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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

การจบักมุคมุขงั “นกัศึกษา” และ “ผูเ้หน็ต่าง” 
เหมือน “นายพลขบัรถถงั” กบั “เดก็อนบุาลถอืขวดนม” 
ถ้าร่างรัฐธรรมนญูฉบบันีด้จีรงิ..จะกลวัอะไร? 
“อนดิุษฐ์ นาครทรรพ” ช�าแหละ “สองมาตรฐาน” 
กล่าวหาและจบั “เดก็” แต่ไม่เอาผดิ “ลงุก�านนั” 
“สุธาชยั ยิม้ประเสรฐิ” ถามท�าประชามตไิปท�าไม? 
“ลอย ลมบน” จบักระแสตัง้ “สมเดจ็พระสงัฆราช” 
“วลิาศ จันทร์พทัิกษ์” ฟันธงบ้านเมอืงยคุ คสช. เลวลง 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ ตัง้ค�าถาม “กสม. มไีว้ท�าไม?” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี ้“ทักกี”้ แก้ปัญหาเก่งกว่า “คสช.” 

ลองโมเดลน้ีบ้าง?

editor59lokwannee@gmail.com
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รบด้วยวิธีรุก?
ประเมินได้แล้วว่าภาพรวมจะ
ออกมาอย่างไร แต่ละพื้นที่จะ
ออกมาอย่างไร เพราะตามยุทธ 
วิธีของทหารมักรบด้วยวิธีรุก 
พืน้ทีไ่หนอยู่ในการครอบครอง
ของฝ่ายตรงข้ามย่ิงต้องเข้าตี
เพือ่ยดึครองให้ได้จงึจะประสบ
ชยัชนะ

สถานการณ์การเมืองสัปดาห์
สองสปัดาห์นี ้จะเหน็การปฏบิตัิ
ทีส่ะท้อนผลประเมนิในทางลบั
ต่อผลคะแนนลงประชามตร่ิาง
รัฐธรรมนูญมากขึ้น ถ้าย่ิงใช้
อ�านาจกับฝ่ายเห็นต่างมากจะ
ยิง่สะท้อนว่าผลประเมนิในทาง
ลับไม่เป็นบวก อีก 1 สัปดาห์
จากน้ีเชื่อว่าฝ่ายคุมอ�านาจคง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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นบัถอยหลงั 3 สปัดาห์จะถงึวนัลง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิง-
หาคม  2559  ผลของการลงประ 
ชามตท่ีิออกมา ไม่เพยีงชีข้าดอนา 
คตของฝ่ายคุมอ�านาจในปัจจุบัน 
แต่ยังชี้ขาดอนาคตของทุกคนใน
ประเทศนี้
 ถ้าผลออกมาว่าเสยีงส่วนใหญ่
รับร่างรัฐธรรมนูญ อนาคตของ
ประเทศกจ็ะเป็นอย่างหนึง่ แต่หาก
ผลออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญอนาคตของชาติก็
จะเป็นไปอกีอย่างหนึง่ 
 ส่วนการเปลี่ยนผ่านจะ
เรียบร้อยหรือรุนแรงทั้งหมด
ข้ึนอยูก่บัการตดัสนิใจของฝ่าย
คมุอ�านาจ
 ยิง่ใกล้วันลงประชามต ิ ระดบั
ความเสี่ยงทางการเมืองจะมีมาก
ขึ้น ซ่ึงแน่นอนว่าความเสี่ยงทาง 
การเมอืงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐ 
กจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
 จากรายงานของ มดูีส์้ อนิเวส
เตอร์ เซอร์วิส ระบุว่า ความไม่
แน่นอนทางการเมอืงเกีย่วกบัการ
ปฏริปู รฐัธรรมนญู และกรอบเวลา
ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ถือ
เป็นปัจจัยถ่วงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างหนึ่ง เนื่องจากส่ง
ผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของภาค
ธุรกิจและผู้บริโภค ซึ่งจะมีผลให้
เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มเตบิโตต�า่
กว่า 2 ปีทีผ่่านมา
 การเมอืงสมัพนัธ์กบัเศรษฐ 
กจิอย่างไม่ต้องสงสัย
 อย่างไรกต็าม แม้ยงัไม่มคีวาม
ชัดเจนว่าสถานการณ์หลังลงประ 
ชามตจิะเป็นอย่างไร แต่สิง่หนึง่ทีม่ี
ความชัดเจนมากที่สุดในตอนน้ี

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

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง
เพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

พอเห็นแนวโน้มบางอย่างบ้างแล้ว

เรื่องจากปก

โน้มทีป่ระเมนิได้เป็นอย่างดี
 ถ้ายิง่ใช้อ�านาจกบัฝ่ายเหน็
ต่างร่างรฐัธรรมนญูยิง่สะท้อน
ให้เหน็ว่าผลประเมนิในทางลบั
ไม่เป็นบวก
 กรณีน้ีเหมือนการเลือกตั้ง ท่ี
ก่อนถงึวนัเลอืกตัง้ทัง้ผูส้มคัร และ
พรรคการเมอืงจะสามารถประเมนิ
ได้แล้วว่าจะมีส.ส.เท่าไหร่ จาก
พืน้ทีไ่หนบ้าง พืน้ทีไ่หนทีสู่ไ้ม่ได้ก็
ปล่อยทิ้ง พื้นที่ไหนแบเบอร์ชนะ
แน่ก็แค่ประคองสถาน การณ์ไว้ 
แล้วทุม่ก�าลงัทัง้หมดไปช่วยพืน้ทีท่ี่
ยงัมหีวงัมลีุน้เบยีดกบัคูแ่ข่งได้
 การลงประชามติร่างรัฐธรรม 
นูญก็เช่นกัน อีก 1 สัปดาห์จาก    
น้ีเช่ือว ่าฝ ่ายคุมอ�านาจคงประ   
เมินได้แล้วว่าภาพรวมจะออกมา
อย่างไร แต่ละพ้ืนท่ีจะออกมา
อย่างไร อย่างไรกต็ามแนวทางต่อสู้

จากค�ายืนยันของฝ่ายคุมอ�านาจ  
คือจะมีการเลือกตั้งแน่นอนใน
ปี 2560
 แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดน้ันต้อง
ผ่านขั้นตอนให้ได้กฎหมายสูงสุด
ของประเทศ คือรัฐธรรมนูญออก
มาบงัคบัใช้ให้ได้ก่อน
 สถานการณ์ในตอนนี้แม้จะ
ใกล้วันลงประชามติ แต่ถือว่าผิด
คาด บรรยากาศไม่คกึคกั การตืน่
ตวัของประชาชนทัว่ไปมน้ีอยมาก 
แถมแนวโน้มการออกไปใช้สทิธิก์็
จะน้อยกว่าทีค่าดการณ์เอาไว้อย่าง
มากด้วย
 ขณะนี้เชื่อว่าฝ่ายคุมอ�านาจ
ประเมินกันวันต่อวันว่าแนวโน้ม
ของผลการลงคะแนนจะออกมา
อย่างไร ซึง่แนวทางปฏบัิตขิองฝ่าย
คมุอ�านาจทีแ่สดงออกในทางเปดิ
หลงัจากนีจ้ะสะท้อนให้เหน็ถึงแนว

