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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้
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สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
ที่ โทร.0-2422-8080, 0-2422-8008
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee แอพ watta
(ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store)
หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

ทำ�จริงๆสักที

editor59lokwannee@gmail.com

ลงประช�มติ ซึ่งย้อนแย้งกับ
คว�มหม�ยของคำ�ว่� “ให้ก�ร
ตอบรบัทีด่”ี ท่�ทขีองน�น�ช�ติ
และยูเอ็นต่อสถ�นก�รณ์ใน
ไทยนัน้ยงัชดัเจน มัง่คง ผดิกบั
ท่�ทีของรัฐบ�ลไทยที่แสดง 
ออกต่อคนในช�ตกิบัก�รแสดง 
ออกต่อต่�งช�ติที่มักย้อนแย้ง 
สะท้อนภ�วะป�กกล้�ข�สั่นที่
เป็นห่วงต่ออน�คตหลงัลงประ 
ช�มติ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงถ้�
ผลออกม�ว่� “ไม่ผ่�น”

ปากกล้าขาสัน่
หลงัก�รกล่�วอ้�งของฝ่�ยไทย
ว่�ยูเอ็นให้ก�รตอบรับที่ดีต่อ
ก�รเดินท�งไปชี้แจงของตัว 
แทนน�ยกรัฐมนตรีเก่ียวกับ
สถ�นก�รณ์ก่อนลงประช�มติ
และเพื่อยืนยันเดินต�มโรด 
แม็ปไปสู่เลือกตั้ง พลันก็เกิด
คำ�ถ�มว่�อะไรคือก�รตอบรับ
ที่ดีหลังยูเอ็นตอกยำ้�เป็นห่วง
ก�รจำ�กัดเสรีภ�พแสดงคว�ม
คิดเห็น และจำ�กัดสิทธิก�รชุม 
นุมท�งก�รเมือง ในช่วงก่อน
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โลกวันนี้มีประเด็น  

หากไม่สนใจต่อท่าทีของต่างชาติ
เหตุไฉน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

จึงส่งสัญญาณผ่อนปรน

เรื่องจากปก

ปากกล้าขาสั่นเกิดความสบัสนหลงัการหารอืระหว่าง 
นายยาน เอเลยีสสนั รองเลขาธกิาร
สหประชาชาติ  และ นายวีรศักดิ์      
ฟตูระกลู ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระ 
ทรวงการต่างประเทศ ในฐานะคณะผู้
แทนพิเศษของนายกรฐัมนตรี ในการ
เขา้ชี้แจงสถานการณใ์นประเทศไทย
และขั้นตอนการลงประชามติร่างรัฐ 
ธรรมนญู  เมือ่วนัที ่29 มถินุายน ที่
ผ่านมา
 ฝ่ายไทยโดย น�ยนรชติ สงิห-
เสน ีโฆษกกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ซึง่ร่วมคณะไปชีแ้จงด้วย ยนื 
ยนัว่า ได้ผลตอบรบัทีด่ ี พร้อมย�า้จดุ 
ยนืไทยต้องการให้เกดิความสงบเรยีบ 
ร้อยในการท�าประชามติ ในวันท่ี 7 
สงิหาคมนี ้และเพือ่เดนิหน้าไปสูก่าร
เลอืกตัง้ทัว่ไป ภายใน 1 ปี ตามโรด 
แม็ป ซึง่ทางยเูอน็เหน็พ้อง และจะมี
การร่วมมือกันและเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 อย่างไรกต็าม ฝ่ายไทยไม่ได้เชญิ
ยูเอ็นส ่งตัวแทนมาสังเกตการณ์ 
เพราะเป็นกจิการภายในประเทศ ยก 
เว้นยูเอ็นจะแจ้งความประสงค์ประ 
สานงานขอเข้ามาเอง ซึง่รฐับาลพร้อม
อ�านวยความสะดวกให้
 ขณะท่ีส�านักงานเลขาธิการสห-
ประชาชาต ิเผยแพร่สรปุการหารือกบั
ผูแ้ทนนายกรฐัมนตรไีทยว่า รองเลขา 
ธิการสหประชาชาติ ได้แสดงความ
เป็นห่วงกรณีการจ�ากัดเสรีภาพใน 
การแสดงความคดิเหน็ และการจ�ากดั
สทิธกิารชมุนมุทางการเมอืง ในช่วง
ก่อนลงประชามติ โดยเน้นย�้าความ
ส�าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน 
และหลกันติธิรรม จะเป็นส่วนส�าคญั
ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการพดู
คยุอย่างเปิดเผย และรบัฟังทกุฝ่าย ถอื
เป็นสิ่งจ�าเป็นในการส่งเสริมประชา 
ธปิไตยและการสร้างความปรองดอง

เป็นไปตามเป้าหมายของผู้มีอ�านาจ
ในไทย แต่สวนทางกับความหมาย
ของยเูอน็
 แม้จะบอกว่ายเูอน็ไม่ใช่พ่อ ยเูอน็
ไม่ได้ปกครองไทย แต่การส่งตวัแทน
นายกรฐัมนตรไีปชีแ้จงกแ็สดงให้เหน็
ความส�าคญัของยเูอน็ทีม่ต่ีอไทยอย่าง
ย้อนแย้งกบัค�าพดูทีว่่ายเูอน็ไม่ใช่พ่อ
 แม้พดูเหมอืนไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความ
ส�าคญั แต่พฤตกิรรมทีแ่สดงออกกลบั
แตกต่างออกไป ขณะทีน่านาชาตนิัน้
แสดงจุดยืนและท่าทีที่ชัดเจนต่อ
กระบวนการก่อนลงประชามตใินไทย 
ไม่เช่นนัน้คงไม่เห็นทตูจาก  25  ประ 
เทศไปร่วมฟังการพิจารณาของศาล
ทหารทีพ่นกังานสอบสวนน�าตวักลุ่ม
นกัศกึษาทีเ่คลือ่นไหวรณรงค์เกีย่วกบั
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไป
ฝากขงัผลดัทีส่อง

ของชาติ
 สหประชาชาต ิแสดงความพร้อม
ในการสนบัสนนุไทยในเรือ่งดงักล่าว 
และเน้นย�า้ความส�าคญัของการมส่ีวน
ร่วมอย่างต่อเนือ่งของไทยในสหประ 
ชาชาติ
 จ�กข้อมูลท้ังสองฝ่�ยจึงเกิด
คำ�ถ�มว่� อะไรคือก�รตอบรบัทีด่ี
ของยูเอ็นต�มคำ�กล่�วอ้�งของ
น�ยนรชติ
 ก�รชี้แจงของฝ ่�ยไทยดู
เหมอืนว่�ยงัเน้นยำ�้เรือ่งก�รรกัษ�
คว�มสงบเรียบร้อยเป็นหลัก 
ขณะทีท่�งยูเอน็เน้นยำ�้เรือ่งสทิธิ
เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิด
เหน็ ก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชน
 การรกัษาความสงบเรยีบร้อยด้วย
การจับกุมด�าเนินคดีผู้ที่เคล่ือนไหว
รณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ แม้

