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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

การอารยะขัดขืนของนักศึกษา 
ไม่ใช่ไม่เคารพ “กฎหมาย” 
แต่ไม่เคารพ “กฎ” ที่ไม่ถูกกฎหมาย 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ย�้าจุดยืน 
“รณรงค์ไม่ผิด ประชามติไม่รับ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 
เมื่อนักการเมืองกลับมาเป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “ส.ว.ลากตั้ง” 
เนื้อแท้คือระบบพรรคพวกอุปถัมภ์ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับกระแสบิดเบือน 
“ธรรมิกสังคมนิยม” และ “เผด็จการโดยธรรม” 

‘กรมที่ดิน’แชมป์โกง!
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ภยัจากไทยเฉย
จากนักการเมืองและระบบ
เลือกตั้งที่เคยชินอย่างที่พยา 
ยามบอกกล่าว สะท้อนให้เห็น
ว่าการท�าสงครามข้อมูลยึด
ครองพื้นที่สื่อเพื่อยึดครองใจ
ประชาชนที่ท�ามาตลอด 2 ปี 
กว่านัน้ล้มเหลว  ขบวนการไทย
เฉยจงึเป็นภยัอย่างมากต่ออนา 
คตของรัฐบาลและคสช.

ยิ่งใกล้วันลงประชามติร่างรัฐ 
ธรรมนูญยิ่งเห็นท่านผู้น�าหัว
เสยี เพราะรายงานทีล่กูน้องส่ง
ขึ้นมาไม่มีอะไรน่ายินดี ที่ผ่าน
มาไม่ว่าจะยดัข้อมลูให้อย่างไร 
แต่กลับยังมีไทยเฉยอยู่เป็น
จ�านวนมาก ทัง้ไทยเฉยทีไ่ม่สน 
ใจต่อการลงประชามติ และ
ไทยเฉยมองไม่เห็นอันตราย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

การท�าสงครามข้อมูล
ยึดพื้นที่สื่อ ยึดครองใจประชาชน
ที่ท�ามาตลอด 2 ปีกว่านั้นล้มเหลว

เรื่องจากปก

ภัยจากไทยเฉย
การประกาศหากร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่ผ่านประชามตใินวนัที ่7 สงิหา 
คมนี้จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เอง 
แม้ภายหลังจะแก้ว่าเป็นการพูด
แบบคาบลกูคาบดอก ไม่ทางการ
ขออย่าถอืสา ของ “บิก๊ตู”่ พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมน-
ตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ (คสช.) แต่การหลดุ
ค�าพดูออกมาแบบนีก้ส็ะท้อนอะไร
อยูพ่อสมควร
 ประการแรก อาจสะท้อน
อย่างที ่“บิก๊ตู”่ บอกคอืรู้สึกร�าคาญ
ทีม่ปัีญหามาก หากไม่ผ่านกเ็ขยีน
มันเอง เป็นการพูดตามอารมณ์   
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ตอนน้ี
ของ “บิก๊ตู”่ เป็นอย่างไร และอะไร
ทีเ่ป็นปัญหามากจนท�าให้รูส้กึร�า-
คาญ
 ปัญหามากจนท�าให้รู้สึกร�า-
คาญเกดิจากภาวะไม่ได้ดัง่ใจ คอืใจ
ต้องการแบบนีแ้ต่มแีนวโน้มว่าจะ
ไม่ได้ หรืออาจจะได้ดัง่ใจแต่ไม่ง่าย
ต้องออกแรงเหน่ือย จนท�าให้ในใจ
ลกึๆกอ็าจคดิว่ามอี�านาจอยูใ่นมอื
ทบุโต๊ะเอาเลยกห็มดเร่ือง
 อย่างไรก็ตามการทุบโต๊ะ
แม้อยูใ่นข่ายอ�านาจทีท่�าได้ แต่
ท�าแล้วจะได้ดั่งใจหรือเปล่าก็
ยังต้องคิดหนักเพราะผลอาจ
ออกมาตรงกนัข้าม เลยต้องรบี
แก้ว่าไม่ได้พูดทางการขออย่า
ถอืสา
 ประการที่สอง การรีบแก้ว่า
ไม่ได้พดูทางการขออย่าถือสา อาจ
พดูไปแล้วฉกุคดิในภายหลังได้ว่า
จะส่งผลกระทบต่อผลการลงประ 
ชามตร่ิางรฐัธรรมนญู กลวัว่าฝ่าย
ตรงข้ามเอาไปขยายผลจึงต้องรีบ

“บิ๊กตู่” เชื่อหมดยิ่งท�าให้เครียด 
อย่างกรณทีีบ่อกว่าได้รบัรายงานมี
แทก็ซ่ีบอกผู้โดยสารว่าไม่ต้องไปลง
ประชามต ิถ้ารฐับาลเข้ามา ถ้าไม่ใช่
รฐับาลเขาเอง ซึง่ไม่รูว่้าเขาไหน จะ
ยกเลิกหลักประกันสุขภาพ 30 
บาทรกัษาทกุโรค และยกเลิกเรยีน
ฟร ี15 ปี ซึง่ไม่เป็นความจรงิ ท�าให้
เกดิความสบัสน และปัจจบุนัยงัมี
ปัญหาอย่างนีอ้ยูม่าก
 เข้าต�ารายิง่ฟังรายงานทีเ่สนอ
ขึน้มามากยิง่เครยีดเพราะยิง่ท�าให้
ประเมนิเหน็สถานการณ์ทีจ่ะเป็น
ไปตามเป้าหมายนัน้ไม่ง่าย
 เมือ่เหน็สภาพว่ายงัมไีทยเฉย
อยูม่าก ทัง้ไทยเฉยทีจ่ะไม่ออกไป
ลงประชามต ิและไทยเฉยทีไ่ม่ยอม
เข้าใจถึงสาเหตุที่ท�าให้ทหารต้อง
เข้ามายดึอ�านาจ หรอืไม่เข้าใจเหตุ 

ขอว่า “อย่าถอืสา”
 ประการที่สาม เป็นผลท่ีท�า 
ให้เกดิประการแรก คอืจนถงึตอน
นีเ้หลอืเวลาอกีไม่ถงึเดอืนจะถงึวนั
ลงประชามต ิ แต่ไม่ว่าจะโหมประ 
โคมข่าว ตป๊ีีบอย่างไร แต่คนไทยก็
ยังไม่ตื่นตัว ยังคงมีเป็นไทยเฉย   
อยูจ่�านวนมาก โดยเฉพาะพวกทีจ่ะ
ไม่ออกไปใช้สทิธิ ์ซึง่จะเป็นตวัแปร
ส�าคัญ เป็นเสียงชี้วัดแพ้-ชนะใน
การท�าศกึครัง้นี้
 “บิก๊ตู”่ พดูตอนหนึง่ว่ามปีระ 
ชาชน 70-80% ยงัไม่รูเ้รือ่งว่าเกดิ
อะไรขึน้ และถงึเวลาเลอืกตัง้กก็ลบั
ไปเป็นแบบเดมิอกี ซึง่มนัเป็นชะตา
กรรม ทีท่�าให้ทหารต้องเข้ามาแก้ 
เข้ามาวางรากฐาน
 ประการทีส่ี ่รายงานทีร่บัมา
จากลูกน้องไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ 