จะต่างจากยุทธศาสตร์ของพรรค 
การเมอืงในการท�าศกึเลอืกตัง้
 ในการเลอืกตัง้พรรคการเมอืง
จะท้ิงพ้ืนท่ีท่ีประเมินแล้วสู้ไม่ได้
เพื่อทุ่มก�าลังไปชิงพื้นที่ที่มีความ
หวงัมากกว่า แต่ในการลงประชา 
มตจิะทิง้พืน้ทีท่ีไ่ม่มีความหวงัไม่ได้
 พืน้ทีไ่หนสู้ไม่ได้ยิง่ต้องเข้าไป
ด�าเนนิยทุธศาสตร์เพือ่กดดนั สกดั
กัน้คะแนนของฝ่ายตรงข้าม
 ดงันัน้ช่วงสปัดาห์สองสปัดาห์
สุดท้ายจะเห็นการปฏิบัติในพื้นที่
เหล่านีม้ากขึน้ ซ่ึงไม่ต้องบอกกร็ูไ้ด้
ว่ามพีืน้ทีไ่หนบ้าง เพราะช่วงสปั-
ดาห์ที่ผ่านมาก็พอเห็นแนวโน้ม
บางอย่างบ้างแล้ว
  ตามยุทธศาสตร์ของทหารมัก
รบด้วยวธิรีกุ  พืน้ทีไ่หนอยู่ในการ
ครอบครองของฝ่ายตรงข้ามย่ิงต้อง
เข้าตีเพ่ือยึดครองให้ได้จึงจะประ 
สบชยัชนะ
 หลงัวนัหยดุยาวเข้าพรรษา
การเคลือ่นไหวต่างๆน่าจะเข้ม
ข้นขึน้

รบด้วยวิธรีกุ?
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หนึ่งในวาทกรรมสุดฮิตของ “กะ 
ลาแลนด์” คือ “คนดีท�าอะไรก็
ไม่ผดิ” เพราะตลอดหลายปีทีผ่่าน
มา ฝ่ายหนึ่งท�าอะไรก็ผิด อีกฝ่าย
ท�าอะไรก็ไม่ผิด !
  “ท่านผูน้�า” ประกาศย�า้มาตลอด 
“กฎหมายคอืกฎหมาย” ไม่ว่าหน้า
ไหนหากท�าผดิกต้็องถกูด�าเนนิการ
ตามกฎหมาย  ขณะที่กรณี  “นก
เงือก”  เงียบหายไปแล้วตามกาล
เวลา  ก็โผล่เรื่องบุกรุก  “ป่าสงวน
แห่งชาติ” ซึ่งทั้ง 2 กรณีเป็นระดับ 
“อภิมหาคนดี” !
 แม้ “คนดี” ท�าอะไรผิด “กฎ 
หมาย” เจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องดูที่ 
“เจตนา” ว่ากระท�าไปเพราะเหตุ 
ผลอะไร ไม่มีกล่าวหา จับกุมและ
ตีตรวนอย่าง “พวกเห็นต่าง” 
หรอืพวก “เดก็ดือ้” ทีอ่อกมาเรยีก
ร้องสทิธเิสรภีาพและความเป็นคน
ที่เท่าเทียบกัน ไม่เป็น “แกะด�า” 
ของโลก !
 “คนดีท�าอะไรก็ไม่ผิด”  เพราะ
อยูท่ี ่“เจตนา” แต่ “พวกเหน็ต่าง” 
ผิด  ไม่ผิด  “จับก่อนแล้วปล่อย   
ภายหลัง” เหมือน “แม่จ่านิว” อยู่
ดีๆก็ถูกจับเข้าคุกเพียงโพสต์ค�า    
ว่า “จ้า” และกลับมาเป็น “คนหา
เช้ากินค�่า”ตามปรกติเหมือนไม่มี
อะไร !
 เรื่องของ “คนดี” จึงไม่ใช่
แค่เรื่องของ “กฎหมาย” และ
ใครบังอาจวพิากษ์วจิารณ์ “คน
ดี” จึงถือว่าลบหลู่ดูหมิ่นและ
ต้องถามตวัเองว่า “เป็นคนไทย
หรือเปล่า ?”
 

ทรรศนะ

ไม่แปลกแต่จริง!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โฉนดต่างๆ พอจะออกกม็าต้องจ่ายเงินหมดไป
เท่าไร  อยู่ๆ มคีนมาค้าน  มาแย้ง  มาฟ้อง  กย็ก
ประเคนให้เลย รบัสารภาพว่าเช่ามา ท้ังท่ีจริงมนั
ไม่ใช่อย่างนัน้ แต่ได้ค�าแนะน�าให้เป็นผูก้ระท�าผดิ
เสยีเอง ทัง้ๆทีท่�าทกุอย่างตามขัน้ตอน 
 อกีอย่างอาตมาคดิว่า ข้าราชการไทยไม่ 
มีเมตตาจิต ไม่คิดจะช่วยเหลือประชาชน
จรงิๆ อะไรทีม่นัจะเป็นปัญหา เกดิทกุข์ เกดิ
ความเสยีหายต่อประชาชน ท�าไมไม่ท�าโบร
ชวัร์อะไรชีแ้จงบ้าง โฉนดแบบนีซ้ือ้ได้ไม่ได้ 
เดีย๋วนีค้นร้องไห้ระทมตรมทกุข์กบัโฉนดที่
กรมที่ดินออกให้เป็นร้อยรายพันราย เจ้า
หน้าทีก่รมทีด่นิไม่สงสารบ้างเลยหรอื
 ซือ้ไปแล้วกโ็ดนรบิคนื ถอืโฉนดอยูใ่นก�ามอื
ดีๆ  อย่างอทุยานแห่งชาตทิีภ่เูกต็ ดูส.ิ.ซือ้ไปต้ัง
ร้อยล้านพนัล้าน ลงทนุไปตัง้นานแล้ว หมดไป
ตัง้พนัล้าน อยู่ๆ กรรมสทิธิห์ลดุมอื ถกูสัง่เพกิถอน 
ท�าไมล่ะ ข้าราชการจะมนี�า้ใจป้องกันความสญู
เสยี ป้องกนัความทกุข์ร้อนให้ประชาชนสกันิดไม่
ได้หรอื กรมไหนไม่ตดิอนัดบัทจุรติคอร์รัปชนัก็
ต้องมาช่วยป้องกนั ยิง่กรมไหนตดิอันดับทุจริต
คอร์รปัชนั ต้องพลกิฟ้ืน ถ้าไม่อยากให้เราไปอยู่
เทยีร์ 3 ไม่อยากถกูขึน้บญัชดี�าว่าเป็นประเทศที่
ค้ามนษุย์ เจ้าหน้าทีค้่ากระดาษ ออกโฉนดมาแต่
ผูซ้ือ้ต้องเสยีเงนิไปเปล่าๆ
 ลองมโีมเดลแบบนีไ้ด้มัย้ ท�าใบอะไรต่อ
อะไรแนบมาด้วย เขียนเตือนประชาชน 
หรอืกรณทีีป่ระชาชนเกดิความเสียหายแล้ว
เอาไปตดิทีก่รมบ้าง แม้มกีีร่ายทีซ่ือ้แล้วเสยี
หาย แต่อย่างน้อยก็เอากรณีวัดสวนแก้ว 
มลูนธิสิวนแก้วไปตดิเตอืนประชาชนสกัคดี
หนึง่ ประชาชนจะได้ระวงัตวั ไหวตวั ไหว
ทนั ไม่ให้ใครหลอก ขึน้ป้ายเหมอืนอย่างคดี
ยาเสพติด ระวังนายจ้างจะแจ้งความเท็จ 
ระวงัจะถกูหลอกให้หลงเซน็ชือ่แล้วจะเสยี
ที่ดิน ฯลฯ ท�าบ้างเถอะ ขอบิณฑบาตข้า 
ราชการไทยช่วยป้องกันความเสียหายต่อ
ประชาชนบ้างเถอะ
	 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ขอบณิฑบาตข้าราชการไทยช่วยป้องกนั
ความเสียหายต่อประชาชนไม่ให้ใคร
หลอก อย่างกรมทีด่นิจะยกกรณวัีดสวน
แก้วกไ็ด้ ขึน้ป้ายเหมอืนอย่างคดยีาเสพ
ติด หรอืระวังนายจ้างจะแจ้งความเทจ็ 
ระวังถูกหลอกให้เซ็นชื่อแล้วเสียที่ดิน 
เสยีอะไรต่างๆนานา 