 หากผูม้อี�านาจในไทยไม่สนใจต่อ
ท่าทขีองต่างชาต ิเหตไุฉน “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จงึส่ง
สญัญาณผ่อนปรนให้มกีารเคล่ือนไหว
ได้ แม้จะขีดวงจ�ากดัเอาไว้แต่เฉพาะ
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ไฉนต้องส่ง
สัญญาณให้กรมราชทัณฑ์พิจารณา
ความเหมาะสมการตตีรวนผู้ต้องหาที่
เป็นนักศึกษาที่ท�าผิดเพียงขัดค�าสั่ง
คสช. ไม่ใช่นกัโทษคดคีดอีกุฉกรรจ์
 ท่าทเีหมอืนไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจ  ไม่
แคร์แต่ห่วงความรูส้กึ สะท้อนแรงบบี
คั้นจากภายนอกที่มีต่อรัฐบาลและ 
คสช. ท�าให้ต้องใส่เกยีร์ห้าเหยยีบคนั
เร่งมดิเท้าเพือ่ดนัร่างรฐัธรรมนูญผ่าน
ประชามตอิอกมาบงัคบัใช้ให้ได้
 เพร�ะถ้�ร่�งรัฐธรรมนูญไม่
ผ่�นประช�มติแล้วใช้อำ�น�จเบ็ด 
เสรจ็ประก�ศใช้รฐัธรรมนญูฉบบั
ใดฉบับหนึ่งโดยท่ีไม่เปิดให้ประ 
ช�ชนมส่ีวนร่วมแรงกดดนัจะเพิม่
ขึน้อกีหล�ยเท่�ทวคีณู และจะไป
เพิ่มคว�มชอบธรรมให้อีกฝ่�ย
เคลือ่นไหวต่อต้�นได้ม�กขึน้ด้วย
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การการสกดั ยบัยัง้ และจบักมุนกัศกึษาและ
ประชาชนที่รณรงค์ไม่รับประชามติร่างรัฐ 
ธรรมนูญ กลายเป็น “เผือกร้อน” ของ 
“คณะรฏัฐ�ธปัิตย์” แม้มัน่ใจว่าคมุสถาน 
การณ์ได้ แต่การใช้อ�านาจแบบหว่านแหกย็ิง่
ท�าลายภาพลกัษณ์ของ “ผูม้อีำ�น�จ” โดย
เฉพาะในสายตาของประชาคมโลกทีน่บัวนั
จะยิง่ตกต�า่  
 แม้ “ผู้มีอำ�น�จ” จะอ้�งทุกอย่�ง
เป็นไปต�มกฎหม�ย แต่เป็นกฎหม�ย
ทีม่�จ�กก�รทำ� “รฐัประห�ร” ใช้กำ�ลงั
ยดึอำ�น�จ !
 จึงเป็นธรรมดาที่ประชาชนจ�านวนไม่
น้อยไม่เหน็ด้วย หรอืยอมรบักฎหมายทีม่า
จากค�าสัง่ของ คสช. โดยเฉพาะกฎหมายที่
ขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพ และละเมิดสิทธิ
ความเป็นมนษุย์
  การท�าประชามตแิทนทีจ่ะลดความขดั
แย้งและสร้างจดุร่วมเดยีวกนัเพือ่เดนิหน้าสู่
ความปรองดอง กก็ลบัเหมอืน “ระเบดิเวลา” 
ทีร่อการระเบดิ ยิง่ใช้อ�านาจมากก็ย่ิงขัดแย้ง
มาก จนในทีส่ดุกต้็องระเบดิออกมา
 “โลกวนันีว้นัสขุ” ฉบบัล่�สดุจงึ พ�ด
ปก “ถ้�ไม่เค�รพกฎหม�ย จะมีกฎ 
หม�ยไว้ทำ�ไม ?” เมือ่ฝ่�ยหนึง่ทำ�อะไร
กไ็ม่ผดิกฎหม�ย แต่อกีฝ่�ยทำ�อะไรกผ็ดิ
กฎหม�ยหรอืไม่ถกูใจ “ผูม้อีำ�น�จ”  !

ทรรศนะ

มีกฎหม�ยไว้ทำ�ไม?

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คิดกันว่�ส่งไปไว้ในจังหวัดช�ยแดนภ�ค
ใต้  ให้มันวิ่งล่อกระสุน บ�งคนก็บอกว่�
หนักไป แต่เอ�ล่ะ..ถ้�หนักไปก็เอ�เบ�ๆ
ให้เป็นทห�รเกณฑ์ซะ เพร�ะเด็กพวกนี้
ยังไงก็ไม่เจ็บ ไม่หล�บ ไม่จำ� 
 สมมุติว่าโรงเรียนไหนท่ีเป็นศัตรูกันแล้ว   
ไปเป็นทหาร มนัอาจจะพลกิผนันะ อาตมาเคย
เจอสมยัเมือ่ตอนเดก็ๆ มงีานวดั 2  บางจะต้อง
ยกพวกตีกัน ถล่มกัน แทงกัน ฟันกัน แล้ว      
ก็ต้องติดคุกกันท้ังคู่ เออ..ออกมาดันมาเป็น
เพือ่นกนั แทนจะเป็นศตัรกูนัเหมือนเก่า เรยีก
ว่าติดคุกด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนกัน ออก
มาเลยกลายเป็นพลเมืองดี ตอนหลังคนหนึ่ง
ก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นก�านันอะไรพวกนี้  
  กต้็องคดิว่าเรือ่งพรรค์นี ้บางทก็ีต้องหนาม
ยอกเอาหนามบ่ง ต้องใช้ยาแรงบ้าง ถ้าไปอ่อน
ข้อ ดีกับเด็กชั่วเกินไป ก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้ 
20 ปีมาแล้วไม่เคยแก้ปัญหานี้ตก แล้วยังไม่มี
ใครหาทางออกได้ ถ้ารฐับาลคสช.หาทางออก
ได้ ต้องขอบอกว่าวเิศษ เป็นรฐับาลในฝัน หรอื
เป็นรัฐบาลท่ีควรจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์
ว่าแก้ไขปัญหาเด็กซัดกันได้  คนจะได้ไม่โดน
ลูกหลงอีก
 คราวนี้มันหลงไปท�ากับคนที่อยู่ในทหาร
ด้วยกนั มันถงึพรกิถงึขงิ พดูง่ายๆว่าก�าลงัและ
กระดกูมนัพอๆกนั เบอร์เดยีวกนั มนัจะได้เจอ
ของแข็งต่อแข็ง มันอาจจะอ่อนลง คือความ
ก้าวร้าว แข็งกระด้างมันจะอ่อนลงก็ได้ แต่
เสียดายที่ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วย จนต้องล้มไอเดีย 
ให้เดก็อาชวีะทีต่กีนัไปเป็นทหารเกณฑ์ เพราะ
กลัวถึงเวลารบจะทิ้งเพื่อน 
 ยังไงก็ลองคิดกันใหม่ได้ ทำ�ให้จริงๆ
กันสักที ถ้�ไม่สำ�เร็จก็ทำ�ง�นอื่นๆต่อไป 
อย่�จนคว�มคิด อย่�จนปัญญ� อย่�จน
ก�รแก้ปัญห� แล้วปัญห�จะหมดแน่นอน
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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นักเรียนที่ยกพวกตีกัน ทำ�ร้�ยกัน 
ต้องใช้วิธีหน�มยอกเอ�หน�มบ่ง 
ต้องใช้ย�แรงบ้�ง ถ้�ไปอ่อนข้อ
หรือดีกับเด็กชั่วเกินไป ก็ย�กที่จะ
แก้ปัญห�ได้ 20 ปีม�แล้วไม่เคยแก้
ปัญห�นี้ตกเลย  

