื่อหัวใจของ
การใช้ชวีติทีเ่ราทกุคนต้องการ ไม่ว่า
จะเป็น Freedom ทีห่มายถงึอสิระ
ในการท�างาน ไม่ต้องเป็นลูกจ้าง
ใคร, Family การได้อยูร่่วมกบัคนใน
ครอบครวัท่ีเรารกั, Field การกลบัไป
อยู่กับธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่น 
วายของสังคมเมือง และ Food อา-
หารท่ีเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่พื้นฐานที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ
 เมื่อน้องๆเดินทางมาถึงค่ายใน
วนัแรก น้องๆร่วมกนัท�ากจิกรรมเพือ่

ชวนน้องๆมาใช้ชีวิตแบบติดเอฟ

ในห้องแอร์ แต่หากถามถงึสิง่ทีไ่ด้รบั
กลบัมาไม่ว่าจะเป็นความอสิระ การ
ได้อยูก่บัครอบครวั หรอืการได้หลกี
หนีความวุ่นวายในเมืองสู่ธรรมชาติ   
กค็งเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีน่่าสนใจ
ไม่ใช่น้อย KUBOTA Smart Farmer 
Camp จงึเป็นอกีกจิกรรมดีๆ  ทีจ่ะจดุ
ประกายให้เยาวชนได้เข้าใจและเหน็
ถึงความส�าคัญของอาชีพเกษตรกร 
ด้วยหวังว่าจะให้เยาวชนรุน่ใหม่ได้ค้น
พบส่ิงทีต่วัเองต้องการ

หากถามถงึเทรนด์อาชพีปัจจบัุน ค�า
ตอบของคนรุน่ใหม่คงหนไีม่พ้นการ
เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีชีวิตแบบ       
สโลว์ไลฟ์ จึงท�าให้อาชีพเกษตรกร
กลบัขึน้แท่นมาอกีครัง้ เนือ่งจากคน
รุน่ใหม่รกัการใช้ชวีติแบบอสิระ และ
เป็นเจ้านายของตวัเอง 
 เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น   
ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความส�าคัญ
ของการท�าเกษตรกรรม ดงัทีส่ยาม  
คูโบต้าได้จัดโครงการ KUBOTA 
Smart Farmer Camp ข้ึนมาอย่าง
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 
 นายโอภาศ ธนัวารชร กรรม 
การรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บรษิทั 
สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั เปิด
เผยว่า โครงการ KUBOTA Smart 
Farmer Camp เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้
เยาวชนได้เรียนรู้การท�าเกษตรกรรม 
เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนเห็นถึงความ
ส�าคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการท�า
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ชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท สยามพิวรรธน์ 
จ�ากัด เปิดงาน นิทรรศการ Siam Center : Donate it forward by 
Anon Pairot นทิรรศการศลิปะเชงิกจิกรรมสร้างสรรค์รปูแบบใหม่ โดย
มี พงศ์อนันต์ สุขเกษม, อานนท์ ไพโรจน์ ร่วมงาน 

สาธิต สายศร ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ สายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม 
บี เค จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย วิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อ�านวย
การเขตปทมุวัน และการไฟฟ้านครหลวง จัดงาน ‘MBK GROUP ชวน
ใส่ใจ ไฟฟ้าหน้าฝน’ ที่ลานกีฬาจารุเมือง เขตปทุมวัน 

จตุรงค์ ผ่องล�าเจียก และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เปิดงาน “กินปู 
ดูทะเล (กลางสวน) ครั้ง 14” โดยมี ณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์, สิริพร            
ใจสะอาด, ธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช (เชฟ
ฟาง) และ สิริฒิพา ภักดีประสงค์ (วุ้นเส้น) ร่วมงาน  

ช�านาญ เมธปรีชากุล รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวอาเซียน เปิดงาน “The Mall Asian Fes-
tival” เนรมิตเทศกาลถนนศิลปะและอาหารจากหลากหลายประเทศ
ในเอเชีย โดยมี สิริพร ใจสะอาด, วรนุช ศิรธรานนท์ ร่วมงาน

ปรญิญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไซเบอร์ตรอน จ�ากดั จบัมอืกบักติตพินัธ์ ศรบีวัเอีย่มประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ซเีคยีว เนต็เวร์ิค โอเปอเรชัน่ เซน็เตอร์ จ�ากดั (เอสนอ็ค) ร่วม
กนัน�าเสนอการบรกิารการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์อย่างครบวงจร  

พนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
เตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จับมือกับ ไพรเวทแบงค์กิ้ง ธนาคารกสิกร
ไทย จัดเสวนาเรื่อง “UK Studies and UK Properties Investment 
with Knight Frank Thailand” ที่เผย The Wealth Report 2016 

ปริญดา วงศ์วิทวัส กรรมการผู้จัดการบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้        
เพอร์ฟอร์มานซ์ จ�ากดั ผูใ้ห้บรกิารรถเช่าระยะส้ัน เอแซ็ป (ASAP) ร่วม
ออกบู๊ธและจัดโปรโมช่ันการเช่ารถราคาพเิศษ ให้กบัผู้ทีม่าเดนิชมงาน 
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39 ที่ไบเทค บางนา 

ดร.สมคดิ จาตศุรีพทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตร ีประธานเปิดงาน “Smart 
SME Expo 2016” รับมอบของทีร่ะลกึจาก ธนญัชยั สมหุวญิญ ูกรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั แอดวานซ์ เวบ็ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) ที ่ อมิแพค     
ชาเลนเจอร์ 3 เมอืงทองธานี  
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อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการ
มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสมาคมโรงแรมไทย ประชุมหารือ
เรื่องการจัดซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง 

วรวมิล กรรมารางกรู ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั สก๊อต อนิดสัเตรยีล 
(ประเทศไทย) จ�ากดั จดักจิกรรม แมตช์หน้าใสหยดุโลก กบั สก๊อต       
คอลลาเจน-เอม็ วธิ ซงิค์ รบักระแสฟตุบอลฟีเวอร์ โดยม ีสาธติ อรรถ-
ไกวลัวท,ี ณสิรา แก้วศรปีระกาย, มารโิอ้ เมาเร่อ ร่วมงาน

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, บุญชัย โชควัฒนา 
ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล และ บุญเกียรติ โชควัฒนา 
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.
ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20 

ช�านาญ  เมธปรชีากลุ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เดอะมอลล์ 
กรุป๊ จ�ากดั ร่วมกบั การท่องเทีย่วจากประเทศในเอเซยี เปิดงาน “The 
Mall Asian Festival” โดยมี สิริพร ใจสะอาด, วรนุช ศิรธรานนท์, 
มร.อับดุล ฮาริส ฮาดี้, อุรชา จักรธรานนท์ และ เจมส์ มาร์ ร่วมงาน 

สกุจิ อดุมศริกิลุ กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่ายวจิยัหลกัทรพัย์ บมจ.
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย พร้อมด้วย จรูญพันธ์ 
วัฒนวงศ์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัย จัดเสวนาหุ้นเด่น mai คู่พอร์ต VIP 
“3 หุ้น 3 มุม กับการเติบโต และยั่งยืน” 

พเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขต
ทางพิเศษ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษา 
จ�านวน 15 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท 

สุชาติ ภานุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จ�ากัด น�า
ทีมการตลาดเข้าร่วมงาน SME EXPO 2016 เพื่อแนะน�าแฟรนไชส์ 
“ชาป๊อป ไทเชฟ” เพื่อเป็นตัวเลือกและลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบ
การที่มีทุนน้อย ณ ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี 

อภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เปิดการประชมุ 
“ออมสินโลก” ครั้งที่ 23 โดยมี มร.เฮนริช ฮาซิส ประธานสถาบัน
ธนาคารออมสนิโลก นายประภาส คงเอยีด กรรมการธนาคารออมสนิ
และ ชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน ร่วมงาน 

สังคม