ตอนนีเ้หน็จะไม่มอีะไรทีท่�าให้เราสัน่สะเทอืนไป
กว่าผูห้ญงิทีช่ือ่ “หญงิไก่” เพราะสร้างวรีกรรม
ทีผู่ช้ายหลายคนคงท�าไม่ได้ เหตอุะไร เพราะอะไร
จงึเป็นไปได้ถงึขนาดนัน้  เรือ่งนีน่้าจะเป็นเพราะ
กฎหมายมนัเสยีท่า มนัเหมอืนกบัใยแมงมมุทีว่่า 
ถ้าสัตว์ใหญ่บินเข้าไปชนก็ขาดทะลุเป็นรูโพรง
รอดไปได้ แต่ถ้าตวัเลก็ตวัน้อยบนิเข้าไปกต็ดิ ใน
ทีส่ดุกก็ลายเป็นเหยือ่ของแมงมมุ  เป็นเหยือ่พวก
แก๊งหลอกต้ม เวลานีม้นัน่าเสยีดายอยูน่ดิเดยีว
ตรงทีว่่า ท�าไมไม่มใีครสอบสวนว่าท�าไมเขาถงึรบั
สารภาพ ท�าไมเขาถงึยอม 
 เบือ้งหลงัการรบัสารภาพน่าจะมาจากการขอ
ศาลฝากขัง ผู้พิพากษาทั้งหลายก่อนจะตัดสิน
อะไร ลองใคร่ครวญทบทวนให้รอบคอบว่า เรือ่ง
แบบนีม้นัไม่น่าจะยอมกนัง่ายๆ มนัต้องมอีะไร
อยูเ่บือ้งหลงั ถกูข่มขู ่ถกูล่อลวง ถกูกล่อมให้เชือ่
แบบผดิๆ เลยต้องตดิคกุตดิตะราง คนใช้เจ๊อะไร
ที่ท�าให้เด็กๆต้องไปติดคุก ยังโชคดีที่มีทนาย
สงกรานต์ อจัฉรยิะทรพัย์ ท�าให้ได้รบัความเป็น
ธรรม ท�าให้ลมืความยตุธิรรมทีท่�าให้เกดิความ
ทกุข์ คนทีด้่อยทัง้ทรพัย์ ด้อยทัง้ปัญญา ด้อยทัง้
ต้นทนุทางสงัคม มกัจะต้องสญูเสยีอสิรภาพ
 มีคนชอบพูดเตือนอาตมาว่าระวังพูดเร่ือง
ศาล เรือ่งอะไร เดีย๋วจะโดนข้อหาหมิน่ศาล อาต 
มาถามว่า เรากลวัเหลอืเกนิละเมดิศาล หรอืละ 
เมดิอะไรต่างๆ แล้วทศีาลละเมดิประชาชนโดยไม่
เจตนาท�าได้ เจตนาไม่เจตนา เพราะไม่รูค้วามจรงิ 
ได้ข้อมลูจากต�ารวจบ้าง ทนายบ้าง แล้วมาตดัสนิ
โครม โดยไม่รูเ้บือ้งหลงัทีเ่ขารบัสารภาพเช่นนัน้ 
  เหมือนกรณีคนที่ซื้อที่ดินไปแล้ว  โอนนิต ิ
กรรมกนัเรยีบร้อยแล้ว ท�าไมกลายเป็นคนผดิและ
ต้องคืนที่ดินให้เขา  มีมนุษย์แบบนี้สักกี่คนบน  
โลก  ลงทุนจ้างทนาย  เสียค่าว่ิงเต้นกรมที่ดิน 

ลองโมเดลนีบ้้าง?
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เศรษฐกิจ

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั ท.ีเอ.
ซ.ีคอนซเูมอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ TACC เปิดเผยถึงแผนการ
ด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 
2559 ว่า บริษัทเตรียมเปิดตัว
สินค้าใหม่โดยเป็นการจ�าหน่าย
ลิขสิทธิ์สินค้าตัวการ์ตูน Hello 
Kitty ในประเทศไทย ผ่านร้าน
สะดวกซือ้ 7-Eleven ซึง่บรษิทัได้
รับการแต่งตั้งจาก Sanrio Wave 
Hong Kong Co., Ltd. ให้เป็นตัว 
แทนจ�าหน่ายโดยสินค้าท่ีบริษัท
ได้รับสิทธิ์ครอบคลุม 5 กลุ่มสิน 
ค้าหลัก ได้แก่ 1.Stationary 
2.Non-Food เช่น ถ้วย กระเป๋า
ใส่เหรียญ พวงกุญแจ เป็นต้น 
3.Cosmetic 4.Beverage และ 
5.Processed Food ทั้งนี้ เตรียม
วางจ�าหน่ายในเดือนกันยายนถึง
สิ้นเดือนธันวาคม 2559 
 ส ่วนแผนการขยายตลาด    
ต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังนั้น 
บริษัทเตรียมแต ่งตั้ งตั วแทน
จ�าหน่ายสินค้า Sawasdee ใน
ประเทศจนี ซึง่คาดว่าจะมกีารเซน็
สัญญาอย่างเป็นทางการในเร็วๆ
นี ้นอกเหนอืจากการท�าการตลาด
ผ่านออนไลน์ ท่ีคาดว่าจะท�าให้
ยอดขายเติบโตขึ้นในช่วง 3 ปีข้าง
หน้า 
  อย่างไรก็ดี บริษัทมั่นใจว่าใน
คร่ึงปีหลังยอดขายและรายได้มี
แนวโน้มเติบโตดี หลังจากท่ีได้มี
การแตกไลน์ธุรกิจ เข้าสู่การเป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์    

TACCม่ันใจโตกว่า15%

ตัวการ์ตูนคาแร็กเตอร์ในกลุ่ม 
Sanrio ซึ่งประกอบด้วย Hello 
Kitty, Kerokerokeropi, Pom-
pompurin, Bad badtzmaru, My 
Melody โดยจะเริ่มวางจ�าหน่าย
ในร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven คาด
ว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 
40 ล้านบาท ภายในปีน้ี ไม่นับ
รวมกับสินค้าตัวใหม่ท่ีเราได้พัฒ 
นาขึน้มา และเตรยีมเปิดตวัในช่วง
ครึ่งปีหลังของปีนี้เช่นกัน ซึ่งจะส่ง
ผลให้รายได้ TACC มีการเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานใน
ครึง่แรกของปี 2559 นัน้ เนือ่งจาก
บรษิทัได้รบัโอกาสจาก 7-Eleven 
ให้เพ่ิมจุดจ�าหน่ายกาแฟลาเต้ขึ้น 
25% เป็น 5,000 แห่ง ตั้งแต่ต้น
ปี เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีได้รับ
ความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของ 
ชานม ชาเย็น และชามะนาว ใน
มมุกาแฟสด เตบิโตตามการขยาย
จ�านวนมุมกาแฟสด (All Cafe) 