เมือ่เรว็ๆนีไ้ด้ข่าวว่าทมีโฆษกคสช.(คณะรกัษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) และคณะต่างๆ 
คิดกันมาเยอะแยะไม่ลงตัวสักทีว่าจะยุติเด็ก
นกัเรยีนอาชวีะยกพวกตกีนั ท�าร้ายกนัได้ยงัไง 
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาท่ีห้าวหาญนัก 
มนัเหมาะทีจ่ะเป็นชายชาตทิหารมากกว่าเป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา เขากเ็ลยมแีนวคดิว่า ถ้ายงั
สร้างปัญหาให้กับสังคมก็ให้พวกนี้ไปขึ้นบัญชี
ด�าเป็นทหารเกณฑ์ทันที โดยไม่ต้องจับใบด�า 
ใบแดง ไม่ต้องไปเรียนหนังสือกันล่ะ เรียกว่า
ให้ไปให้เรยีนสายบู ๊เพราะสายอาชพีกบัสายบู๊
มันคนละเรื่อง 
 คนจะท�างานสายอาชีพมันต้องไม่ใช่มาบู๊
กับคน มันต้องบู๊กับงาน เขาอยู่บนรถเมล์ก็ไป
บู๊กับเขา เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ได้รับบาดเจ็บจาก
เด็กงี่เง่าพวกน้ี เพราะฉะน้ันต้องให้เรียนสาย
บู๊ จะได้อยู่กับความบู๊เสียจนมันเบื่อ มันเอียน 
มันเจ็บ เพราะมันไปบู๊กับนายทหาร ครูฝึก
ทหาร จะเจ็บปวด เหน็ดเหนื่อยกันแค่ไหนก็
ไม่รู้ล่ะ แต่เอาเถอะคงจะได้เจอดีกันล่ะคราวนี้ 
ถ้าขืนใครออกมาไม่เข้าท่าเข้าที จะได้เจ็บปวด
กันสักที  
 จะได้รู้สึกกันบ้าง ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้จัก
หลาบจักจ�า มันก็จะท�าระย�าต�าบอนกันอยู่
อย่างนี้ แล้วก็จะสร้างปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้น 
ก็หวังว่าแนวคิดท่ีให้เด็กตีกันให้เกณฑ์ทหาร
ไปเลย ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับมันอีก เพราะ
ไม่อยากจะเรยีนอยูแ่ล้ว หารูน้้อย หาเรือ่งเยอะ 
กใ็ห้ไปหาเรือ่งเป็นทหารเกณฑ์ แล้วจะไปต่อย
ตีกันในค่ายทหาร 
 อันน้ีก็อย�กจะขอชื่นชมไอเดียว่�เคย

ทำ�จรงิๆสกัที
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เมือ่วนัพธุทีผ่่านมา (6 ก.ค.) ถอื
เป็น วนัตรษุอดิิล้ฟิตร ี ซึง่ถอืว่า

ในมาเลเซยี และ อนิโดนเีซยี ซึง่ใน
คลปิวดิโีอ มภีาพชายฉกรรจ์ วยัรุน่ 
และเด็กชาย หลายคนถือปืนกล
เอเค 47 ไว้    
 ถ้อยค�าทีก่ลุม่ไอซสิประกาศคอื
ต่อจากนีพ้วกเขาในนามไอซสิ จะ
ไม่เป็นพลเมอืงของมาเลเซยีอกีต่อ
ไป โดยจะขอประกาศตนเป็นอสิระ 
พร้อมโยนหนังสือเดินทางของมา 
เลเซยีลงพืน้
 นอกจากคลปินีแ้ล้ว ไอซสิ ยงั
ปล่อยคลิปอื่นๆในเวลาใกล้เคียง
กัน เป็นภาพชายฉกรรจ์สอนให้
เดก็ชายใช้ปืนกล เหมอืนเป็นการขู่
ว่าพวกเขามีกองก�าลังและพร้อม
ก่อการร้ายได้ทกุที่
 คลปิดงักล่าวนี ้ถกูอปัโหลดขึน้
หลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานี
ต�ารวจเมืองสุราการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยคนร้ายขี่รถจักร 
ยานยนต์พุง่เข้าไปในสถานตี�ารวจ 
แต่ระเบิดเกดิท�างานเสียก่อน ท�า 
ให้ไม่มีผู ้ใดเสียชีวิตจากเหตุดัง
กล่าวยกเว้นมอืระเบดิ แต่มตี�ารวจ 
1 นายได้รบับาดเจบ็
 ส่วนในมาเลเซีย น�ยค�ลิด 

อ�บ ูบ�ก�ร์ ต�ารวจมาเลเซยีกล่าว 
ว่า ต�ารวจจบักมุตวัชายสองคนทีม่ี
ส่วนพัวพันกับเหตุปาระเบิดไนท์
คลบั ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ โดยทัง้
สองคนยอมรบัว่า ได้รับค�าสัง่โดย 
ตรงจากนายมฮูมัหมดั แวนดี ้โม-
ฮาเหมด็ เจด ีซึง่ทราบกนัว่าเป็นไอ
เอสชาวมาเลเซยี ให้ก่อเหตรุนุแรง
ในประเทศ โดยมเีป้าหมายส�าคญั
คอื ผูน้�ารฐับาล เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
และผูพ้พิากษาระดบัสงู
 น่าวิตกพอสมควรส�าหรับการ
ประกาศของกลุม่ไอซิส เพราะนัน่
หมายถึงว่าความรุนแรงจากกลุ่ม
ก่อการร้ายเข้ามาในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้แล้ว 
 ซิดนีย์ โจนส์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิเคราะห์ความขัดแย้งเชิง
นโยบาย ซึง่มฐีานด�าเนนิงานอยูใ่น
กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี 
เตอืนว่า การก่อเหตรุุนแรงต่างๆ 
ทั้งการระเบิดพลีชีพด้วยรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ ทีเ่กิดขึน้แทบ
ทกุวนัในประเทศต่างๆขณะนี ้เป็น
แค่การเริม่ต้นของปฏบิตักิารโจมตี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยกลุม่ไอซสิเท่านัน้ 
 เป็นเรือ่งทีน่่�คดิเหมอืนกัน
ว่�แต่ละประเทศจะทำ�อย่�งไร 
เพ่ือโลกที่เร�อยู ่กันทุกวันนี้ 
ปลอดภัยจ�กก�รก่อก�รร้�ย
เสยีที เพร�ะทุกวนันี ้ ผูค้นทัว่
โลกต่�งกไ็ม่เป็นสขุกนัแล้ว 
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กลุม่ไอซสิ เผยแพร่คลปิ
วิดีโอ และประก�ศว่�
พร้อมก่อก�รร้�ยในม�เล
เซยี และ อนิโดนเีซยี ซึง่
นั่นหม�ยคว�มว่�คว�ม
รุนแรงจ�กกลุ่มก่อก�ร
ร้�ยเข้�ม�ในภูมิภ�คเอ
เชียตะวันออกเฉียงใต้
แล้ว  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อดมั ล ีเสนอภาพนีใ้น straitstimes.com สะท้อนเงนิปอนด์อ่อน
ค่าต่อเนือ่งหลงัผลประชามตใิห้องักฤษออกจากอยี ูท�าให้ธนาคาร
กลางองักฤษเตรียมลดดอกเบีย้เดอืนหน้า

 

สิน้สดุเดอืนรอมฎอน ซึง่เป็นเทศ 
กาลทีค่วรจะมคีวามสขุ  แต่ทว่าใน
ช่วงเวลานี ้ กลุม่ไอซสิ กลับประ 
กาศว่าจะก่อการร้ายในมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย นิวสเตรทไทมส์
ของสงิคโปร์ รายงานว่าไอซิส ประจ�า 
มาเลเซีย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ 
และประกาศว่าพร้อมก่อการร้าย