ผลของการวางรากฐานยาว 20 ปี 
อย่างทีต้่องการให้เข้าใจ จงึท�าให้
เกดิอาการหัวเสียหงดุหงดิ ท�าให้
ต้องจดัหนกัจดัเตม็ฝ่ายเคลือ่นไหว
ต่อต้านอย่างที่เห็นเพราะเชื่อราย 
งานที่ส่งขึ้นมาอย่างสนิทใจว่ามี
การเคลือ่นไหวต่อต้านทกุระดบั
 อย่างไรกต็าม ถ้ามองอีกแง่มมุ
ในรายงานที่น�าเสนอขึ้นมาหาก
เป็นจรงิทกุตวัอกัษร แม้แต่คนขบั
แท็กซี่ยังบิดเบือนตามที่ฝ่ายต่อ
ต้านชี้น�า ก็สะท้อนให้เห็นว่าการ
ท�าสงครามข้อมลูยดึครองพืน้ทีส่ือ่
เพื่อยึดครองใจประชาชนที่ท�ามา
ตลอด 2 ปีกว่านัน้ล้มเหลว
  สภาวะไทยเฉย ไม่ยอมเชือ่
ในสิง่ทีพ่ดูไม่ยอมเข้าใจในสิง่ท่ี
ต้องการให้เข้าใจทีส่ะท้อนความ
ล้มเหลวจึงเป็นภัยคุกคามที่
เป็นอนัตรายต่ออนาคตรฐับาล
และคสช.เป็นอย่างมาก
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การจับกมุ “3 นักศกึษา” ขบวนการ
ประชาธปิไตยใหม่ (NDM) และ “นกั
ข่าวประชาไท” ท่ีร่วมเดนิทางไปท�า
ข่าวของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสภ.บ้านโป่ง 
ในข้อหาว่ามคีวามผิดตามมาตรา 61 
วรรค 2 พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสยีง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 
เนือ่งจากพบเอาแผ่นพบัและใบปลวิ
รณรงค์ลงประชามติรับร่างรัฐธรรม 
นญู รวมท้ังควบคมุตวั “นกัศกึษา
มหาวทิยาลัยแม่โจ้” มาจากบ้าน
พักในจังหวัดราชบุรี ในข้อหาผิด
พ.ร.บ.ประชามตเิช่นกนั 
 ท้ังทีน่กัศกึษากลุม่ดงักล่าวเดนิทาง
ไปให้ก�าลงัใจชาวบ้าน 18 คนทีจ่ดัตัง้ 
“ศนูย์ปราบโกงประชามต”ิ และถูก
หมายเรยีกให้รายงานตัวตามความผดิ
ฐานขัดค�าสัง่หวัหน้า คสช.ที ่3/2558 
กรณม่ัีวสมุชมุนุมทางการเมอืง 
 หลงัจากต้องนอนในห้องขงั 1 คนื
เพราะเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไม่ให้ประกนั 
ในวันรุง่ขึน้ (11 กรกฎาคม) พนกังาน
สอบสวนได้น�าไปขอฝากขังจากศาล
โดยระบใุนค�าร้องคดัค้านการประกนั
ตัวว่า “คดีนี้มีอัตราโทษสูง หาก
ปล่อยตวัไป ผูต้้องหาจะหลบหน ีและ
ไปยุง่เหยงิกับพยานหลกัฐาน หรอืก่อ
เหตรุ้ายประการอืน่ จงึขอคดัค้านการ
ประกนัตวัผูต้้องหานี”้
 การจับกุมนักศึกษาและประชา 
ชนทีเ่หน็ต่างในการลงประชามตร่ิาง
รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องผิดปรกติใน
สถานการณ์ภายใต้อ�านาจ “รฏัฐาธิ 
ปัตย์” ที ่“เผดจ็การ” เป็นใหญ่! 
 อาการ “วปิรติ” หรอื “ลงแดง” 
จงึปรากฏทัว่ทัง้แผ่นดนิ !

ทรรศนะ

อาการลงแดง!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ว่าเป็นทีด่นิของเขา แล้วท�าไมไม่ไปไล่บีก้บั
กรมทีดิ่นทีอ่อกโฉนดว่าออกมาได้อย่างไร  
 เจ้าหน้าทีท่ีพ่ดูว่าต้องท�าตามกฎหมายนัน้ มนั
ก็แย้งกัน และเลยเวลามาปีหนึ่งแล้ว มันเป็น
กฎหมาย ใช่มัย้ ผูท้ีท่�าด้วยความเชือ่มัน่ในกรรม 
สทิธ์ิ ลงทนุไปมากมายก่ายกอง สิน้เนือ้ประดาตวั 
ถ้าเป็นคนยากคนจนเแล้วมันเป็นกฎหมายหรือ
เปล่า โดยเฉพาะทีเ่ขยีนว่าอย่าเกนิ 1 ปี แต่เมือ่มนั
เกนิแล้วท�าไมไอ้ทีเ่กนิมนัไม่มผีลอะไรเป็นเลยหรอื 
แล้วคนทีร่บัผดิชอบในการสัง่ล่ะ
 พิธีกรถามอาตมาในรายการว่าไม่กลัวหมิ่น
ศาลหรอืทีพ่ดูอย่างนี ้ไม่ท�าตามทีศ่าลสัง่ แล้วถ้า
ศาลสัง่ว่าผดิจะท�าอย่างไร ทหีมอวนิจิฉยัโรคผดิซึง่
เป็นแพทย์หญิงคนหนึง่จ�าได้เมือ่ประมาณ 4-5 ปี
หรอื 10 ปีทีน่ครศรธีรรมราช รกัษาคนทีป่่วยด้วย
โรคหนึง่หายมา 8 คน แต่คนที ่9 มาตาย ญาติ
คนที ่9 จะเอาเรือ่ง ตกลงว่าแพทย์หญงิคนนีต้้อง
ตดิคุกหาเพราะรักษาผดิ วินจิฉยัโรคผดิหรอื แต่
ศาลกวิ็นจิฉยัว่าผดิกไ็ม่เป็นไร  
 แต่เอาเถอะกฎแห่งกรรม มนัไม่ใช่ว่าจะอยูไ่ด้
ด้วยเทคนคิอะไรทัง้นัน้ ปีนีก้ม็ผีูพ้พิากษาศาลถกู
ริบเคร่ืองราชฯ คืน ข้าราชการตุลาการอะไรทั้ง
หลายถกูไล่ออก โดนไล่ออกตัง้หลายคน ถามว่า
จะมสีกักีร่ายทีเ่มือ่พพิากษาวนิจิฉยัผดิพลาดแล้ว
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายของผู้ท่ี
เสยีภาษ ีจ่ายค่าคน ค่ารือ้และค่าลงทนุท�าอะไรให้
เกดิประโยชน์แล้วกลบัสญูเปล่า เรียกว่าทีล่งทนุไป
ฟาวล์หมด
 ไอ้โฉนดท่ีถอือยูใ่นมอืท่ีออกมาโดยกรม
ทีดิ่นไม่มปีระโยชน์อะไรเลย แล้วกไ็ม่มใีคร
รบัผดิชอบเลย อย่างนีแ้หละทีเ่รยีกว่า “กฎ 
หมายวปิรติ” หรอืผูใ้ช้กฎหมายวปิรติ จึงเกดิ
วิกฤตกับประชาชน ประชาชนที่รู้บ้างไม่รู้
บ้าง พาซือ่เหน็กฎหมาย เหน็โฉนดมคีรฑุตวั
แดง แล้วเจ้าหน้าทีก่บ็อกว่าซือ้ได้ขายได้ ค�า
พูด ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่หมายว่ากรม
ทีดิ่นเอาคนไม่รูเ้รือ่งมาท�างานใช่หรอืไม่ จึง
แนะน�าประชาชนให้เข้าใจผดิ ท�าผดิและเสยี
หายขึน้มา  
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ไอ้โฉนดที่ถืออยู่ในมือที่ออกมาโดย
กรมทีด่นิ มคีรฑุตวัแดง เจ้าหน้าทีก่็
บอกว่าซื้อได้ขายได้ แต่กลับกลาย
เป็นท�าผดิกฎหมาย ใครจะรบัผดิชอบ
อย่างนี้แหละที่เรียกว่า “กฎหมาย
วปิรติ” หรอืผูใ้ช้กฎหมายวปิรติ