ในร้าน 7-Eleven กว่าเท่าตัว 
โดยเพิม่เป็น 2,300 จดุ จากปีก่อน
มีเพียง 1,000 จุด ในช่วงเดียว    
กัน ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้
รายได้เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 
นอกเหนือจากยอดขายชาเขียว
เซนย่า ในประเทศกัมพูชาที่เพิ่ม
ขึ้นเป็นเท่าตัว หลังจากมีการตั้ง
ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศกัม    
พูชา ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะเติบโต
เกิน 15% 
  ส่วนแผนการติดตั้งเครื่องกด
เครือ่งดืม่ร้อนอตัโนมตั ิ(Hot Be-
verage Dispenser) นั้นแม้พบ
อุปสรรคในเรื่องกระบวนการขอ
อนุญาตติดตั้งแต่ทางบริษัทยัง   
คงพยายามเดินหน้าติดตั้งตาม
เป้าที่วางไว้ที่ 750 เครื่องภายใน
ปีนี้ อย่างไรก็ดี ยังคงมั่นใจว่าจะ
สามารถติดตั้งครบ 1,500 เครื่อง 
กระจายใน 7-Eleven ทัว่ประเทศ 
เสร็จภายในสิ้นปี 2560 ได้อย่าง
แน่นอน
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ชัชชวี วัฒนสุข

TACC เปิดแผนรุกตลาด
ครึง่ปีหลงั ได้ฤกษ์วางขาย
กลุ่มสินค้า Hello Kitty 
เดอืน ก.ย.-ธ.ค.นีค้าดโกย
รายได้ไม่ต�า่กว่า 40 ล้าน
บาท ในปีนี ้มัน่ใจรายได้ปี 
59 พุ ่งเกิน 15% หลัง 
7-Eleven เพิม่จดุจ�าหน่าย
กาแฟลาเต้-มมุกาแฟสด 
All Cafe ดันยอดขาย
ทะลกั

บกุตลาด	 :  นายพสิษิฐ์  ธนเศรษฐ์
สกลุ  หวัหน้าฝ่ายการตลาด  บริษัท 
แฮปป้ีเฟรช (ประเทศไทย) จ�ากดั น�า
ทีมงานจัดกิจกรรม  “โชว์แอพฯปุ๊บ
รับของปั๊บ”  ดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชนั  Happy  Fresh  ส�าหรบัผูส้นใจ
ร่วมกิจกรรมเพียงแค่ดาวน์โหลด
แอปพลเิคชนัได้ที ่App Store และ 
Goolgle Play หรือคลกิ www.Hap-
py Fresh.co.th พร้อมรบัของรางวลั

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,950.00 บาท

 ขาย 22,050.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,558.00  บาท

 ขาย   22,050.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,326.60  ขาย 1,327.40
ลอนดอน ซื้อ 1,326.51  ขาย 1,327.28

ภาวะหุน้  15  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) 

35.31

39.645

48.75

4.6325

0.3438

26.392

+3.31 1,492.00
  59,275.04
+3.50 2,126.00
  45,697.18
+0.20 942.95
  34,958.61
+5.66 549.55
  4,606.71

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,594.07 -0.15

2,279.27 +20.39

2,473.70 +7.01

1,753.75 +4.18

2,321.28 +18.14

2,803.72 +0.72

1,197.92 +4.81 

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

9,043.08 

15.26

16,355.71 

27.59

28,249.01 

47.66

8,425.78 

14.21

12,471.63 

21.04

32,660.14 

55.10

617.30

3,884.08

-4,411.13
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‘คอนเต’โวแชมป์พรีเมียร์ลีก

คอนเต เปิดตวัเป็นกนุซอืใหม่เชลซ ีอย่าง
เป็นทางการ เมือ่คนืวนัพฤหสับดทีีผ่่านมา 
เจ้าตวัเผยได้พดูคยุกบั รานเิอร ีกนุซอืเลส
เตอร์ที่เป็นชาวอิตาลีด้วยกัน ลั่นวาจาจะ
ท�าดีที่สุด ให้เชลซีทวงบัลลังก์แชมป์คืน 
 อันโตนิโอ คอนเต ชูเสื้อเปิดตัวเป็นกุนซือ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา 
โดนเจ้าตัวบอกว่า ตื่นเต้นไม่น้อยกับการโยก
ย้ายท�างานสู ่เวทีใหม่อย่าง พรีเมียร์ ลีก 
องักฤษ และได้คยุกบั เคลาดโิอ รานเิอร ีกนุซอื
เพือ่นร่วมชาตชิาวอติาล ีทีเ่มือ่ฤดกูาลทีแ่ล้วหกั
ปากกาเซียนด้วยการพาทีมขึ้นเป็นแชมป์
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ทั้งๆที่ฤดูกาลก่อนหน้านี้ 
ทีมยังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่เลย  
 “ผมคยุกบั  เคลาดโิอ รานเิอร ี เขาเป็นคน
น่ารักครับ ผมขอค�าแนะน�าเขาเล็กน้อยเรื่อง
การคุมทีม เพื่อน�ามาปรับใช้กับการคุมทีมใน
พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่จะถึงนี้ ซึ่งผมได้ไอเดีย
ดีๆมากมายเลยครับ”    
 คอนเต เป็นกุนซือถาวรของเชลซี ต่อจาก 
โฮเซ มูรินโญ  ที่ถูกปลด และตอนนี้รับหน้าที่
เป็นกุนซือแมนฯยูฯ คนใหม่ ซึ่งฤดูกาลที่แล้ว 
เชลซี จะท�าผลงานน่าผิดหวัง เป็นอันดับ 10 
ของตาราง ขณะท่ี คอนเต เพ่ิงพาอิตาลี เข้า
รอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูโร 2016 ก่อนแพ้จุดโทษ 
เยอรมนี อย่างน่าเสียดาย
 “เราอาจจะถกูหลายคนมองข้าม แต่ผมหวงั
ว่าเราจะสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนได้ 
ผมอยากเหน็เราคว้าแชมป์ให้ได้อกีครัง้ครบั ซึง่
ด้วยศกัยภาพของเรา ผมคดิว่าเราท�าได้” คอน
เต กล่าว 
 นอกเหนือจากคุมทีมชาติอิตาลีแล้ว คอน