‘ไอซิส’ประกาศก่อการร้าย

ข้อมูลภาพ : http://www.straitstimes.com/

กลุม่ไอซสิ ประกาศว่าพร้อมก่อการร้ายในมาเลเซยี และ อนิโดนเีซยี และจะไม่เป็นพลเมอืงของมาเลเซยีอกี
ต่อไป  โดยจะขอประกาศตนเป็นอิสระ พร้อมโยนหนังสือเดินทางของมาเลเซียลงพื้น
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เศรษฐกิจ

น�ยกฤษฎ� จนีะวจิ�รณะ ผูอ้ำ� 
นวยก�รสำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�ร
คลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการ
คลงั เปิดเผยว่า จากมติคณะรฐัมนตรี
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ทีเ่หน็
ชอบให้กระทรวงการคลัง โดยบรร 
ษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) ด�าเนนิโครงการค�า้ประ 
กันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่
และนวตักรรม (Start-up & Inno-
vation) เพือ่เพิม่โอกาสให้ผูป้ระกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกลุม่ผูป้ระกอบการ
ใหม่ (Start-up) และ SMEs ในกลุม่
ทีม่นีวตักรรมและเทคโนโลยี (Inno-
vation& Technology) สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น
ผ่านกลไกการค�า้ประกนัของบสย. ซ่ึง
นอกจากจะช่วยเพิม่ความเชือ่มัน่ให้
แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสิน
เชื่อให้แก่ผู ้ประกอบการกลุ่มเป้า
หมายแล้ว ยงัสร้างแรงจูงใจให้สถา 
บันการเงินใช้บริการค�้าประกันสิน
เชือ่กบับสย.มากข้ึน รวมทัง้เพือ่สอด 
คล้องกับนโยบายการสนับสนุนผู้
ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นวาระแห่ง
ชาติของรฐับาลและการผลกัดนัด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยก
ระดบันวตักรรมของประเทศไทย 
  ส�าหรบัโครงการดงักล่าวมวีงเงนิ
ค�า้ประกนัสินเชือ่รวม 10,000 ล้าน
บาท และมรีะยะเวลาค�้าประกนัสนิ
เชือ่สูงสุดไม่เกนิ 10 ปี โดยก�าหนด

คํา้ประกนัฯหมื่นลา้นหนนุ SMES

วงเงินค�้าประกันสินเชื่อสูงสุดต่อ   
ราย SMEs ประเภทบคุคลธรรมดา
ไม่เกนิ 1 ล้านบาท และก�าหนดวง 
เงินค�้าประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย 
SMEs ประเภทนิติบุคคลส�าหรับ
กลุม่ Start-up และกลุม่ Innovation 
& Technology ไม่เกนิ 5 ล้านบาท
ต่อราย และ 20 ล้านบาทต่อราย 
ตามล�าดบั โดย บสย. คดิค่าธรรม 
เนยีมค�า้ประกนัในอตัราร้อยละ 1-2 
ต่อปี ของวงเงินค�้าประกันสินเชื่อ  
และรัฐบาลเป็นผู ้รับภาระจ่ายค่า
ธรรมเนียมแทนในปีแรก ทั้งนี้ผู ้
ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอ
ค�้าประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะเตม็
วงเงนิ 
 “โครงการดงักล่าวจะสามารถช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิผ่านการลงทนุและ
การบรโิภคของผูป้ระกอบการซึง่คาด
ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้า
หมายเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ประมาณ 
10,000 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะช่วยสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัธุรกจิและเพือ่ขบั
เคลือ่นเศรษฐกจิไทยต่อไป”
 ด้าน นายนธิิศ มนญุพร กรรม 
การและผูจ้ดัการทัว่ไป บรรษัทประ 
กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) กล่าวว่า บสย. จะเร่งด�าเนนิ
การเพือ่สานต่อนโยบายของภาครฐั 
โดยน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการ บสย. รวมถงึเร่งหารอืกบั
สถาบนัการเงนิต่างๆ เพ่ือท�าบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบั
สถาบนัการเงนิทีเ่ข้าร่วมโครงการ ซ่ึง
คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกนิ 1 เดือนนบั
จากนี้  
   “บสย. คาดว่าโครงการนีจ้ะช่วย
ให้กลุม่ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึ
แหล่งทนุได้มากขึน้ประมาณ 5,000 
ราย เฉลีย่รายละ 2 ล้านบาท ก่อให้
เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน
จ�านวน 10,000 ล้านบาท และก่อให้
เกดิเงนิทนุหมนุเวียนในระบบเศรษฐ 
กจิประมาณ 40,000 ล้านบาท” 

 
In Brief : ย่อความ

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

กระทรวงก�รคลัง เดิน
หน้�โครงก�รคำ้�ประกันฯ
“สต�ร์ตอัป-นวัตกรรม” 
หลงัครม.ไฟเขียวด้�นบสย. 
เด้งรบัลกูต้ังธง 1 เดอืนลยุ
เซน็ MOU แบงก์หนนุเงนิ
ทนุ SMES ในวงเงนิหมืน่
ล้�นบ�ท ค�ดช่วยผู้ประ
กอบก�รได้ 5 พันร�ย 

ลงนาม : นางศศิธร พงศธร (ฉตัร-
ศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ นาง
สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรม 
การผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหา-
ชน) (LH Bank) ร่วมพิธีลงนามใน
สัญญาสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 
3,500  ล้านบาท  ให้แก่  บริษัท        
ดิ  เอราวัณ กรุ๊ป  จ�ากัด  (มหาชน) 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุร 
กิจโรงแรม 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,650.00 บาท

 ขาย 22,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 22,240.00  บาท

 ขาย   22,750.00 บาท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,366.76  ขาย 1,367.53
ลอนดอน ซื้อ 1,366.76  ขาย 1,367.53

ภ�วะหุน้  6  กรกฎ�คม  2559 

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลล�ร์สหรัฐ บ�ท

ยูโร บ�ท

ปอนด์สเตอร์ลิง บ�ท

ดอลล�ร์ฮ่องกง บ�ท

เยน บ�ท

ดอลล�ร์สิงคโปร์ บ�ท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

SET 100 

มูลค่� (ล้�นบ�ท)  

SET 50 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

mai 

มูลค่� (ล้�นบ�ท) 

35.49

39.62375

47.19

4.62525

0.36117

26.3395

+2.52 1,452.59
  49,775.17
+2.48 2,060.07
  33,780.14
+0.27 913.75
  25,787.80
+6.14 537.70
  3,241.88

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,545.14 -1.72

2,212.63 +4.28

2,414.88 +4.60

1,701.27 -0.28

2,255.76 +4.35

2,783.16 +11.54

1,160.21 -0.66

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 4,906.39 

9.86

9,649.39 

19.39

29,713.33 

59.70

5,972.26 

12.00

10,880.59 

21.86

28,722.49 

57.70 

-1,065.87

-1,231.20

990.84
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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

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

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

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

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

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

รับชางตัดผม

081854-AOM-040516-01

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

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842
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
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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)
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

