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บญุกไ็ด้ ไส้กเ็ตม็ ท�ำบญุแล้ว
ได้หิว้กระเช้ำใหญ่ๆกลบัไป

 3

ทำ�บุญผลไม้

editor59lokwannee@gmail.com

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” กลำยเป็น “ค�ำถำมแห่งชำติ” 
ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงภำพหลอน “ธรรมำภิบำล” 
แต่ “ใครที่ควรตั้งค�ำถำมและใครควรตอบ?” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้ตั้งสติย้อนเวลำ 3 ปี 
“คสช.” ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่? 
“โสภณ พรโชคชัย” ยืนยันอ�ำนำจประชำชน 
“ประชำธิปไตย” เท่ำนั้นแก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้ 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำงมุม “ท่ำนผู้น�ำ” 
ทหำรยุคต่อไปต้องเลิกคิดเป็น “อัศวินม้ำขำว” 
“ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” ชี้พูดคุยสันติสุขแก้ไฟใต้ได้ 

คนทำ�ไม่กลวัอำ�น�จรฐั เพร�ะ
ยงักระทำ�ต่อเนือ่ง ถงึจะมกี�ร
ไล่ล่�ต�มจับอย่�งพลิกแผ่น
ดินก็ต�ม แม้ “บิ๊กป้อม” จะ
ให้คว�มมั่นใจว่�เสียงระเบิด
จะไม่ลุกล�มเป็นระเบิดป่วน
เมือง แต่ถ้�ยังจับคนทำ�ไม่ได้ 
ประช�ชนก็ต้องอยู่อย่�งขวัญ
ผว�ต่อไป

ไม่กลัวอำ�น�จรัฐ
ระเบิดชนิดไปป์บอมบ์ที่มีคน
นำ�ม�ท้ิงไว้บริเวณสถ�นีรถ 
ไฟฟ้�ใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม 
เมือ่วนัที ่30 พฤษภ�คมทีผ่่�น
ม� แม้ไม่ชัดเจนว่�เป็นก�ร
ซกุไว้เตรยีมก่อเหต ุหรอืทิง้ไว้
เพื่อหนีคว�มผิด แต่สิ่งท่ีชัด 
เจนประก�รหนึง่คอืฝ่�ยทีก่ระ 
ทำ�น่�จะยังไม่หยุด ห�กยังไม่
บรรลเุป้�หม�ย และชดัเจนว่�
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เป็นหน้าทีข่องฝ่ายความมัน่คง
ทีต้่องคุม้ครองชวิีตทรพัย์สนิประชาชน

ทีไ่ม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกบัเสยีงดังตูมตาม

 ไม่ว่ำจะซุกไว้เตรียมก่อเหตุ 
หรอืทิง้ไว้เพรำะเกรงถกูจบัได้ แต่
ประเด็นที่น่ำสนใจอยู่ที่ระเบิดที่
ตรวจพบใกล้กับสถำนนีรถไฟใต้ 
ดินศูนย์วัฒนธรรมน้ัน มีควำม
แตกต่ำงจำกเหตรุะเบดิที ่หน้ำส�ำ 
นักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลหลัง
เก่ำ ถนนรำชด�ำเนิน แตกต่ำง
จำกระเบิดที่หน้ำโรงละครแห่ง
ชำติ และ แตกต่ำงจำกที่ระเบิด
ในโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
 ทั้งนี้ เนื่องจำกระเบิดที่ตรวจ
สอบภำยในประกอบด้วยวสัดเุหลก็ 
บรรจุดินด�ำ และจุดชนวนด้วย
สำยจุดชนวน ในขณะที่ระเบิดที่
พบใน 3 จุดก่อนหน้ำนี้ ใช้อำร์ซี
ไทม์เมอร์เป็นตัวจุดชนวน
 ควำมแตกต่ำงน้ีบ่งบอกอะไร
ได้บ้ำง
 ควำมแตกต่ำงนี้อำจบ่งบอก

ไม่กลัวอำ�น�จรัฐ
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นอกกลุ่มอ�ำนำจหรือกำรเมือง
ภำยในกลุ่มอ�ำนำจด้วยกันเอง
 แม้รองนำยกรัฐมนตรีที่รับ
ผดิชอบดแูลงำนด้ำนควำมมัน่คง
โดยตรงอย่ำง “บิก๊ป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ ยนืยนัว่ำ
เหตุระเบิดจะไม่ลำม ไม่เกิดใน
ลักษณะป่วนเมือง
 แต่เมื่อพิจารณาจากระเบิด
ทัง้ 3 ครัง้ก่อนหน้านี ้และระเบดิ
ทีน่�าไปทิง้ไว้พอท�าให้เหน็เค้าลาง
อย่างหนึ่งว่าฝ่ายที่กระท�าน่าจะ
ยังไม่หยุด  หากยังไม่บรรลุเป้า
หมาย  และชัดเจนว่าพร้อมท้า 
ทายอ�านาจรัฐ  เพราะยังกระท�า
ต่อเนื่อง  แม้จะมีการไล่ล่าหาตัว
คนท�าอย่างพลิกแผ่นดินก็ตาม
 จงึเป็นหน้�ทีฝ่่�ยคว�มมัน่ 
คงทีต้่องคุม้ครองคว�มปลอด 
ภยัในชีวติทรพัย์สนิประช�ชน
ทีไ่ม่ได้เข้�ไปมเีอีย่ว ไม่ได้เข้� 
ไปมผีลประโยชน์อะไรกบัเสยีง 
ดังตูมต�มที่เกิดขึ้น
 ไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ก็
ไม่ควรประม�ท