เต เคยคุมทีม “ม้าลาย” จูเวนตุส คว้าแชมป์
กัลโช เซเรียอา ได้ 3 สมัยติดต่อกัน ซึ่งการมา
คุมเชลซีครั้งนี้ เขาไม่อยากจะเปรียบเทียบกับ 
รานิเอรี, มูรินโญ รวมถึงกุนซือยอดฝีมือคน
อืน่ๆ ทีจ่ะคมุทมีอืน่ๆในพรเีมยีร์ลกี ฤดกูาลที่
จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็น เป็ป กวาดิโอลา ที่คุม
แมนฯซิตี, เจอร์เกน คลอปป์ ที่คุมลิเวอร์พูล, 
อาร์แซน เวงเกอร์ ที่คุมอาร์เซนอล และ เมาริ
ซิโอ พอเชตติโน ที่คุมทอตแนม ฮอตสเปอร์
 “ผมดีใจนะครับที่ต้องแข่งขันกับพวกเขา 
แต่แข่งกนัเฉพาะในสนามฟตุบอล ไม่ใช่ว่าเรา
จะต้องห�า้หัน่กนัทกุเรือ่ง ผมชืน่ชมทกุคนครบั
เพราะพวกเขาเป็นกุนซือท่ีมีความสามารถ 
และเคยช่วยให้ทีมที่พวกเขาประสบความ
ส�าเรจ็มากมาย ผมคงไม่อยากเปรยีบเทยีบกบั
พวกเขาเท่าไหร่ แต่ผมจะพยายามท�าดีที่สุด
เพื่อให้ทีมคว้าแชมป์และแฟนๆมีความสุข” 
คอนเต เพิ่มเติม 
 “สิ่งท่ีผมเอาติดตัวมาด้วยจากการท�างาน
กับ อิตาลี คือ การเรียนรู้จากนักเตะและการ
ท�างาน มันยากท่ีจะเปรียบเทียบกันนะ ผู้
จัดการทุกคนย่อมอยากเป็นผู้ชนะกันอยู่แล้ว 
ด้วยสายงานที่พวกเขาท�า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
มี แต่กระนั้นก็คิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมุ่งม่ัน
เหมือนกันหมด”   
 คอนเต ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการซ้ือนัก
ฟตุบอลเข้าทมี ซึง่นกัฟตุบอลคนล่าสดุทีซ่ือ้มา
ร ่วมทีมคือ มิชี บัตชูอายี กองหน้าชาว
เบลเยียม และ เอ็นโกโล คานเต มิดฟิลด์จาก
เลสเตอร์ ซิตี และยังพูดถึง จอห์น เทอร์รี ตัว
เก๋าของเชลซว่ีาจะยงัเป็นกปัตนัของทมีอยู ่และ
เป็นนักเตะมีคุณภาพ 

อันโตนิโอ คอนเต  ชูเสื้อเปิดตัวเป็นกุนซือเชลซีอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 

กีฬา

โลกกีฬา

‘จเูว’คว้า‘อกิวัอนิ’

‘นาดาล’ลยุโอลมิปิก

‘ฟรมู’ทิง้รถจกัรยาน

‘พ้ง’ชนะผ่าน‘ญวน’

จเูวนตสุ บรรลขุ้อตกลงคว้าตวั กอนซาโล ฮิ
กวัอนิ กองหน้าจอมซลัโวจาก นาโปล ีด้วย
ค่าเหนือ่ย 7 ล้านยโูร ต่อปี พร้อมเซน็สญัญา 
4 ปี ซึง่การย้ายมาของ ฮกิวัอนิ อาจจะมา
เป็นตวัตายตวัแทนของ ปอล ป็อกบา กอง
กลางฟอร์มร้อนที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายไป 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ แต่ทัง้นีท้ั้งน้ัน ยงั
ต้องรอดวู่า ป็อกบา จะย้ายทมีจรงิหรอืไม่

ราฟาเอล นาดาล นกัเทนนสิกล้ามโต ได้รบั
หน้าทีเ่ป็นผูถ้อืธงชาตสิเปน น�าทพันกักฬีา
เข้าสูส่นาม มาราคานา สเตเดยีม ในพธิเีปิด
กฬีาโอลมิปิก วนัที ่5 ส.ค.ทีจ่ะถงึนี ้และจะ
ได้เข้าร่วมแข่งขนัแน่นอน หลงัจากถอนตวั
จาก วิมเบิลดัน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ 
โดยในโอลมิปิกครัง้นี ้นาดาล จะลงเล่นใน
ประเภทชายเดีย่ว และประเภทคูผ่สม

คริส ฟรูม จากทีม สกาย ตัดสินใจทิ้งรถ
จักรยานของตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยการแข่งขัน   
สเตจที ่12 หลงัเกดิอบุตัเิหตชุนกนัในช่วง 1 
กิโลเมตรสุดท้าย ก่อนรักษาต�าแหน่งผู้น�า
เวลารวมไว้ได้ โดยเวลารวม 57 ชัว่โมง 11 
นาท ี33 วนิาท ีส่วนแชมป์สเตจ 12 คอื โธมสั 
เดอ เกนด์ นกัป่ันชาวเบลเยยีมจากทมี ลอ็ต
โต ซดูาล ท�าเวลา 4 ชัว่โมง 31 นาท ี51 วนิาที

“พ้ง” กติตพิงษ์ วชริมโนวงศ์ ชนะเหนอื ลี 
เฮอืง นาม มอื 1 ของเวยีดนาม ในศกึเทนนิส
ชงิแชมป์โลก ประเภททมีชาย หรอื เดวสิ คพั 
2016 โซนเอเชยี/โอเชยีเนยี กลุม่ 2 รอบ 4 
ทมีสุดท้าย  เมือ่วันศกุร์ทีผ่่านมา หลงันกั
เทนนิสเวียดนามเป็นตะครวิ ขอยอมแพ้ไป 
ก่อนแข่งเซตที ่4 ในเซตแรก พ้ง แพ้ไป 3-6 
แต่ชนะในเซต 2 และ 3 สกอร์ 6-1 และ 6-0  
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ต่างประเทศ

ขนย้ายข้อสอบ และการคดัเลือกผู้
ดแูลควบคุมการสอบด้วย
 อย่างไรกต็าม ทางกองบัญชา 
การศึกษาท้องถิ่นจะสนธิก�าลัง   
ร่วมกับทางกองความมั่นคงแห่ง
สาธารณะในการน�าอุปกรณ์เทค 
โนโลยีขั้นสูงมาใช้ค้นหาตัวผู้กระ  
ท�าความผิดหรือพยายามกระท�า
ความผดิ
 ยกตวัอย่างเช่น ในเขตปกครอง
ตนเองพิเศษมองโกลใน ได้มกีาร 
น�าเครื่องมือตรวจเส้นเลือดด�าใน
นิว้มือมาใช้ ซึง่อุปกรณ์ดงักล่าวถอื
เป็นเทคโนโลยีรุน่ใหม่ในการระบุ
ตวัตนด้วยเทคโนโลยทีางชวีภาพซึง่
สามารถตรวจสอบได้แม่นย�ากว่า
รอยนิว้มอื ซึง่ได้เริม่ใช้กบัผูเ้ข้าสอบ
เป็นครัง้แรก
 ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอ
หนนั ทางองค์กรส่วนท้องถิน่ได้ใช้
โดรนบนิตรวจสอบทีค่วามสูงเหนือ