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต
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‘เลิฟ’ไม่หว่ันทีม‘ตราไก่’
เลิฟ โค้ชเยอรมนี ไม่หวั่นในก�รเจอกับ 
ฝรัง่เศส ในศกึยโูร 2016 รอบรองชนะเลศิ 
คนืนี ้(7 ก.ค.) แม้จะเป็นรองด้�นเสยีงเชยีร์
และสภ�พแวดล้อมกต็�ม  
 ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 
2016 รอบรองชนะเลศิ คนืนี ้(7 กรกฎาคม) ทมี 
“อนิทรเีหลก็” เยอรมน ี มคิีวพบกับ “ตราไก่” 
ฝรัง่เศส 
 รอบทีผ่่านมา เยอรมน ีเฉอืนชนะจดุโทษ “อสั
ซรู”ี 6-5 หลงัจากในเวลาปรกตแิละช่วงต่อเวลา
พเิศษเสมอกนั 1-1 ขณะที ่ฝรัง่เศส เอาชนะ ไอซ์
แลนด์ อย่างสดุมนั 5-2 ซึง่ในฟตุบอลโลกครัง้ที่
ผ่านมา เยอรมน ี เป็นฝ่ายเอาชนะฝรัง่เศส 1-0 
ก่อนทีเ่ยอรมน ี จะคว้าแชมป์โลกได้ โดยในรอบ
รองชนะเลศิ เยอรมน ีถล่ม บราซลิ 7-1 ทีบ้่าน
ของบราซลิ ซึง่เกม ยโูร 2016 รอบรองชนะเลศิ 
เยอรมน ี ต้องเจอกบัเจ้าภาพอย่างฝรัง่เศส ท�าให้ 
เจาคิม เลฟิ โค้ชเยอรมน ีแสดงความเหน็ออกมา
ว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ทีด่ ี และเขาไม่หวัน่แม้
ทมีเจ้าภาพจะได้เปรยีบด้านเสยีงเชยีร์
 “เกมกับฝร่ังเศส น่าจะเป็นเกมท่ีเยี่ยมยอด
ครบั ตอนฟตุบอลโลกครัง้ทีผ่่านมาทีบ่ราซลิ เรา
ต้องเจอกบัเจ้าภาพ และเราชนะไปได้ มาในยโูร 
เราต้องเจอเจ้าภาพ แต่ผมเช่ือว่าไม่มปัีญหา เรา
สามารถผ่านเข้ารอบได้ แม้พวกเขาจะได้เปรยีบ
เรือ่งเสยีงเชยีร์และสภาพแวดล้อมกต็าม” 
 ตอนนี้ความคาดหวังของแฟนๆต่อทีมชาติ
ฝรัง่เศสนัน้มมีากขึน้ หลงัผลงานในรอบก่อนรอง
ชนะเลศิทีช่นะ ไอซ์แลนด์ แต่ เลฟิ กม็ัน่ใจในลกู
ทมีของเขาเช่นกนั
 “ฝรัง่เศส แตกต่างจาก อติาล ีนะครบั พวก
เขาไม่ได้เน้นตัง้รบั ผูเ้ล่นตวัเก่งของเขาล้วนยอด
เยีย่ม ไม่ว่าจะเป็น ปอล ป็อกบา, เบลส มาตดู ีซึง่
เกมนี้ ถือเป็นเกมที่น่าสนใจมาก ผมชอบเกม      
รอบนอ็กเอาต์ทีต้่องเจอกบัทมีทีแ่ขง็แกร่งครบั” 
 ฝรัง่เศสประสบความส�าเรจ็ในระดบันานาชาติ
มา 3 ครัง้ เป็นแชมป์โลก 1 ครัง้ เมือ่ปี 1998 และ
แชมป์ยโูรปี 1984 และ 2000 โดยในศกึยโูร 1984 
และฟตุบอลโลก 1998 คอืการคว้าแชมป์ในบ้าน
ตวัเอง อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมา พวกเขามผีลงาน
ทีไ่ม่ค่อยดนีกัในการเจอกบั เยอรมน ีแพ้จดุโทษ
ในฟตุบอลโลกปี 1982, แพ้ในรอบรองชนะเลศิ
ฟตุบอลโลกปี 1986 และล่าสดุแพ้มาในฟตุบอล
โลกปี 2012 รอบ 8 ทมีสดุท้าย เกมนีจ้งึเป็นโอกาส
ของทมีตราไก่ทีจ่ะเอาชนะไปได้บ้าง
 ขณะที ่อโูก ญอรสิ ผูร้กัษาประตขูองฝรัง่เศส 

กก็ล่าวตดิตลกเมือ่ถกูผูส้ือ่ข่าวถามว่ากงัวลหรอืไม่ 
หากเกมต้องยืดเยื้อถึงตอนดูจุดโทษเพราะ 
เยอรมน ีเพิง่ดวลจดุโทษชนะอติาล ีและท่ีผ่านมา 
เยอรมน ีมสีถติกิารดวลจดุโทษทีด่มีาก พวกเขา
แพ้ครัง้ล่าสดุเมือ่ปี 1976 หรอืราวๆ 40 ปีมาแล้ว 
หลงัจากนัน้ชนะมาตลอด
 “เราคงต้องพยายามเอาชนะให้ได้ในเวลา
ปรกติครับ (หัวเราะ) เป็นเร่ืองจริงครับที ่เยอรมนี 
ยิง่จดุโทษได้ดมีาก แต่ผมเชือ่ว่าสกัวนัพวกเขาก็
ต้องแพ้ในการดวลจดุโทษ หน้าทีข่องเราคอืต้อง
ท�าดีท่ีสุดครับ  ถ้าเอาชนะพวกเขาได้ในเวลา
ปรกติ แต่ถ้าต้องดวลจุดโทษจริงๆเราต้องไม่
หวัน่” ญอรสิ กล่าว  
 ผู้ชนะระหว่าง เยอรมน ีกบั ฝรัง่เศส จะเข้าไป
ชงิชนะเลศิในคนืวนัอาทติย์ที ่10 กรกฎาคมทีจ่ะ
ถงึนี ้ซึง่หากเยอรมนเีข้าชงิกจ็ะเป็นการลุน้แชมป์
สมัยที่ 4 ส่วนถ้าฝรั่งเศสเข้าชิงก็จะเป็นการลุ้น
แชมป์สมยัที ่3 
 “เร่ืองการยิงจุดโทษเป็นสิ่งท่ียากที่จะฝึก 
เพราะบรรยากาศตอนซ้อมกับตอนแข่งขันจริง
แตกต่างกัน ตอนซ้อมไม่มีความกดดันมากนัก 
แต่ตอนแข่งขนันีเ่ป็นอกีเรือ่งเลย เราได้ดเูยอรมนี
ยงิจดุโทษ พวกเขายงิด้วยความมัน่ใจ ซึง่ถ้าเรา
ต้องดวลจดุโทษและเอาชนะเยอรมนไีด้ คงเป็น
ความรูส้กึทีด่มีากๆ” 

โลกกีฬา

กีฬา

ข้อมูลภาพ : Reuters

‘เซเรน�’ล่ิวตดัเชือก

‘น�นี’ย้�ยซบค้�งค�ว

‘ลอูสิ’เซง็โปรถอนตวั

‘แฮมลิตนั’หวัเสยีหนัก

เซเรนา วลิเลยีมส์ นกัเทนนิสมอื 1 ของโลก 
ผ่านเข้ารอบตดัเชอืก ศกึเทนนสิวมิเบลิ ได้เป็น
ครัง้ที ่10 ในชวีติ หลงัชนะ อนาสตาเซยี พาฟลู
เชนโควา 6-4 และ 6-4 เข้าไปเจอ เอเลนา      
เวสนนิา ในรอบต่อไป ขณะที ่วนีสั วลิเลยีมส์ 
พี่สาวแท้ๆของเซเรนา ก็ผ่านเข้ารอบเช่นกัน 
ชนะ ยาโรสลาวา เชฟโดวา 7-6 และ 6-2 
เข้าไปเจอ แองเจลกิ เคอร์เบอร์ ในรอบต่อไป