กรมท่ีดนิคงครองแชมป์ชัว่ โกง ทจุรติ ไม่ต่างจาก
ปี 2558 หลงัจากเกดิข่าวทีบ่รุรีมัย์ว่า ประชาชนได้
ร้องเรยีนศนูย์ด�ารงธรรมให้ช่วยเหลอื เพราะถกู
กล่าวหาว่าบุกรุกที่ดิน เขาบอกว่ามีข้าราชการ
ในกรมท่ีดินทั้งรีด ไถ่ กิน โกง ท�านาบนหลัง
ประชาชน   
 เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพระพยอมเล่นไม่
เลกิเรือ่งกรมทีด่นิ กข็อถามกลบัว่าเขาเลกิหรอืยงั
ล่ะ ถ้าเขายังไม่เลิกเบียดเบียน ยังไม่เลิกรังแก
ประชาชน แล้วพระจะเลกิดดูาย เพกิเฉย เลกิพดู 
หรอืเลกิต�าหน ิกแ็สดงว่าพระเพกิเฉยปล่อยให้ชาว
บ้านตาด�าๆรบักรรม  
 เราพอมทีนุทางสงัคม มสีือ่ มอีะไรอยูบ้่าง ถ้า
ได้พูดได้แตะไปบ้าง เผื่อเขาจะถอยหลังยับยั้ง
อารมณ์อยากกนิ อยากโกง ทจุรติคอร์รปัชนับ้าง 
ถ้าเขาดข้ึีน เพราะอาตมากระตกุ กระตุน้ เขีย่ คุย้ 
ถามว่าแล้วจะให้อาตมาหยดุหรอืไม่ท�าได้มัย้ เมือ่
เหน็กนัจะๆ เกีย่งกนัไป โยนกนัมา โทษกนัไป 
โทษกนัมา อย่างเรือ่ง “โฉนดถงุกล้วยแขก” ของ
อาตมาเป็นตวัอย่าง  
 เมือ่เรว็ๆนีช่้อง 9 กย็งัมาท�าข่าวดังข้าม
เวลา มหีลายตอนทีโ่ดนใจประชาชน อาตมา
เหน็ม ี 2-3 ท่านทีพู่ดได้โดนใจ หนึง่ในนัน้
คอืทนายความท่ีพูดว่า “ไม่มปีระตูให้วดัได้
ออกเลย” พูดยังไงวัดก็ต้องแพ้ แม้จะมี
กฎหมายว่าผู้ใดโดนบุกรุกที่ต้องแจ้งความ
ด�าเนนิคดแีก่ผูบ้กุรกุภายใน 1 ปี จงึจะเรยีก
ว่าถกูต้องตามกฎหมายนี ้แต่ทนายบอกว่ากี่
ปีกไ็ด้ แล้วมนัอยูใ่นมาตราไหนล่ะ ในวรรค
ไหน ถ้าหากว่าเราเชือ่มัน่ในกรรมสทิธิท์ีดิ่น
ว่าเราได้ซือ้มาอย่างถกูต้อง เสยีภาษถีกูต้อง 
แล้วเขากไ็ม่มากระโตกกระตาก เจ้าของเขา
กไ็ม่รูว่้าไปอยูใ่นมมุมดืทีไ่หน  พอเราพัฒนา
ทีจ่นสวยงาม ถมทีไ่ป กโ็ผล่พรวดขึน้มาอ้าง

‘กรมท่ีดนิ’แชมป์โกง!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่องของการเหยียดผิว เหยียดเชื้อ
ชาติ เป็นสิ่งหนึ่งที่แม้จะมีความ
พยายามทีจ่ะให้หมดไปในโลกใบนี้ 
แต่กยั็งมใีห้เหน็อยูเ่สมอ ไม่เว้นแต่
ประเทศไทยของเราเอง (แม้ประเทศ 
ไทยจะไม่มีข่าวเรื่องการเหยียดผิว
หรอืเหยยีดเชือ้ชาต ิแต่ค�าด่า ค�าล้อ 
ทีแ่สดงถงึการเหยยีดผวิหรอืเชือ้ชาติ
ยังเหน็กนัเสมอ) และทีเ่ป็นประเดน็
ล่าสดุคอืทีส่หรฐัอเมรกิา ทีเ่จ้าหน้าที่

แมร ีรฐันวิยอร์ก มผีูถ้กูจบัราวเกอืบ
ร้อยคน จากการประท้วง ทีจ่อร์เจยี 
มผีูป้ระท้วงถกูจบัอยูเ่หมอืนกนั แม้
จะไม่มากนกั ส่วนทีเ่มอืงฟินกิซ์ รฐั
อริโซนา ก็มผู้ีถกูจบัจากการใช้ก้อน
หินขว้างปาใส่ต�ารวจ จนต�ารวจใช้    
สเปย์พรกิไทยเพือ่สลายการชมุนมุ 
 เดิมที ก่อนจะใช้สเปรย์พริก  
ไทย เจ้าหน้าทีต่�ารวจพยายามเกลีย้
กล่อมให้ประชาชนกลบับ้าน แต่เมือ่
มกีารใช้สเปรย์พริกไทย คนก็ยิง่ไม่
พอใจ และท�าให้ผู้คนตื่นตระหนก 
บางคนพลดัหลงกบัคนทีม่าด้วยกนั 
บางคนของหาย ไม่ว่าจะเป็นแว่นตา 
โทรศพัท์มอืถอื ฯลฯ
 ส่วนทีแ่คลฟิอร์เนยี กม็กีารปิด
ถนนจนจราจรติดขัด ที่โคโลราโด 
กลุ่มประท้วงยืนยันว่าจะประท้วงท่ี
ศาลากลางต่อ แม้จะมกีารพยายาม
บอกให้กลบับ้าน  
 ด้านเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเมอืงเซนต์ 
พอล มนิเนโซตา กใ็ช้แก๊สน�า้ตาและ
กระสุนยางสลายการชุมนุม หลังผู้
ประท้วงปิดถนน และขว้างปาหิน
และขวดน�า้ จนมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็
 ส่วนท่ีหลุยส์เซียนา ก็มีการ
จบักมุ นายเดเรย์ แมคเคสซนั วยั 31 
ปี แกนน�าการประท้วงการเลือก

ปฏบิตัต่ิอคนผวิส ีซึง่ในรายงานข่าว
ไม่ได้ระบวุ่าสาเหตขุองการจบักมุคอื
อะไร แต่โฆษกประจ�ารฐัหลยุส์เซยี  
นาออกแถลงการณ์ระบวุ่าเพือ่ความ
ปลอดภัยของประชน รวมทั้งการ
ประท้วงมกีารปิดถนน
 “พวกเราต้อนรับการประท้วง 
พวกเราอยากให้พวกเขาเหล่านั้น
แสดงความคิดเห็นออกมา แต่
สาเหตุที่เราท�าทุกอย่างก็เพื่อความ
ปลอดดภัย ทุกคนยังสามารถประ 
ท้วงต่อไปได้หาอยูใ่นความสงบ”
 ด้านเมืองต้นเรื่องอย่างดัลลัส 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจต้ังสิ่งกีดขวางรอบ
ส�านักงานต�ารวจของดัลลัส หลังมี
การข่มขูว่่าจะโจมตสีถานตี�ารวจ แต่
ก็ยงัไม่มเีหตุใดๆ ด้านบรรดาอาคาร
และสิง่ก่อสร้างต่างๆทีส่�าคญั กม็กีาร
เปิดไฟสนี�า้เงนิ เพือ่ร�าลกึถงึต�ารวจ
ดลัลสั 5 ราย ทีเ่สยีชวีติจากการถกู
ซุ ่มยิงโดย นายไมคาห์ ซาเวียร์ 
จอห์นสัน อดีตทหารที่โกรธแค้น
กรณตี�ารวจยงิคนผิวด�า
 ตอนนี้คงยังไม่มีค�าตอบว่า 
การประท้วงจะมขีึน้อีกเมือ่ไหร่ 
แต่หากเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่มกีาร
แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่
กระท�า ยงัไม่สามารถท�าให้ประ 
ชาชนพอใจได้ การประท้วงก็
อาจจะยดืยาวและบานปลาย จน
อาจเกดิเหตรุนุแรงขึน้มาอกี 
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จากเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้า
ท่ีต�ารวจยิงคนผิวด�าเสีย
ชวีติ 2 รายซ้อน ท�าให้เกิด
เหตุการณ์ลุกลามบาน
ปลาย เมือ่ประชาชนไม่
พอใจ มองว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อคนผิวด�า 
และรวมตัวกันประท้วง
ทัว่ทัง้สหรฐัอเมรกิา จน
ถงึตอนนี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อาเรนด์ ฟาน ดัม แห่งฮอลแลนด์ เสนอภาพนี้ใน politicalcar 
toons.com แดกดันจีนกรณีอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