เมือ่วนัที ่ 7-8 มถินุายนทีผ่่าน
มา ประเทศจีนได้จัดการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลยัหรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
“เกาข่าว” มีนักเรียนเข้าร่วม
การสอบนีถ้งึ 9.4 ล้านคน 
 ซึ่งกว่านักเรียนแต่ละคนจะ
เข้าไปถงึห้องสอบได้นัน้ ต้องผ่าน
ด่านการตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการ
ทจุรติหลายขัน้ตอน ตัง้แต่การตรวจ
สอบข้อมูลหลกัฐานการสอบ การ
ตรวจใบหน้าผู้เข้าสอบ การตรวจ
ลายนิว้มอืและผ่านเครือ่ง มอืตรวจ
โลหะ นอกจากน้ีห้องสอบยังเป็น
ห้องทีไ่ด้รบัการตดิตัง้หลงัคากนัสญั 
ญาณทกุชนดิไว้อกีด้วย
 ในปีนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการจัดการสอบได้เพ่ิมกฎ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
หลายชิน้ เพือ่เพิม่ความปลอดภยั
และป้องกันการทุจริตในการสอบ 
โดยมีการเพิ่มโทษให้แก่ผู้ที่ทุจริต
เป็นโทษจ�าคกุ 3-7 ปี
 นอกจากการตรวจผู้เข้าสอบ
อย่างเข้มงวดแล้ว ยงัรวมไปถงึการ
เพิม่มาตรการรกัษาความปลอดภยั
และความลับในการพิมพ์ข้อสอบ 

สนามสอบ 500 เมตรเพื่อจับ
สัญญาณใดๆที่ผิดปรกติหรือก่อ
กวนรอบๆสนามสอบ
 และในหลายเมอืงและหลายๆ
มณฑล ไม่ว่าจะเป็น ปักกิ่งหรือ
กว่างโจว ล้วนแต่ไม่อนุญาตให้
นักเรียนน�านาฬิกาอัจฉริยะที่สา-   
มารถส่งต่อข้อมลูเข้าไปในห้องสอบ
 แม้ว่าการทจุรตินัน้จะกระท�าได้
ยากขึ้นและมีความเสี่ยงเพิ่มมาก
ขึน้ หากแต่บรรดานกัโกงทัง้หลาย
ก็ยงัอยากจะลองเสีย่ง โดยเฉพาะ
กบัการสอบระดบัประเทศสนามอืน่
 อย่างเช่น เมือ่ไม่นานมานี ้เกดิ
กรณีการรั่วไหลของข้อสอบคัด

เลือกบุคคลเข้ารับราชการในมณ 
ฑลเจยีงซแีละอนัฮยุ
 หวาง เจีย๋ นกัวจิารณ์จากหนงั 
สือพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทค   
โนโลยีกล่าวว่า ภายใต้ระบบการ
แข่งขันสอบคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวาม
สามารถของจีน การสอบนับเป็น
หวัใจส�าคัญของการตดัสนิอนาคต
ของคนคนหนึ่งเลยทีเดียว ก่อให้
เกิดการคาดหวังจากสาธารณชน
ว่าการสอบคัดเลือกจะต้องเต็มไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดย
เฉพาะกับการสอบแข่งขันระดับ
ประเทศอย่างการสอบคัดเลอืกเข้า
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข ้ารับ
ราชการ
 กัว ตั้น คุณแม่จากปักก่ิงท่ีมี
ลกูสาวเข้าสอบ “เกาข่าว” เมือ่ 2 ปี
ก่อนได้กล่าวว่า ส�าหรบัประเทศจนี 
ผลประโยชน์จากการร่ัวไหลของ
ข้อสอบและขบวนการทจุริตข้อสอบ
น้ันเรยีกได้ว่ามมีลูค่ามหาศาล ดงั
นัน้ การทีท่างการพยายามออกกฎ
เกณฑ์ในการสอบต่างๆ รวมไปถงึ
การเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัและการใช้เทคโนโลยข้ัีน
สูงท�าให้ประชาชนมั่นใจในระดับ
หนึง่ว่า การสอบนีย้ตุธิรรม 
 จงึไม่แปลกใจว่า ท�าไมชาว
จีนส่วนใหญ่จึงสนับสนนุนโย-
บายนีข้องทางการ   

จีนแก้ปัญหาทุจริต‘สอบเข้า’

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “ซ่ือ 
ป้ัน กง เป้ย” หรอื “ท�าเพยีงครึง่
ได้ผลเท่าตวั” 
 ครั้งหนึ่ง เมิ่งจื๊อได้พูดคุยกับ 
ลกูศษิย์นามว่ากงซนุโฉ่ว เกีย่วกบั
การปกครองใต้หล้า ทัง้สองได้ถก
กันถึงสมัยของโจวเหวินหวาง ว่า
แม้ว่าเป็นยุคสมัยที่แสนยากล�า-

บาก หากแต่โจวเหวินหวางปก 
ครองด้วยธรรมาภบิาล ท�าให้ประ 
ชาชนอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็น   
สขุ
 หากแต่ในปัจจุบัน เป็นยุค     
จ้านกว๋อ ยคุทีเ่ตม็ไปด้วยสงคราม 
หากแคว้นที่ยิ่งใหญ่อย่างแคว้นฉี
จะสามารถปกครองอย่างมีธรรมา-

editor59lokwannee@gmail.com

ท�าเพียงครึ่งได้ผลเท่าตัว
ภบิาลแล้วเมือ่ใด กค็งจะท�าได้
เฉกเช่นเดียวในสมัยของโจว     
เหวนิหวาง เพราะประชาชนไม่
สามารถท่ีจะทนกับความยาก
แค้นแสนเขน็ได้อกีแล้ว
 เมิง่จือ๊กล่าวว่า “ท�าได้เพยีง
ครึง่ของคนโบราณ ความส�าเรจ็
ย่อมเท่าตวั” 
 ท�าเพียงครึ่งได้ผลเท่าตัว 
หมายถงึ การท�าอะไรเพยีงครึง่
เดยีวแต่ได้ผลออกมาคุม้ค่า   

editor59lokwannee@gmail.com
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

วันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เป็น
วนัชาตฝิรัง่เศส เป็นช่วงเวลาทีช่าว
ฝรัง่เศสเฉลมิฉลองกนั แต่ส�าหรบั
วันชาติในปี 2016 หรือเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ผ ่านมา กลับมีเหตุ 
การณ์ท่ีน่าเศร้าท่ีเมืองนีซ ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมื่อผู้ก่อ 
การร้ายขับรถบรรทุกด้วยความ 
เร็วสูงชนฝูงชน ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 
แล้ว 84 คน และบาดเจ็บนับร้อย 
ขณะที่คนร้ายก็ถูกเจ้าหน้าท่ีต�า-
รวจยิงเสียชีวิต 
 เหตุดังกล่าว เกิดขึ้นในขณะที่
การแสดงดอกไม้ไฟสิน้สดุลงหลงั
เวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ได้ไม่นาน ซึ่งแม้ผู้ก่อการร้ายจะ
เสียชีวิตไปแล้ว แต่เจ ้าหน้าที่
ต�ารวจก็ก�าลังพยายามหาตัวตน
ของคนขับรายนี้ โดยอาวุธและ
ระเบิดมือถูกพบภายในรถที่ก่อ
เหต ุและกก็�าลงัพยายามค้นหาว่า