หลยุส์ นาน ีปีกทีมชาตโิปรตเุกส ตกลงย้าย
ไปเล่นให้ “ค้างคาว” บาเลนเซยี ด้วยระยะ
เวลา 3 ปีโดยย้ายจาก เฟเนร์บาเช ด้วยค่าตวั 
8.5 ล้านยโูร นาน ี สมยัเล่นให้แมนฯยฯูได้
แชมป์ พรเีมยีร์ ลกี มาแล้ว 4 สมยั ยฟูา แชม
เปียนส์ ลกี 1 สมยั ส่วนกบั สปอร์ตงิ ลสิบอน 
ได้แชมป์ลกี 2 สมยั และล่าสดุกบั เฟเนร์บาเช 
เล่นไป 46 นดั ท�าไป 12 ประตู

สเตซ ีลอูสิ นกักอล์ฟหญงิมอื 8 ของโลกจาก
สหรฐัอเมรกิา แสดงความรูส้กึว่าเธอผดิหวงั
มากทีบ่รรดานกักอล์ฟช่ือดงัฝ่ายชาย ทยอย
ถอนตัวจากมหกรรมกฬีาโอลมิปิก ทีจ่ะเริม่ต้น 
5 สงิหาคมนี ้ โดยอ้างเหตผุลเรือ่งไวรสัซกิา  
โดย ลอูสิ บอกว่าซกิาเป็นเรือ่งน่ากงัวลกจ็รงิ 
กพ็อเข้าใจได้ แต่กไ็ม่น่าใช่ข้อแก้ตวัทีม่เีหตผุล
พอจะอ้างว่าไม่ไปแข่งขนัโอลมิปิก

นกิ ี เลาดา ต�านานอดตีแชมป์โลก ฟอร์มลูา 
วนั 3 สมยั ซึง่เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารของเมอร์
เซเดส เปิดเผยว่า ลอูสิ แฮมลิตนั นกัแข่งใน
สังกัดหัวเสียอย่างหนักจนถึงขั้นท�าลายข้าว
ของในห้องพกั หลงัจากผลงานรอบควอลฟิาย
รายการ ยโูรเปียน กรงัด์ ปรซ์ี ทีอ่าเซอร์ไบ
จาน ออกมาไม่ด ีและยงัโดน นโิค รอสเบร์ิก 
เพือ่นร่วมทีมได้เย้ยยิง่ท�าให้อารมณ์ขึน้อกี
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บันเทิง

‘พฒุ’ิกรวยไตอกัเสบ

‘สรุชยั’ปลืม้หน้�ใหม่

‘เจ็ตลี’เป็นไทรอยด์

‘ฮองซ�งซ’ูแต่งง�น

“ดีเจพุฒ” พุฒิชยั เกษตรสนิ ดีเจและนกั
แสดงชือ่ดงั ถูกหามส่งโรงพยาบาลสมติเิวช 
เป็นการด่วน หลงัพบว่ามไีข้ขึน้สงู ซึง่แพทย์
ระบวุ่ากรวยไตอกัเสบ ต้องพกัรกัษาตวัอย่าง
น้อย 4-5 วัน ส่วนคนใกล้ชดิเผยว่าต้องรอดู
อาการต่อเนือ่ง และต้องยกเลกิควิงานออกไป
ก่อน โดยหลงัจากทางต้นสงักดัประกาศข่าว
นีอ้อกไป กม็แีฟนๆเขยีนข้อความให้ก�าลงัใจ

สรุชยั สมบตัเิจรญิ นกัร้องลกูทุง่ชือ่ดงั ออก
มากล่าวว่าตอนน้ีแฮปปี้กับหน้าใหม่มากๆ 
โดยตอนนีอ้ยูต่วัหลงัจากไปท�าศัลยกรรมจน
เป็นข่าวดงัเมือ่ 4 เดอืนก่อน ขณะนีส้มบรูณ์
ไปราวๆร้อยละ 90 บวมนดิๆ แต่แพทย์ดแูล
ด ี และจะใบหน้าจะดข้ึีนเร่ือยๆ โดยจะพบ
แพทย์เดอืนละคร้ัง ส่วนเร่ืองผลงานเพิง่บรวง
สรวงละครเรือ่ง นายร้อยสอยดาว

เจต็ ล ีนกัแสดงชือ่ดงัชาวไต้หวัน ยอมรบัว่า
ตนมีอาการป่วย คือเป็นไทรอยด์ ท�าให้ไม่
สามารถออกก�าลงักายหนกัๆได้อกีต่อไป รปู
ร่างแบบสมยัเคยเป็นพระเอกหนงัแอก็ช่ันจงึ
เปลี่ยนแปลงไป แต่อยากจะใช้ชีวิตเวลาที่
เหลอืในชวิีต เพือ่ช่วยเหลอืคนรุน่ต่อไปมาก 
กว่า และเขากรู้็สกึมีความสขุมาก ทีไ่ด้เหน็
ความส�าเรจ็ของคนหนุม่สาว

Kookmin Ilbo สือ่ของเกาหลใีต้รายงานว่า 
ฮองซ�งซู ผู้ก�ากับชื่อดัง ได้จดทะเบียน
สมรสกบั คมิมนิฮ ีดาราสาวเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว โดยเป็นการจดทะเบยีนทีส่หรฐั และ   
ฮองซางซู ยงัไม่ได้หย่าขาดจากภรรยาทีใ่ช้
ชวีติคูก่นัมาเป็น 10 ปี แต่อย่างใด โดยเรือ่ง
ของท้ังคู่เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ต้ังแต่มีข่าวลอื
ว่าคบกัน และท้ังคู่ยงัไม่ได้ออกมาชีแ้จงอะไร

Everybody Wants Some โลกบันเทิง

ภาพยนตร์เรื่อง Everybody Wants Some 
เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ ริช�ร์ด ลิงค์เล-
เตอร์ ผูก้�ากบัชือ่ดงัท ่ีเคยฝากความประทบัใจ 
มาแล้วจากภาพยนตร์น�้าดีอย่างเร่ือง Boy-
hood จนได้รับการการันตีจากรางวัลออส-
การ์สาขาผู้ก�ากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 ซึ่งแม้จะยังไม่ได้ลงโรงฉาย แต่ Every-
body Wants Some ก็เรียกเสียงชมจากเหล่า
นักวิจารณ์ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น ริช�ร์ด       
โบรดี้ จาก The New Yorker ที่พูด             
ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “เป็นภาพยนตร์ที่       
ดีที่สุดของ ริชาร์ด ลิงค์เลเตอร์” หรือนัก
วิจารณ์จาก The Reel Word ที่ให้คะแนน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ 10 เต็ม 10 รวมทั้ง The 
Telegraph ที่พูดถึงภาพยนตร์ว่าเป็นเรื่อง  
ราวที่เติมเต็มช่องว่างในยุค 80 ได้อย่างสม 
บรูณ์แบบ และอกีมากมายทีทุ่ม่คะแนนให้กบั
ภาพยนตร์และเรื่องราวที่สุดประทับใจเรื่อง     
นี้ ทั้ง Rotten Tomatoes, the guardian, 
metacritic ฯลฯ
 Everybody Wants Some  เป็นภาพยนตร์
ที่สะท้อนมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนที่ผู ้ก�ากับ
สร้างตัวละคร “เจค” (เบลค เจนเนอร์) เพื่อ
พาผู้ชมเข้าไปสัมผัสชีวิตในบ้านของนักกีฬา
เบสบอล ซึง่ได้พบเจอท้ังเพือ่น รุน่พี ่ทีม่ทีัง้คน
ที่รักและเกลียด ไม่ว่าจะเป็น โรเปอร์ (ไรอัน 
กัซแมน) หนึ่งในเพื่อนร่วมแก๊งของเจค หรือ
รุ่นพี่ แมคเรย์โนลด์ (ไทเลอร์ ฮอชลิน) เป็น
มือตีในทีมเบสบอล ที่ไม่ชอบขี้หน้าเขา และ
ประกาศตวัเป็นศตัรกูนัทนัททีี ่เจค เดนิเข้ามา