 

ต�ารวจยิงคนผิวด�าเสียชีวิต 2 ราย
ซ้อน ท�าให้เกดิเหตกุารณ์ลกุลาม
บานปลาย เมือ่ประชาชนไม่พอ 
ใจ มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนผวิด�า และรวมตวักนัประ 
ท้วงทัว่ทัง้สหรฐัอเมรกิา จนถงึ
ตอนนี้
 ความคับแค้นใจต่อการกระท�า
ของ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ ท�าให้การประ 
ท้วงในหลายๆทีย่งัคงรนุแรง ทีโ่รส

‘ผิวสี’บานปลาย

ข้อมลูภาพ : times
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เศรษฐกิจ

นายสงกรานต์ อิสสระ ประ 
ธานเจ ้าหน ้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ชาญ
อิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่
บรษิทัประสบความส�าเรจ็กับโครง 
การบ้านอิสสระ พระราม 9 มา
แล้ว ประกอบกับข้อมูลทางการ
ตลาดพบว่าความต้องการบ้าน
เดี่ยวใจกลางเมืองระดับซูเปอร์ลัก
ซูรี่ยังมีอยู ่สูง ซึ่งที่ผ ่านมาชาญ     
อิสสระได้มีการพัฒนาโครงการ
ระดบันีม้าแล้ว ซึง่กไ็ด้รบัการตอบ
รบัจากกลุม่ลกูค้าเป็นอย่างด ีทัง้นี้ 
เพ่ือรองรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ 
ล่าสุด ทางบริษัทเตรียมเปิดตัว 2 
โครงการ มลูค่าโครงการรวม 4,400 
ล้านบาท ประกอบด้วย
 โครงการ “อสิสระ เรสซิเดนซ์ 
พระราม 9” มูลค่าโครงการรวม 
1,800 ล้านบาท ในรูปแบบโครง 
การบ้านเดีย่ว 3 ชัน้ Super Luxury 
ใจกลางเมอืงพฒันาภายใต้แนวคิด 
Modern Tropical บนพื้นที่ประ 
มาณ 9 ไร่ ตัง้อยูถ่นนพระราม 9 
ซอย 13 ซึง่ถอืว่าเป็นย่านธรุกจิใหม่ 
มจี�านวนเพยีง 20 หลงั บนพืน้ทีด่นิ 
112-208 ตารางวา พื้นท่ีใช้สอย
ขนาด 700-764 ตารางเมตรโดยมี
แบบบ้านมใีห้เลอืก 3 แบบ ราคา
ขายเริม่ต้นที ่80-120 ล้านบาท 
 และโครงการ “บ้านอิสสระ 
บางนา” โครงการบ้านเดีย่ว 3 ชัน้ 
มูลค่าโครงการรวม 2,600 ล้าน
บาท ซึ่งโครงการตั้งอยู ่บนพื้นที่

‘ชาญอิสสระ’เจาะตลาดไฮเอนด์

ประมาณ 24 ไร่ บรเิวณถนนบางนา 
กม.8  มจี�านวน 43 หลงั บนพืน้ที่
ดนิขนาด 99-228 ตารางวา โดยมี
พืน้ทีใ่ช้สอย 425-633 ตารางเมตร 
โดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ 
ราคาขายเร่ิมต้นที่ 46 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ได้มกีารออกแบบสะท้อนหลกั
ของธรรมชาตเิพือ่ให้ทกุตารางเมตร
ของพืน้ทีใ่ช้สอยเกดิภาวะ อยูส่บาย
อย่างแท้จรงิ ซึง่ทัง้ 2 โครงการได้
รับการออกแบบโดยบริษัท สถา-
ปนกิ 49 จ�ากดั 
 ส�าหรับทิศทางการเติบโตของ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ น้ัน
มองว่ายังมีแนวโน้มการเติบโต               
ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก
ทัง้จากการออกนโยบายและมาตร 
การต่างๆจากภาครฐัทีเ่ป็นแรงขับ
เคลือ่นในการกระตุน้ก�าลงัซ้ือของ
ผู ้บริโภค ประกอบกับศักยภาพ
ของบริษัทในการพัฒนาโครงการ
ต่างๆที่ประสบความส�าเร็จในช่วง
ทีผ่่านมาทัง้การเลอืกหาท�าเลทีต่ัง้

โครงการที่โดดเด่น สามารถตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู ้บริโภคที่
ก�าลงัมองหาทีพ่กัอาศยัท่ีให้ความ
สะดวกสบายที่ครบครันทั้งด้าน
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและ
ระบบการขนส่งซ่ึงท�าให้ยอดขาย
และยอดโอนในไตรมาส 1 และ 2 
เติบโตได้ดี ส�าหรับทั้ง 2 โครงการ
ทางบริษัทจะเปิดพรีเซล (Pre 
Sale) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 
นี้ พร้อมเตรียมสิทธิพิเศษส�าหรับ
ผู้ที่สนใจจองซื้อในวันงาน 
 “ในส่วนของผลการด�าเนิน
งานในครึ่งปีแรกของปี 2559 นั้น 
บริษัทมียอดขายประมาณ 2,000 
ล้านบาท ส่วน Backlog มีอยู่ประ 
มาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ซึ่ง
จะทยอยรับรู้ในปีหน้า ทั้งนี้ คาด
ว่า ส้ินปีน้ีบริษัทจะมีรายได้ประ 
มาณ 3,000-4,000 ล้านบาท อย่าง 
ไรก็ดี บริษัทได้มีการซื้อที่ดินจ�า 
นวน 20 ไร่ เพื่อลงทุนพัฒนาคอม
เมอร์เชียล ที่โครงการทิวทะเล ใน
ปีหน้าอีกด้วย” 

 
In Brief : ย่อความ

สงกรานต์ อิสสระ 

“ชาญอสิสระ” เปิดตวับ้าน
เด่ียว 2 โครงการหร ูมลูค่า
4,400 ล้านบาท บนท�าเล
เด่นใจกลางเมอืงทัง้ “พระ
ราม 9” และ “บางนา” พร้อม
ชูฟังก์ชันดีไซน์ท่ีแตกต่าง
รุกตลาดอสังหาฯในครึ่งปี
หลงั 