หลายครั้งหลายหนท่ีฝรั่งเศสต้อง
เจอกับภัยก่อการร้าย อย่างท่ี
ทราบกันดีคือ 
 9 ม.ค. 2015 มือปืนที่ภักดีไอ
เอสบกุจบัตวัประกนัในซเูปอร์มาร์
เกตชาวยิว สังหารตัวประกัน 4 
ราย ก่อนถูกต�ารวจยิงเสียชีวิต
 3 ก.พ.2015 คนร้ายแทงทหาร 
3 นายบาดเจบ็ ทีศ่นูย์นคิมชาวยวิ
ในเมืองนีซ คนร้ายเกลียดชัง
ฝรั่งเศส ต�ารวจ กองทัพและชาว
ยิว
 21 ส.ค. 2015 มือปืนเปิดฉาก
ยิงบนรถไฟความเร็วสูง จากอัม-  
สเตอร์ดัมไปปารีส แต่ผู้โดยสาร
ชาวสหรฐั องักฤษ และฝรัง่เศสเข้า
ขดัขวางและจบัตวัคนร้าย ท�าให้มี
ผู้บาดเจ็บ 4 คน รวมถึงคนร้าย
 และที่เศร้าสลดไปทั่วโลกคือ 
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2015 คนร้าย 
9 คนร่วมก่อเหตรุะเบดิฆ่าตวัตาย
และยิงสังหารหลายจุดในปารีส 
ได้แก่ ที่สนามบินสตาด เดอ         
ฟรองซ์ เปิดฉากยิงที่ร้านอาหาร
และบาร์ และโรงละครบาตาคลอง 
ท�าให้มีผู้เสียชีวิตรวม 130 ราย
และผู้บาดเจ็บ 350 ราย ไอเอ
สอ้างลงมือก่อเหตุ
 และนอกเหนือจากฝรั่งเศส
แล้ว ในระยะหลัง ก็มีหลายแห่งที่

ถูกก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นที่ออร์
แลนโด สหรฐัอเมรกิา หรอื อสิตนั
บูล ตรุก ีและทีร้่ายแรงอกีอย่างคอื
กลุ่มไอเอสได้ออกมาขู่ว่า เตรียม
ก่อการร้ายในมาเลเซียและอินโด 
นเีซยี นัน่หมายถงึการก่อการร้าย
ใกล้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ
เรามาก
 ซ่ึงทางประเทศไทยของเราเอง 
ก็ได้เตือนคนไทยในฝรั่งเศสให้
ระมัดระวังการเดินทางไปมาในที่
สาธารณะของฝรั่งเศส หลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่ซึ่งมีผู้คนมากๆ และ
คอยฟังประกาศจากทางการฝรั่ง 
เศสให้ดี
 ขณะที่ สหรัฐอเมริกา ก็กล่าว
ว่าจะสนับสนุนฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็น
พันธมิตรท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสหรัฐ 
และเชื่อว่าจะต่อสู้กับเหตุการณ์
โศกนาฏกรรมและการสูญเสียนี้
จนผ่านไปได้ 
 ขณะที่ จอห์น เเครี่ รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั ได้ให้สถานทตู
สหรัฐในฝรั่งเศสติดตามจ�านวน
ชาวสหรัฐท่ีอยู่ในเมืองนีซ เพื่อดู
ว่ายังปลอดภัยดีหรือไม่
 กย็งัเป็นเรือ่งทีต้่องระแวด
ระวงักนัต่อไป เพราะไม่มทีาง
ท่ีจะรู้เลยว่าคนร้ายจะก่อการ
ร้ายเมื่อไหร่ และคนที่ก่อการ
ร้ายไม่ได้มีเฉพาะไอเอส แต่
ยังมีกลุ่มอื่นๆด้วย  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“ชพัพาต” แห่ง politicalcartoons.com สะท้อนศาลรฐัธรรมนญู
ออสเตรียตัดสินให้ออสเตรียเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบใหม่ 
(ต่างจากอังกฤษที่ไม่โหวตเบร็กซิทรอบใหม่)

 

เขามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ แต่ก็
คาดกันว่าน่าจะเป็นกลุ่มไอเอส 
โดยตอนน้ียังไม่มีกลุ่มใดออกมา
อ้างความรับผิดชอบเหตุการณ์ดัง
กล่าว
 นายฟรองซวัส์ ออลลองด์ ประ 
ธานาธิบดีฝรั่งเศส ประกาศขยาย
เวลาในการใช้ภาวะฉกุเฉนิออกไป
อีก 3 เดือน และกล่าวว่ามีเด็ก
หลายคนอยู่ในหมู่ผู้เสียชีวิต
 คร้ังน้ีไม่ใช่คร้ังแรกของฝรั่ง 
เศสทีเ่จอกบัเหตกุารณ์ก่อการร้าย 

 In Brief : ย่อความ

ฝรัง่เศส เจอกบัภยัก่อการ
ร้ายอีกครั้งในวันชาติ ที่
เมืองนีซ หลังการแสดง
พลุจบ โดยผูก่้อการร้ายขบั
รถบรรทุกด้วยความเร็ว
สงูชนฝงูชน ท�าให้มผีูเ้สยี
ชีวิตและบาดเจ็บจ�านวน
มาก ขณะที่คนร้ายก็ถูก
ยงิเสยีชวีติ 

รถบรรทุกถล่มฝรั่งเศส

ข้อมลูภาพ : bbc.co.uk
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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

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

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้า

081683-OM-060716
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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.

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)
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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ก�าลังมองหาสถาบันความงาม
เพื่อเลือกซื้อคอร์สให้ศึกษาเรื่อง
คุณภาพของร้าน, ความน่าเชื่อ   
ถือของแพทย์, จ�านวนลูกค้า, ค�า
บอกเล่าจากผู้ที่เคยใช้บริการให้ดี 
เคลด็ลบัความงามส่วนตวั คอื การ
ดูแลความสะอาดของใบหน้าโดย
เฉพาะการล้างเครื่องส�าอางให้
หมดจด นอกจากผูห้ญงิเราจะต้อง
ดูแลเรื่องความสวยความงามของ
รปูลกัษณ์ภายนอกแล้ว สิง่ทีส่าวๆ
ควรมีไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับให้
กับตัวเองคือ “ค�าพูดที่สุภาพ” ที่
ติดปากตลอดคือ สวัสดี ขอโทษ 
ขอบคุณ 3 ค�านี้เป็นค�าติดปากที่
จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับเราได้

ควบคุมคุณภาพ บัวเป็นคนชอบ
ทดลองทรีตเมนต์ใหม่ๆ ก็จะ
ศกึษาหาข้อมลูเอาก่อนไปท�า ส่วน
ตัวชอบท�าทรีตเมนต์เพื่อหน้าใส 
ประเภทท่ีใช้ความเย็นเพื่อเพิ่ม
ความสดชื่นและความใส ฟื้นฟู   
คอลลาเจนให้กับผิวเพื่อผิวแข็ง
แรงจะชอบมากเป็นพิเศษ จะไม่
ชอบอะไรท่ีแรงๆ หรือราคาแพง
เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยาก
ได้ความสวยแบบเป็นธรรมชาติ
สิ่งส�าคัญในการรักษาความงาม
ให้ยั่งยืน คือความสม�่าเสมอและ
เหมาะสมกับวัย 
 ด้าน นาตาชา จุลานนท ์
บอกว่า อยากแนะน�าให้สาวๆที่