อยู่ในบ้าน แต่ระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันนอก 
จากระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่พบเจอแล้ว ยังมีเรื่อง
ราวความประทับใจในรักแรกผลิของวัยรุ่นที่ 
ลิงค์เลเตอร์ น�าเสนอ
 “มนัเป็นช่วงเวลาอนัสวยงามของเดก็วยันี้ 
เมือ่ผมมองย้อนกลบัไป มนัคอืช่วงเวลาทีส่นกุ
ที่สุดในชีวิตเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งผมว่ามันคือ
ประสบการณ์ที่หลายคนต้องเคยผ่านมาแล้ว
อย่างแน่นอน” ลิงค์เลเตอร์ กล่าว
 ขณะที่ กัซแมน ก็กล่าวว่าเขาสนุกมากกับ
การแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมกล่าว
ติดตลกว่าในเรื่องแก๊งของเขามักจะรวมตัวกัน
ไปในสถานที่ที่มีเสียงเพลง ไม่ใช่เพราะรักใน
ท่วงท�านองเพลง แต่เพราะว่าที่นั่นมีหญิงให้
ตามจีบ  
 พสิจูน์คว�มประทบัใจจ�ก Everybo-
dy Wants Some ได้ตัง้แต่ 19 กรกฎ�คม
นีเ้ป็นต้นไป เฉพ�ะโรงภ�พยนตร์ในเครอื
เอสเอฟ และ เอเพลกซ์ เท่�นั้น 

- เดิมทีภาพยนตร์เรือ่งนีจ้ะมชีือ่ว่า That’s What 
I’m Talking About ซึง่เป็นค�าในบทสนทนาหนึง่
ของเรือ่ง Dazed and Confused 
- ส่วนหนึง่ของภาพยนตร์เรือ่งนีถ่้ายท�าที ่Texas 
State  University ขณะทีอ่กีส่วนไปถ่ายท�าทีย่่าน
ดาวน์ทาวน์ ของเทก็ซสั
- เพลงในช่วงพรวีวิก่อนภาพยนตร์เรือ่งนีม้าจาก
อัลบัม้ Women and Children First ของ Van 
Halen

เลก็ๆน้อยๆ Everybody Wants Some
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น. ดร.สมคดิ จ�ตศุรพิีทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกจิ ปาฐ-
กถาพเิศษเรือ่ง นโยบายในการขบั
เคลื่อนเอสเอ็มอี ในงาน SME 
Expo Spring Up Thailand ทีบ่าง 
กอก คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ ชัน้ 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาด 
พร้าว O 09.30 น. วรภคั ธนั- 
ย�วงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว
แคมเปญ “กรงุไทย พร้อมเพย์ ลุน้

ท่าพระ หอศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิ-
ปากร วังท่าพระ O 08.30 น.    
โชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เปิดงานสัมมนา”โอกาสการลง   
ทนุไทยในตลาดใหม่ : เข้าใจกฎระ 
เบยีบ เปรยีบเทยีบศกัยภาพ ทราบ
ลู่ทางท�าธุรกิจในประเทศศรีลังกา 
ยกูนัดา โมซมับกิ อซุเบกสิถาน และ
มองโกเลีย” ที่โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด กรงุเทพฯ O 09.30 

O พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้�โสมสวล ี พระวรร�ช�ทนัิด
ด�ม�ต ุเสดจ็ทรงเปิดนทิรรศการ
ศลิปกรรม ปตท. ครัง้ที ่31 หวัข้อ 
“พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืน 
บนแผ่นดนิไทย” ณ ท้องพระโรงวงั

ฟรี #ดีใจจัง” ที่ธนาคารกรุงไทย 
อาคารสุขุมวิท O 13.00 น. 
ศ�สตร�จ�รย์คลนิกิ เกยีรตคิณุ 
น�ยแพทย์ปิยะสกล สกลสัต-
ย�ทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน เรื่อง  
แถลงข่าวกจิกรรมรณรงค์วนังดด่ืม
สรุาแห่งชาต ิประจ�าปี 2559 ทีห้่อง
ประชมุชยันาทนเรนทร อาคาร 1 
ชัน้ 2 ส�านกังานปลดักระทรวงสา-
ธารณสขุ

 ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจ 
กรรมการกศุล นอกจากคนทีจ่อง
กระเป๋าคอลเลกช่ันพเิศษนีภ้ายใน
งาน โดยรายได้จากการจ�าหน่าย
ทกุใบจะถกูหกั 10,000 บาท เพือ่
สมทบทุนเข้า มูลนิธิพิทักษ์และ
คุม้ครองเดก็ แล้ว ยงัมไีฮไลท์เป็น 
การประมลู กระเป๋า จดูธิ ลเีบอร์ กู
ตร์ู คอลเลกชัน่พเิศษ TOP HAT 
หมวกทรงสงู ออกแบบ โดย จาน่า 
แมทเธสัน ผู้บรหิารและดไีซเนอร์ 
จดูธิ ลเีบอร์ อเมรกิา โดยแรงบนั 
ดาลใจมาจากแฟชัน่เครือ่งแต่งกาย
ช้ินส�าคญั ซ่ึงนยิมมากในหมู่สุภาพ
บุรษุช้ันสูงของชิคาโก้ สหรฐัอเม-
รกิา ในปี 1893 มาประมลู เพือ่น�า
รายได้จากการประมลูทัง้หมดโดย

ชดุสดุสง่าคลาสซี ่ชมความงามของ
กระเป๋าใบโปรด พร้อมร่วมท�าบญุ
กบักจิกรรมการกศุลในงานคบัคัง่
 เมก้� ศรอีรทยักลุ แบรนด์
แอมบาสเดอร์ และเอ็กเซกคูทีฟ 
ไดเรกเตอร์ กล่าวว่า กระเป๋า จดูธิ 
ลเีบอร์ กตูร์ู คอลเลกชัน่ “โมโน   
แกรม” ใหม่ล่าสดุนี ้ ถูกออกแบบ
และจัดท�าขึ้นมา เพ่ือให้เป็นกระ
เป๋าสุดเอ็กคลูซีฟเฉพาะตัวบุคคล 
โดยสามารถสลักชื่อย่อ หรือ ตัว
อักษร ที่มีความหมายพิเศษ ส�า     
หรับเป็นกระเป๋าชิ้นพิเศษแห่ง
ความทรงจ�า หรอืมอบเป็นของขวญั
ชิน้ส�าคญั เรยีกว่าได้เป็น รุน่แรก 
ของกระเป๋า จดูธิ ลเีบอร์ ทีส่ามารถ
ใส่ตวัอกัษรลงบนกระเป๋าได้ 