เปิดตวั : นางพกิลุ ศรมีหนัต์ รอง
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสิน
เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจราย
ย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธาน
บรหิาร บรษิทั แกรนด์ ยนูติี ้ดเิวล 
ลอ็ปเมนท์ จ�ากดั เปิดตวัแคมเปญ 
“มาตรการแกรนด์ ยู” มอบข้อ
เสนอสุดพิเศษผ่อนเร่ิมต้นเพียง 
6,000 บาท/เดือน นานถึง 3 ปี 
เริ่มวันนี้-31 ส.ค.59

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,650.00 บาท

 ขาย 22,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 22,240.00  บาท

 ขาย   22,750.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,366.90  ขาย 1,367.70
ลอนดอน ซื้อ 1,366.90  ขาย 1,367.70

ภาวะหุน้  12  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) 

35.34

39.46375

47.21875

4.635

0.36042

26.3995

+12.74 1,468.39
  59,594.40
+22.66 2,086.71
  47,940.79
+10.20 926.08
  39,969.63
+0.72 541.95
  4,755.93

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,565.82 +18.55 

2,234.60 +8.88

2,446.85 +11.95

1,722.52 +16.25

2,279.54 +9.44

2,802.68 +10.95

1,175.27 +7.75 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

9,968.64 

16.73

14,693.97 

24.66

28,872.73 

48.45

6,182.01 

10.37

14,082.71 

23.63

32,525.07 

54.58

3,786.64

611.26

-3,652.34
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โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

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)

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

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
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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

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

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
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‘ฝอยทอง’แชมป์ยูโร2016
โปรตุเกส คว้าแชมป์ยูโร 2016 ด้วยการ
เฉอืนชนะ ฝรัง่เศส 1-0 ในช่วงต่อเวลา แม้
จะไม่ม ี โรนลัโดตัง้แต่ต้นเกมเพราะเจบ็เข่า
ซ้ายจนถกูเปลีย่นตวัออก
 ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรป หรอื ยโูร 
2016 รอบชงิชนะเลศิ เมือ่คนืวนัอาทติย์ทีผ่่านมา 
ทีม “ฝอยทอง” โปรตุเกส พบกับ “ตราไก่” 
ฝรัง่เศส ซึง่เกมนี ้ เวลาปรกตเิสมอกนั 0-0 ต้อง
ต่อเวลาพเิศษ และเป็น เอแดร์ ทีท่�าประตชูยัให้
โปรตเุกส นาททีี ่ 109 ท�าให้ชนะและคว้าแชมป์
รายการใหญ่เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์
 ทั้งๆที่เกมนี้ ตัวความหวังของทีมฝอยทอง
อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด เจ็บเข่าซ้ายและถูก
เปลีย่นตวัออกตัง้แต่นาททีี ่ 25 ของการแข่งขนั
 “เราเสียผู ้เล่นคนส�าคัญไป เขาเป็นคนที่
สามารถท�าประตไูด้ทกุเวลา แต่เราเป็นนกัรบบน
สนาม และเราบอกเขาว่าเราจะชนะเพือ่เขา ซึง่เรา
กท็�าได้จรงิๆ”  เปเป กองหลงัโปรตเุกส กล่าว
 ส�าหรบั โรนลัโด แล้ว เขาเคยประสบความ
ส�าเร็จระดับสโมสรมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดคว้า
แชมป์ยูฟา แชมเปียนส์ลกี กับ “ราชันชุดขาว”   
เรอลั มาดรดิ เมือ่เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา และ
ก่อนหน้านีเ้ขาเข้าใกล้ความส�าเร็จในระดบัทีมชาติ
มากทีส่ดุคือการเข้าชงิยโูร 2004 แต่กแ็พ้ กรซี ใน
รอบชงิชนะเลศิ
 “ผมรอคอยเวลานีม้าต้ังแต่ปี 2004 ผมสวด
มนต์ขอพระเจ้าให้ผมมโีอกาสได้มโีอกาสประสบ
ความส�าเรจ็กบัระดบัทมีชาต ิ และคราวนีเ้รากไ็ด้
แชมป์จรงิๆ”
 ผลงานของโปรตเุกส นบัว่าเป็นการคว้าแชมป์
แบบกระท่อนกระแท่นพอสมควร รอบแรกพวก
เขา เสมอทัง้ 3 นดั เริม่จาก เสมอ ไอซ์แลนด์ 1-1, 
เสมอ ออสเตรยี 0-0 และ เสมอ  ฮงัการ ี3-3 เข้า
รอบ 16 ทมีสดุท้ายในฐานะ 1 ในอนัดบั 3 ทีม่ี
ทีส่ดุ 4 กลุม่ ซึง่ในรอบ 16 ทมีสดุท้าย กเ็อาชนะ 
โครเอเชยี 1-0 ในช่วงต่อเวลาพเิศษ มาในรอบ 8 
ทมีสดุท้าย ชนะ โปแลนด์ ด้วยการดวลจดุโทษ  
5-3 หลงัเวลาปรกตแิละต่อเวลาเสมอกนั 1-1     
 ส่วนรอบรองชนะเลศิ  ชนะ เวลส์ 2-0  ก่อน
ทีร่อบชงิชนะเลศิ จะชนะฝรัง่เศส ช่วงต่อเวลาดงั
กล่าว
 ส�าหรบั ฝรัง่เศส เกมนีม้โีอกาสท�าประตมูาก 
มาย แต่ไม่ส�าเรจ็ ทมีตราไก่มโีอกาสท�าประต ู17 
ครัง้ ขณะที ่โปรตเุกส มเีพยีง 6 ครัง้
  “เกมนีเ้ป็นเกมทีคู่ค่ีส่สูมีากครบั เรามโีอกาส
ท�าประตหูลายครัง้แต่น่าเสยีดายทีเ่ราพลาดไป” 

ดดิเิยร์ เดส์ชอมป์ส โค้ชฝรัง่เศส แสดงความรูส้กึ
 ก่อนนัดชิงชนะเลิศ หลายคนมองว่านี่เป็น
โอกาสอันดีของฝรั่งเศสที่จะคว้าแชมป์ระดับ
นานาชาตอิกีครัง้ หลงัจากครัง้ล่าสดุทีไ่ด้คอืแชมป์
ยโูร 2000 โดยรอบชงิชนะ อติาลี
 หลังจากยูโร 2000 ฝร่ังเศส ตกรอบแรก
ฟตุบอลโลกปี 2002 แบบท�าประตูใครไม่ได้ ส่วน
ในยโูร 2004 กต็กรอบด้วยน�า้มอืของกรซี มาใน
ฟตุบอลโลกปี 2006 ฝรัง่เศส ได้เข้าชงิชนะเลศิ 
แต่พ่ายต่อ อติาล ีขณะทีใ่นฟตุบอลโลกปี 2010 
กต็กรอบแรก, ยโูร 2012 กแ็พ้สเปน ในรอบ 8 
ทีมสดุท้าย ส่วนฟตุบอลโลกคร้ังล่าสดุเม่ือปี 2014 
กแ็พ้ เยอรมนรีอบ 8 ทมีสดุท้าย 
 องัตวน กรซิมนัน์ กองหน้าฝรัง่เศส แสดง
ความรู้สกึว่าการคว้าแชมป์ของโปรตุเกสแสดงให้
เห็นว่า โปรตุเกส ไม่ได้มีดีเพียงแค่ โรนัลโด 
เท่านัน้

โลกกีฬา

เหล่าพลพรรคนักฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสชู
ถ้วยแชมป์ฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรป หลงั
เม่ือคนืวันอาทติย์ ชนะฝรัง่เศส 1-0 ในช่วงต่อ
เวลา