‘สวยฉลาด’การเลือกทรีตเมนต์
ทางด้าน พริมา เอกกมลกุล 
บอกว่าความสวยเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติที่ควบคู ่มากับความ
สามารถเพื่อก้าวไปสู่การประสบ
ความส�าเรจ็ ความสวยจงึเป็นสิง่ที่
ไม่เคยพอส�าหรับผู้หญิงเราสาวๆ 
จึงต้องหม่ันดูแลอัปเลเวลความ
งามอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งก็มีหลาก
หลายวิธี สาวๆหลายคนก็เลือก
ปรกึษาสถาบันเสรมิความงาม แต่
เราจ�าเป็นต้องศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งท่ีน่าเช่ือถือ ไม่ใช่เห็นแค่
โฆษณาแล้วก็พุ่งตัวไปซื้อคอร์ส
ทันที เราต้องรู้ว่าทรีตเมนต์ที่เรา
ท�าช่วยในเรื่องอะไร แก้ปัญหาให้
ผิวหรือใบหน้าเราได้ระดับไหน 
เพราะแต่ละตัวก็มีท้ังข้อดีและข้อ
ด้อยที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้
ส�าคญัเพราะจะสวยหรอืจะพงัก็ขึน้
อยู่ตรงนี้ 

เมื่อนวัตกรรมแห่งความงามก้าว
ไปไกลเกินกว่าสาวๆจะตามทัน 
และแน่นอนว่าคงไม่มีใครซื้อไป
ซะทุกคอร์สบิวตี้ 
 ทางซีพีเอ็นน�าโดย กันตภณ 
ผาณิตรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส
กลุ่มงานการตลาดสาขาและบริ-
หารงานลกูค้า และ องอาจ สขุเลศิ
กมล ผูอ้�านวยการส่วนงานบรหิาร
ลกูค้าหลกั ซพีีเอน็ จงึจดัแคมเปญ 
“Enhance Your Beauty 2016” 
เอาใจผู ้หญิงไทยทั่วประเทศให้
สาวๆทุกคนสวยแบบมีสติ 
 พร้อมชวนเซเลบรติีส้าว อาภา-
ภัทร กัญจนพฤกษ์, นาตาชา จุลา
นนท์ และ พรมิา เอกกมลกลุ ร่วม

แชร์ประสบการณ์สุดยอดทรีต 
เมนต์เลิศๆ แบ่งปันเทคนิคการ
เลือกซื้อคอร์สให้สวยทุกคน 
 อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์ 
บอกว่า ผูห้ญงิทุกคนมนีสิยัรกัสวย
รักงามอยู่แล้ว ความงามจึงไม่มี
วันหยุดนิ่ง การเลือกคอร์สเพ่ือ
ความงามก็ต้องศึกษาข้อมูล ท้ัง
ความน่าเชือ่ถอืของคณุหมอ มาตร 
ฐานของเครื่องมือที่ใช้ในการรัก 
ษา หลายๆสถาบันความงามเปิด
สาขากันเยอะมากจนยากที่จะ
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อคัรวฒุ ิตัง้ศริกิศุลวงศ์ ประธานสภาธรุกจิไทยในดไูบ และรฐัตอนเหนอื
ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ และ มาล ีโชคล�าเลศิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศไทย กบันานาประเทศในภมูภิาคตะวนัออกกลาง 

รฐั จโิรจน์วณชิชากร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไมซ์แอนด์คอมมนูเิคชัน่ 
จ�ากัด ในฐานะผู้อ�านวยการการจัดงานวิ่ง“RunARAN” และ กรินทร์ 
คติก�าจร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.สระแก้ว 
แถลงข่าวการจัดงานวิ่ง “RunARAN” (รันอรัญฯ) ฮาล์ฟมาราธอน 

ท่านผูห้ญงิจรงุจติต์ ทขีะระ รองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรม
ราชนินีาถ  เปิดนทิรรศการเทดิพระเกยีรต ิ “คูพ่ระบารม ี ปกเกล้าชาว
ไทย” โดยม ีอาทติย์ นนัทวทิยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร ธนาคาร ไทยพาณชิย์ ให้การต้อนรบั
 

ปุณณิฏฐา  พันธุ์ทวี  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาการตลาด  เบน  แอนด ์     
เจอร์รีสประเทศไทย เปิดร้านไอศกรีมเบน แอนด์ เจอร์รีส สาขาแรก
ในประเทศไทย โดยม ีเอด็ ไพสตรบั, เหม่ย ชนุ, องิฟ้า ด�ารงค์ชยัธรรม, 
รัชนี พงษ์เพียรสกุล, อู๋ หยู่ซวน และ ภูริต รุณใจ ร่วมงาน 

วริตัน์ เอือ้นฤมติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงนิ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) ในฐานะประธานสภาธุรกิจ ไทย-มาเลเซีย พร้อมด้วย ดา-
โต๊ะ นาซิร่า บินติ ฮัสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ�าประเทศไทย 
ร่วมเปิดงานแนะน�าสภาธุรกิจ ไทย-มาเลเซีย 

โทนี่  เมนาร์ด  ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  ธุรกิจยางรถโดยสารส่วน
บคุคลและรถบรรทุกเลก็เพือ่การพาณชิย์ ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้และโอเชยีเนยี บรษิทั มชิลนิ อาร์ โอ เอช จ�ากดั เปิดโครงการบรกิาร
ตรวจเช็กสภาพรถและยางฟรีให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาจันทบุรี 
จดัศกึษาดงูานภายในประเทศ ให้กบันสิติหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนรุ่นที่    17  ที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

วทิยา ผวิผ่อง ผูช่้วยรัฐมนตรปีระจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน
ประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยงูพระราชทาน  และผลิตภณัฑ์หม่อน
ไหม ประจ�าปี 2559 โดยม ีอภยั สทุธสิงัข์ อธบิดกีรมหม่อนไหม ให้การ
ต้อนรบั ท่ีศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 
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พิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับ
คณะผู้บรหิารและวศิวกรจากหน่วยงานพฒันาด้านพลงังานและประปา 
ของปากสีถาน ท่ีเข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาความเป็นมอือาชพีด้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงไฟฟ้าพลังน�้า 

ศิวะพร  ชมสุวรรณ  กก.ผอ.  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.อสมท  จัด
โครงการ “U. มี IDEAS ปี 59” ครั้งที่ 2 ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ
ด้านการผลติรายการอย่างสร้างสรรค์ให้แก่นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร   

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
พร้อมด้วย  คณะกรรมการ  ทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

สุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย  แถลงข่าว  การจัดงานประชุมระดับนานาชาต ิ
“GDSF  Thailand  2016  และ  SMA  home  Thailand  2016  by 
Secutech” ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน วันนักวิทยา 
ศาสตร์น้อยประเทศไทย 2559 โดยมสีวุด ีจงสถติย์วฒันา รองประธาน
โครงการบ้านนักวิทย์ฯ และโทเบียส โรเดอร์ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายอบรม
และพัฒนา กลุ่มบริษัท บี.กริม ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั และพรรตัน์ ฉนัทนาว ีผู้จดัการสายการตลาด
นครหลวง 4 บมจ. ไทยประกันชีวิต จ�ากัด ร่วมโครงการบริจาคโลหิต
เนื่องในโอกาส วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17 

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงาน บาร์เทอร์คาร์ด 
เทรดโชว์  ครั้งที่  56  งานแสดงสินค้าและบริการของสมาชิกบาร์เทอร์
คาร์ด  โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ดเป็นอย่าง
มาก  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา 

วรีะ โรจน์พจนรัตน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม แถลงข่าวโครงการ
ผ้าไทยร่วมสมยัเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
84 พรรษา  โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ  รองราชเลขานุการใน
พระองค์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ร่วมแถลงข่าว 

สังคม