‘จูดิธ ลีเบอร์ กูตูร์’เผยคอลเลกชั่นใหม่ 
ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้า มูล 
นธิพิทิกัษ์และคุม้ครองเดก็ ทัง้หมด 
3 ใบ แบ่งเป็น สดี�า 2 ใบ ผูท้ีช่นะ
การประมูลไป ได้แก่ นภัสนันท์ 
พรรณนภิา และ ชชัวาลย์ เจยีรว-  
นนท์ ชนะการประมูลไปในราคาที่
เท่ากนั ทัง้ 2 ใบ คอื 205,000 บาท 
ส่วนใบที ่3 TOP HAT หมวกทรง
สงู สขีาว ผูช้นะการประมลู ได้แก่ 
ลัดดา รติโรจนากุล ด้วยราคา 
200,000 บาท รวมเงินที่ได้จาก
การประมลู กระเป๋าไฮไลท์ 3 ใบ 
ภายในงานทัง้หมด 610,000 บาท 
โดยเซเลบผูใ้จบญุทัง้ 3 คน ต่างใจ
ตรงกันว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ กระ 
เป๋า จูดิธ ลีเบอร์ และ อยากจะ
ท�าบญุร่วมกบัเจ้าภาพของงานด้วย 

เทรนด์แฟชั่นสลักชื่อเจ้าของหรือ
คนพเิศษลงในของชิน้ส�าคญัก�าลัง
นยิมในหมูค่นดงัระดบัโลก จดูธิ ลี
เบอร์ กตูร์ู กระเป๋าครสิตลัหรสูดุ
คลาสซีแ่บรนด์ดงัจากอเมรกิา เลย
ออกแบบคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด 
“โมโนแกรม” พิเศษที่สามารถ
สลกัอกัษรชือ่เจ้าของหรือคนพเิศษ
ได้ พร้อมน�าเข้ามายงัประเทศไทย 
โดย เมก้า ศรอีรทัยกลุ จดังานเปิด
ตัวสุดโก้ พร้อมกิจกรรมการกุศล
สดุพเิศษ
 บรรยากาศในงานถูกจัดขึ้น
แบบเรยีบโก้ โทนสนกุ สสีนั สดใส 
ด้วยลายกราฟิคของกระเป๋าคอล
เลกชั่นโมโนแกรมรับกับแสงประ 

กายระยบิระยบัของคริสตลับนคลชั
หร ูท่ามกลางแขกคนส�าคญัทีม่าใน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 17 ฉบับที่ 4359 (884) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สังคม

นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซ
สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ�ากัด มอบเงินจ�านวน 1,200,000 บาท แก่ 
พล.ท.นพ.อ�านาจ บาล ีผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชา
นามยัพทัิกษ์ สภากาชาดไทย ทีศ่นูย์ปฏบิตักิารภัยพบิตั ิสภากาชาดไทย

ดร.ทวีรัก  กลิ่นสุคนธ์  ผู้อ�านวยการสายงานส่งเสริมและพัฒนามาตร 
ฐานงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา 
“Sustainability Forum for Older Persons” เพื่อพัฒนาโอกาสของ
ภาคธุรกิจในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

บุญชัย  โชควัฒนา  ประธานกรรมการบริษัท  สหพัฒนพิบูล  จ�ากัด 
(มหาชน)  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือจ�านวน  79  ตัว  ใน
โครงการ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพือ่ถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 

ธรีพงศ์  จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) และ สภุทัรา ครูตัน์ กรรมการ
ผู้จัดการ บรษิทั ธร์ี โฮลดิง้ จ�ากดั จัดงาน “SEALECT Tuna Creations” 
การแข่งขนัสร้างสรรค์เมนเูดด็ หลากหลายความอร่อยได้ทกุวนั 

ฉทัทวุฒ ิพชีผล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ เป็นประธานใน
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 
The  3rd  SAU  National  Interdisciplinary  Conference  2016  ท่ี
โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

นันทพร สูยะศุนานนท์ ผู้จัดการสถานีวิทยุ TRS 99.5 จับมือเครือข่าย
แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์  จัดกิจกรรมรณรงค์อย่าให้ใครว่าแท็กซ่ีไทย
แล้งน�้าใจ  ส่งเสริมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพบริการ 
สร้างมาตรฐานวิชาชีพเพื่ออนาคต

วรรณสิริ  โมรากุล  อธิบดีกรมการท่องเท่ียว  จัดพิธีปล่อยขบวนผู้เข้า
แข่งขันถ่ายท�าภาพยนตร์สั้นประจ�าเทศกาล จ�านวน 32 ทีม ลงพื้นที่ 
8 เขตพฒันาการท่องเทีย่ว เพือ่ใช้เป็นโลเคชัน่ในการถ่ายท�าภาพยนตร์
สั้นภายใต้แนวคิด “Best Vision Best Destination”  

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อน 
รบั Mr.Thomas Davin ผูแ้ทนองค์การยนูเิซฟ ประจ�าประเทศไทย ใน
โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน 
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ธนพงษ์  จิราพาณิชกุล  ร่วมกับ  คุณอิศเรศ  จิราธิวัฒน์  จัดงาน 
“Jonathan Adler Energizing Your Space@Groove CentralWorld” 
โดยมี  พลอย จริยะเวช, ม.ล.ชนิกา พัฒน์พงษ์พานิช, ศิรินุช โรจน-
เสถียร, ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ร่วมงาน

สราวุฒิ ส�าราญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ-มาร์เก็ตติ้งเฮ้าส์ซิ่งบิสซิเนส 
ธุรกิจ  เอสซีจี    ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและ  อภิเชษฐ  เชาว์อรัญ
กรรมการบริหาร บริษัท สยามอิมเมจ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัดแถลงข่าว
เปิดตัว ระบบผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก ฟูลฟิลล์วอลล์ 

เอกอัครราชทูตเฆซุส  มิเกล  ซันส์  หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป
ประจ�าประเทศไทย ร่วมกับ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  สายงานการตลาด  บริษัท  เอส  เอฟ  คอร์ปอเรชั่น  จ�ากัด 
(มหาชน) จัดพิธีเปิด เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2016 

ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิอาหาร บมจ. 
โออิชิ กรุ๊ป และ วรนุช ศิรธรานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดบัตร
เครดิต บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ OISHI “FLY ME TO 
JAPAN” โชค 2 ชั้น...มันส์ถึงญี่ปุ่น! ปีนี้

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส จัด
อบรมหลกัสตูรผูน้�าธรุกจิระดบัโลก รุน่ที ่1 โดยได้รบัเกยีรตจิาก Daniel 
J.  Fisher  และ Dr.  R.  Balasubramaniam  (Balu)  จากมหาวิทยา 
ลัยคอร์เนลล์มาเป็นวิทยากร ที่โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท 

นาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประ 
เทศไทย)  จ�ากัด  พร้อมทีมผู้บริหารพนักงานจิตอาสา  และ  อนันดา      
เอเวอร์ริ่งแฮม พรีเซนเตอร์การ์นิเย่เมน จัดกิจกรรม ซิติเซ่น เดย์ ใน
โอกาสครบรอบ 107 ปี ลอรีอัล กรุ๊ป ที่บางกระเจ้า สมุทรปราการ 

ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร, อจัฉรา ตัง้มตธิรรม 
รองประธานกรรมการบริหาร  และไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม  กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชน 
ร่วมพิธีเปิดงานกีฬามิตรสัมพันธ์สื่อมวลชน-ศุภาลัย 

เอนโน่  โดรเฟอนิค  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจ�า
ประเทศไทย ได้เข้าเยีย่มคารวะและหารอืข้อราชการกบั พล.ต.อ.วชัรพล 
ประสารราชกจิ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยม ีนติพินัธุ ์ประจวบเหมาะ 
ผูอ้�านวยการส�านักการต่างประเทศ เข้าร่วมการหารอืข้อราชการดงักล่าว  

สังคม