กีฬา

‘เมอร์เรย์’ซวิแชมป์

‘แลง’ชนะเพลย์ออฟ

‘ทอม’ที1่ในสเตจ10

‘เวงเกอร์’สนคมุสงิโต

แอนด ีเมอร์เรย์ นกัเทนนสิสกอตแลนด์ คว้า
แชมป์ชายเด่ียววิมเบลิดันมาครองได้ส�าเรจ็ 
หลงัรอบชงิชนะเลศิ ปราบ ไมลอส ราโอนชิ 
จากแคนาดา 3 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4, 
7-6 และ 7-6 ถอืเป็นแชมป์รายการนีค้รัง้
ที ่2 ของเขา โดยเจ้าตวักล่าวว่าภูมใิจมากกบั
การคว้าแชมป์ครัง้นี ้ และมองว่าวมิเบลิดนั
คอืทัวร์นาเมนต์ทีม่คีวามหมายทีส่ดุของเขา

บริตทาน ีแลง นกักอล์ฟสาวชาวสหรฐั คว้า
แชมป์ยเูอส วเีมนส์ โอเพน มาครองได้ส�าเรจ็ 
ชนะเพลย์ออฟ แอนนา นอร์ดควสิต์ หลงัจบ 
18 หลมุ มสีกอร์รวม 6 อนัเดอร์พาร์ เท่ากนั 
ส่วน ลเิดยี โค มอื 1 ของโลก รวมม ี4 อนัเดอร์
พาร์ 284 หล่นอนัดบั 3 ร่วมกบั เอม ีหยาง, 
จ ีอนึ ฮ ีและ ปาร์ก ซงุ ฮยนุ ขณะที ่เอรยีา 
จฑุานุกาล รวม อเีวนพาร์ จบอนัดบัที ่17 ร่วม

ทอม ดมูลูนิ นกัป่ันจกัรยานชาวเนเธอร์แลนด์
ของทมีไจแอนท์ เข้าเส้นชยัเป็นอนัดบั 1 การ
แข่งขันจักรยานทางไกล ตูร์ เดอ ฟรองช์        
สเตจที ่ 10 เมือ่คนืวนัอาทติย์ทีผ่่านมา ท�า 
เวลาได้ 5 ชัว่โมง 16 นาท ี24 วนิาท ีส่วน
ผูน้�าเวลารวมเป็นของ ครสิ ฟรมู 44 ชัว่โมง 
36 นาท ี3 วนิาท ีอนัดบั 2 อดมั เยตส์ และ 
แดเนยีล มาร์ตนิ ทีท่�าเวลาตามอยู ่19 วนิาที

อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซือทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล กล่าวว่าหากได้รบัข้อเสนอให้มา
คมุทีม “สงิโตค�าราม” องักฤษ กพ็ร้อมรบั แต่
ก็ยังยืนยันว่ายังมีความสุขกับการคุมอาร์-     
เซนอลอยู ่โดยตอนนี ้เวงเกอร์เหลอืสญัญาอกี 
1 ปี กบั อาร์เซนอล โดยทมีชาติองักฤษ ตอน
นีก้�าลงัหาคนมาท�าหน้าทีแ่ทน รอย ฮอดจ์ วนั
ทีล่าออกไปหลงัความล้มเหลวในยโูร 2016 

ท�าเนียบแชมป์ยูโร 10 ครั้งล่าสุด

ปี 1980  เยอรมนีตะวันตก

ปี 1984  ฝรั่งเศส

ปี 1988  เนเธอร์แลนด์ 

ปี 1992  เดนมาร์ก

ปี 1996  เยอรมนี

ปี 2000  ฝรั่งเศส

ปี 2004  กรีซ

ปี 2008  สเปน

ปี 2012  สเปน

ปี 2016  โปรตุเกส
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บันเทิง

‘ไซมอน’ปิดฉากนกัดนตรี โลกบันเทิง

เป็นเวลานานกว่าคร่ึงศตวรรษที ่พอล ไซมอน 
นักร้องนักดนตรีชื่อดัง ได้แต่งเพลงฮิต The 
Sound Of Silence ซึง่เพลงนีถ้อืเป็นเพลงอมตะ
ทีเ่ราคุน้หกูนัด ีอย่างไรกต็าม เมือ่ไม่นานมานี้ 
ไซมอน ออกมากล่าวว่าอาจถึงเวลาทีเ่ขาต้องยตุิ
บทบาทในวงการบนัเทิงเสยีที
 “ตอนนีผ้มไม่สนใจเรือ่งธรุกจิดนตรอีกีต่อ
ไป ผมคดิส�าหรบัตวัผมอาจจะต้องยตุบิบทบาท
ตรงนัน้ในไม่ช้า”ไซมอน กล่าว
 ขณะนี ้ไซมอน อยูใ่นช่วงทวัร์คอนเสร์ิตใน
สหรฐั เพือ่โปรโมตผลงานเพลงในอลับัม้ใหม่
ล่าสดุของเขา Stranger To Stranger โดยมี
ซงิเกลิเปิดตวัคอื Wristband โดยคอนเสร์ิตครัง้
ล่าสดุของเขาคอืที ่ นวิยอร์ก ซึง่เป็นสถานทีซ่ึง่
เขาเตบิโตและเริม่ต้นชวิีตนกัดนตรี
 หลังจากนี้ไป เขามีคิวที่จะไปแสดงคอน 
เสร์ิตท่ียโุรปเป็นระยะเวลาราวๆ 1 เดอืน โดย
เริม่ต้นในวันท่ี 17 ตลุาคม ทีก่รงุปราก สาธารณ
รฐัเช็ก หลงัวันคล้ายวันเกดิปีที ่75 ของเขาเพยีง
เลก็น้อย
 หลงัเสร็จสิน้การทัวร์คอนเสร์ิตทีย่โุรป ไซ-
มอน คดิจะหยดุพัก เพ่ือใช้เวลากบั เอด ีบรกิเคล 

เพลงเพือ่เหยือ่ถกูยงิ

‘ปาร์ค’พ้นผดิทัง้4คดี

‘มาร์ค’รกับท‘ภดูศิ’

‘โย’ยงัไม่พร้อมแต่ง

ศลิปินชือ่ดงัหลายคน อาท ิบรทินย์ี สเปียร์, 
เกวน สเตฟาน,ี พงิค์, อดมั แลมเบร์ิท ฯลฯ  
รวมตัวกันร้องเพลง Hands เพื่อระลึกถึง
เหย่ือ 49 คนทีถู่กกราดยิงในไนท์คลับท่ีออร์
แลนโด เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว ซึง่เพลงนีแ้ต่งโดย 
จสัตนิ แทรนเตอร์, จเูลยี มเิชลส์ และ บลดั
ป็อป ซึง่ แทรนเตอร์ บอกว่าเขาแต่งเพลงนี้
เพือ่ให้ก�าลงัใจทกุคน

ปาร์คยูชอน หนึ่งในสมาชิกทงบังชินกิ 
รอดพ้นจากความผิดฐานข่มขืนและท�าร้าย
ร่างกายคูก่รณทีัง้ 4 คน โดยเจ้าเจ้าหน้าทีต่�า 
รวจผูม้หีน้าทีส่บืสวนคด ี ให้มคีวามเหน็เมือ่
วันจนัทร์ว่าไม่สามารถพสิจูน์ว่ามกีารบงัคบั
ขนืใจหรอืถกูท�าร้าย และต�ารวจจะสบืสวนต่อ
ไปเกีย่วกบัเร่ืองที ่ ปาร์คยูชอน ฟ้องกลบัว่า
หมิน่ประมาท, ใส่ร้าย และขูก่รรโชกทรพัย์เขา

“มาร์ค” คนสันนัท์ นกัตะเฆ่ เปิดเผยถงึ
บทภดูศิ พระเอกในละครนารริีษยา ทีอ่อก
อากาศทกุวันจนัทร์-พฤหสับด ี19.35-20.45 
น. ทางช่อง 28 ว่าเป็นบทท่ีเขารกับทหนึง่ 
โดยภูดิศเป็นสุภาพบุรุษ รักใครรักจริง ซึ่ง
มาร์คเองพยายามท�าให้ดีที่สุด ฉากท่ีเกร็ง
ทีส่ดุคอืบทสวทีทีท่�าให้เขนิเหมอืนกนั แต่ทมี
งานคอยให้ค�าแนะน�าท�าให้ท�างานราบรืน่

“โย” ยศวด ีหสัดวีจิติร นกัแสดงชือ่ดงั 
เปิดเผยถงึเรือ่งความรกัของตนกบัไฮโซหนึง่ 
แฟนหนุม่ของตนว่ายงัแฮปป้ี แต่ยังไม่พร้อม
แต่งงาน เพราะตนเองกม็ลีะครทีก่�าลงัเปิด
กล้อง รวมทัง้พกัหลงัทุม่เทกบัการเล่นไตร
กฬีาท�าให้เวลาน้อยลง และไฮโซหนึง่กง็าน
เยอะ ไม่ได้กลวัว่าชวีติคูจ่ะไม่ประสบความ
ส�าเรจ็เช่น “เอ” อญัชล ีหสัดวีจิติร พีส่าว

ภรรยาของเขาทีเ่ป็นนกัดนตรด้ีวย  
 ไซมอน ถอืเป็นนกัร้องนกัดนตรทีีเ่รยีกได้
ว่าเป็นต�านานคนหนึง่ ตลอดระยะเวลาทีเ่ขาอยู่
บนเส้นทางดนตรมีา เขาได้รางวลัแกรมมเีกนิ
กว่า 12 รางวลั และแต่งเพลงมามากมาย
 ชีวิตนักดนตรีของเขาเริ่มต้นตั้งแต่ราวๆ
ทศวรรษปี 1960 ซึง่เขาได้ร่วมกบั อาร์ต การ์ฟัง
เกล ตัง้วง ไซมอน แอนด์ การ์ฟังเกล และมเีพลง
ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Bridge Over 
Troubled Water และ Mrs.Robinson จากนัน้ 
ไซมอน กม็ผีลงานออกมาเรือ่ยๆ 
 ไซมอน ได้รบัการขนานนามจากนติยสาร์
ไทม์ ให้เป็น 1 ใน 100 คนทีส่ร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ
ให้โลก และนอกเหนอืจากรางวัลแกรมมีทีไ่ด้
รบัดงักล่าวข้างต้นแล้ว เขายงัได้รบัการบรรจใุน
หอเกยีรตยิศของรอ็ค แอนด์ โรล 2 ครัง้ด้วยกนั 
เรียกว่าการันตีความสามารถและความส�าเร็จ
ของเขาได้เป็นอย่างดี 
 การจะส้ินสุดเส้นทางดนตรีของ ไซ
มอน เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่ก็ถือ
เป็นการปิดฉากที่งดงาม เพราะด้วยผล
งานของเขากถ็อืเป็นทีจ่ดจ�าของทัง้โลก 

ข้อมูลภาพ : http:// wikimedia.org
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กสิกรไทย จัดงานสัมมนา “ทิศ 
ทางค่าเงินไตรมาสที่สามและ
จบัตาสภาวะเศรษฐกจิโลก” ทีโ่รง 
แรมอินเตอร์คอน-ติเนนตัล O 
14.00 น. สุรจิตร ก้องวัฒนา 
ประธานสหพนัธ์ตราไปรษณยีากร
ภาคพ้ืนเอเชีย และแปซิฟิกแถลง
ข่าวความพร้อม การจัดงานตรา
ไปรษณยีากรภาคพืน้เอเชยี ครัง้ที่ 
32 พร้อมเผย แสตมป์ครบ 7 รอบ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม

แกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ O 10.00 
น. รุง่ฉตัร บญุรตัน์ ประธานผู้
บรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั มาลี
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) เผยทศิทาง
การด�าเนินธุรกิจตลาดเครื่องดื่ม
น�้าผลไม้ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ
ใหม่ ทีโ่รงแรม เชอราตนั แกรนด์ 
สขุมุวทิ O 13.30 น. กติต ิเจรญิ-
กจิชยัชนะ ผูบ้รหิารกลุม่งานขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคาร

O 10.00 น. มร. หยาง เสีย้ว-
หลิน ประธานกรรมการบริหาร 
กลุม่บรษิทั ไฮเออร์ ประเทศไทย 
แถลงข่าว Haier’s Proper Life 
เปิดตัวเครื่องซักผ้ารุ ่น Power 
Flow Plus ที่โรงแรมเซ็นทารา    

ราชนินีาถ ทีไ่ปรษณย์ีกลาง บาง 
รกั O สวนกระแสเศรษฐกจิเกนิ
คาด เมื่อ “วีรันดา เรสซิเดนซ์ 
พัทยา” มียอดขายกว่า 100 ล้าน
บาท หลงัออกบูธ๊ไปแค่หนึง่สปัดาห์
เม่ือไม่นานนี ้ และเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอีกครั้ง    
วรีวฒัน์ องค์วาสฏิฐ์ เลยจดัหนกั
แถมเฟอร์นิเจอร์ครบเป็นครั้งสุด 
ท้าย ตั้งแต่ 15-24 ก.ค.นี้ ที่
ชัน้ G ด ิเอม็ควอเทยีร์ 

ดทีีสุ่ดส�าหรบัลกูค้าในแบบทีเ่รยีก
ได้ว่า ‘Only the best can serve 
the best’ อย่างแท้จรงิ 
 เรอืงศริ ิ เมฆเสรกีลุ ผูอ้�า-
นวยการธนบดธีนกจิ เล่าว่า เคลด็
ลับการท�างานท่ีส�าคัญคือต้อง  
เตรียมความพร้อมของตัวเองด้วย
ข่าวสารและกลยุทธ์ด้านการลง 
ทนุทัง้ในประเทศและระดบันานา 
ชาตจิาก Chief Investment Office 
พร้อมท�าความเข้าใจกบัสไตล์การ
ลงทนุของลกูค้าแต่ละรายอย่างลกึ
ซึ้ง โดยสิ่งที่เราได้กลับมาคือโอ-
กาสในการแลกเปลีย่นมมุมองการ
ใช้ชีวิตให้ประสบความส�าเร็จจาก
ลกูค้า
 ด้าน ปรมินทร์ ฉันทานุ-
ศาสน์ Private Banking Rela-

ดร.พิพัฒน์ พุทธวรรณไชย 3 ที่
ปรกึษาด้านการเงนิร่วมแชร์เคล็ด
ลับสู่ความส�าเร็จในอาชีพที่ก�าลัง
บมูในยคุเศรษฐกจิ 4.0 
 ลลติภทัร ธรณวกิรยั ผูช่้วย
ผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายลกูค้า
ธนบดธีนกจิ ธนาคารไทยพาณชิย์ 
กล่าวว่า ทางธนาคารไทยพาณชิย์ 
จดัหลกัสตูร SCB Wealth Aca-
demy ขึน้ภายใต้ความร่วมมอืกบั 
Wealth Management Institute 
(WMI) ประเทศสิงคโปร์ โดยจะ
ช่วยให้ทมีงานมอือาชพีทกุคนของ
เราสามารถให้ค�าแนะน�า จัดสรร
สนิทรพัย์ อปัเดตความเคลือ่นไหว
และแก้ปัญหาการลงทุนให้กับลูก 
ค้าได้อย่างเตม็ที ่เพือ่ตอบโจทย์ใน
ฐานะผูใ้ห้บรกิารไพรเวท แบงกิง้ที่

SCB Wealth Academy
tionship Manager, Team Ma-
nager กล่าวว่า หากอยากประสบ
ความส�าเรจ็และเตบิโตจงึต้องหมัน่
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ติด 
ตามข้อมูลข่าวสารให้รอบด้าน 
และอย่าลืมวางเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นและยาวให้ชัดเจน รู้จักสร้าง
คณุค่าต่อองค์กรและลกูค้าให้มาก
ขึน้ทกุเดอืน” 
 ปิดท้ายที ่ดร.พพิฒัน์ พทุธ-
วรรณไชย SCB First Wealth 
Management Trainee บอกว่า 
ผมอยากฝากเคลด็ลบัให้ผูท้ีอ่ยาก
มาสมัครร่วมทีมกับเราว่าความรู้
สามารถขวนขวายได้ตลอดเวลา 
อย่างผมแม้จะไม่จบตรงสายแต่ถ้า
ตัง้ใจและมวีนิยักส็ามารถไปถงึจดุ
หมายได้ 

เพราะทกุวันน้ีลกูค้าระดบัสงูสดุไม่
ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจระดับประ 
เทศหรอืผูท่ี้ประสบความส�าเรจ็ใน
ชีวิตต่างต้องการต่อยอดความมั่ง 
คัง่ด้วยกลยทุธ์ท่ีเหนอืชัน้กว่าเดมิ 
เอสซบี ีไพรเวทแบงกิง้  จงึร่วมมอื
กับ Wealth Management In-
stitute (WMI) จดัแนะน�า “SCB 
Wealth Academy” เพือ่อปัเกรด
ศกัยภาพการให้บรกิารสูร่ะดบัโลก
งานนีท้าง ลลติภทัร ธรณวกิรยั ผู้
ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
ลูกค้าธนบดีธนกิจ ธนาคารไทย
พาณชิย์  จงึชวน เรอืงศริ ิเมฆเส-
รกีลุ, ปรมนิทร์ ฉนัทานุศาสน์ และ 
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สังคม

ปิยพนัธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจก.อเีว้นท์ทมูอร์โรว์ แถลง
ข่าว “Thailand Investment Fest 2016” เทศกาลความรูก้ารลงทนุของ
คนยคุใหม่ ภายใต้แนวคดิ อย่าให้ ‘ความไม่รู’้ มาจ�ากดั ‘ความมัง่คัง่’ 
โดยม ีประพนัธ์ เจริญประวตั ิร่วมงาน 

ลกัขณา นะวโิรจน์  เปิดงาน กร์ูเมต์ มาร์เกต็ เวลิด์ เบสท์ เทสต์ 2016 
“ด ิ เอก็ทรอดนิารี ่10” โดยม ี ฯพณฯ จลิแบร์โต ฟอนแซกะ-กมีาไรส    
เด โมวร่า, ดร.ฟาบโิอ เด ชลิลสิ, คาเรน แคมแบลล์, ชยัรตัน์ เพชร-      
ดากลู, ศภุวฒุ ิไชยประสทิธิก์ลุ ร่วมงาน

สุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เปิดการประชุม 
“ส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรน�า้” โดยม ีววิฒัน์ โสเจยยะ, ภาดล 
ถาวรกฤชรัตน์ และ สมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า เข้า
ร่วมการประชุม ที่ห้องกรุงธนบอลล์รูมโรงแรมรอยัลริเวอร์ 

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี  ออลล์ รับ
รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดแบรนด์ทีถ่กูเลอืกซ้ือสูงสุดในกลุม่ผูค้้าปลกีใน
ประเทศไทย” จากผลวิจัยที่จัดท�าโดย บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล 
จ�ากัด (KWP) ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเวลท์ 
โฟรเซ่น ฟู้ด จ�ากัด และ บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จ�ากัดเข้ารับโล่และใบ
ประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

อดีปิ โอคร์ู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไดเรค็เอเชยี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด มอบรางวัล “ประแจทองครองใจมหาชน MY FAVORITE 
WORKSHOP” แก่ จมุพล สวุฒันพงษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
โตโยต้า นนทบรีุ ผูจ้�าหน่ายโตโยต้า จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร  

มร.ปีเตอร์ เวยีนแมน ประธานบรหิาร  บรษิทั อเิควเตอร์ เพยีวเนเจอร์ 
จ�ากัด มอบเงินสนับสนุนรวม 200,000 บาท แก่ปวิณ รุจิเกียรติก�าจร 
นักปั่นจักรยานไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Red Bull Trans-
Siberian Extreme 2016 

ธรีภทัร ประยรูสทิธ ิ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย อภยั 
สทุธสิงัข์ อธบิดกีรมหม่อนไหมจดัพธิแีถลงข่าวการจดังาน “การประกวด
เส้นไหม ผ้าไหมตรานกยงูพระราชทาน และผลติภณัฑ์หม่อนไหม ประจ�า
ปี 2559” ทีห้่องประชมุ 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายงานการตลาด บรษิทั
ไทยดริง้ค์ จ�ากดั จดังานมอบรางวลัให้ผู้โชคดจี�านวน 40 ท่าน ทีจ่ะได้ไป
ร่วมป่ันทริปพเิศษ ณ ประเทศญีปุ่น่ จากแคมเปญใหญ่แห่งปี “100พลสั 
ป่ันลดัฟ้า กอดฟจู”ิ โดยม ีนธิ ิพฒันภกัด,ี นติพิฒัน์ สขุสวย ร่วมงาน 

สุกิจ สัตย์เพริศพราย ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮ็ปปี้ 
เอ็มพีเอ็ม จ�ากัด แถลงข่าว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เลอาร์” และ
โครงการ Young Entrepreneur สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย 
โดยมี เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ร่วมแถลงข่าว

นตินิยั ศริสิมรรถการ กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่บรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากดั (มหาชน) เปิด “The Magical Happiness at Suvarnabhumi 
Airport” กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดร่วมกบัผูป้ระกอบการเชงิพาณชิย์ ณ 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูเิพือ่คนืก�าไรแก่ผูโ้ดยสาร

ธนพงษ์ จิราพาณิชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนจิราโฮม 
จ�ากดั เปิดคอนเซป็ต์สโตร์ “มารเีมกโกะ” แบรนด์แฟชัน่และไลฟ์สไตล์ 
สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีมยุรีชัยพรหมประสิทธิ์, ม.ล.ชนิกา พัฒน์
พงศ์พานิช, เกรียงไกร รุกขจันทรกุล, ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ร่วมงาน

ช�านาญ เมธปรีชากุล รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป เปิดงาน “The Mall Blooming Smiles 35th Anniversary” โดย
ม ีสริพิร ใจสะอาด, วราภรณ์ นลิพาณชิ, เพญ็พงา สทุธมิณฑล, ณเดชน์ 
คูกิมิยะ, ขวัญข้าว เศวตวิมล ร่วมงาน

ภญ.อญัชล ี ชตุไิพจติร ผูบ้รหิารแบรนด์เครือ่งส�าอาง สมทูโตะ ภายใต้
บรษิทัโกลบอลเมดดคิลั (ประเทศไทย) จ�ากดั รบัรางวลัจากนติยสาร
เลมอนเนดในสาขา Lemonade READER’S VOTE: Best Face Serum 
จาก ลกัขณา คมคาย บรรณาธกิารอ�านวยการ นติยสารเลมอเนด 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะศูนย์
ข่าวสภาวัฒนธรรม AEC (ประเทศไทย) ที่น�าเยาวชนที่แต่งกายด้วย
ชดุประจ�าชาต ิAEC พร้อมด้วยคณะครจูากโรงเรยีนกสณิธรเซนต์ปีเตอร์ 
ร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และ Mr.Tsutomu Takaguchi รองผู้อ�านวยการสถาบัน
พัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญ่ีปุ่น ลงนามความร่วมมือระหว่างประ 
เทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาครู 

สังคม