ยังจ�าเหตุระเบิดที่หน้าห้องวงษ์
สุวรรณภายในโรงพยาบาลพระ 
มงกุฎเกล้าได้หรือไม่
 หลังเกิดเหตุมีควำมเคลื่อน 
ไหวคึกคักในกำรตำมล่ำตัวคน 
ร้ำย โดยมีข่ำวว่ำได้น�ำตัวผู้ต้อง
สงสยั 40-50 คนมำสอบปำกค�ำ 
ผู้มีอ�ำนำจบำงคนชี้มือว่ำคนท�ำ
ไม่ใช่ใคร อยูแ่ถวๆนี ้บำงคนกว่็ำ
ใช้วิธีกำรว่ำจ้ำงให้คนเอำไปวำง 
และต่ำงมั่นใจว่ำสำมำรถจับคน 
ร้ำยได้แน่
 แต่ผ่ำนมำหลำยวนักย็งัจบัตวั
ไม่ได้
 จบัไม่ได้ไม่เท่าไหร่ แม้หลงัเกดิ
เหตจุะมกีารยกระดบัรกัษาความ
ปลอดภัย หน่วยงานด้านความมัน่ 
คงท�างานกันอย่างแข็งขันเต็มที่
มากขึน้ แต่เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม
ทีผ่่านมา กย็งัตรวจพบระเบดิชนดิ
ไปป์บอมบ์มาทิ้งไว้บริเวณสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินศนูย์วฒันธรรม
 เป็นระเบิดที่พร้อมใช้ง�น
และมีอำ�น�จก�รทำ�ล�ยล้�ง
 ฝ่ำยควำมมั่นคงสันนิษฐำน
ว่ำระเบิดที่คนร้ำยใช้เตรียมก่อ
เหต ุโดยเอำมำซกุซ่อนไว้ หรอืไม่
ก็เอำมำทิง้ไว้เพรำะเกรงถกูจบัได้

ถึงกลุ่มคนท�ำระเบิดว่ำอำจเป็น  
กลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่มก็ได้
 ควำมแตกต่ำงนี้ อำจบ่งบอก
ถึงเป้ำหมำยของกลุ่มเจ้ำของระ-
เบดิจำกทีท่�ำเพือ่สร้ำงสถำนกำรณ์ 
ป่วนแค่ให้มีเสียงดังเท่ำนั้น ไม่
หวังผลถึงท�ำลำยชีวิตทรัพย์สิน
ยกระดบัขยำยผลมำเป็นกำรหวงั
ผลถึงท�ำลำยชีวิตทรัพย์สิน
 ยิง่สนันิษฐ�นว่�คนร้�ยนำ�
ม�ซุกไว้เตรียมก่อเหตุ หรือ
นำ�ม�ทิ้งไว้เพร�ะเกรงถูกจับ
ได้ ยิ่งน่�เป็นห่วงว่�แล้วเป้�
หม�ยทีแ่ท้จรงิทีจ่ะใช้ก่อเหตุ
คือที่ไหน
 แรงจงูใจของกำรก่อเหตุแม้จะ
วิเครำะห์กันไปในหลำยแง่มุม 
แต่ค่อนข้ำงชัดเจนประกำรหนึ่ง
ว่ำเป็นแรงจงูใจทำงกำรเมอืง แต่
ไม่แน่ชัดนักว่ำเป็นกำรเมืองข้ำง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4592 (1117) วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รำยงำน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4592 (1117) วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทำ�บญุ เอ�เงนิส่วนหน่ึงไปเป็นค่�แรงเข� 
ตอนนี้ก็ตั้งกองทุนสัมม�ชีพของวัดสวน
แก้วแล้ว ทำ�ต�มพระร�ชดำ�รเิศรษฐกจิพอ
เพยีงของในหลวง 
 มคีนมำดงูำนท่ีวดัสวนแก้วกนัมำกมำย มำ
แล้วกช่็วยซือ้ผลไม้กนั ช่วงนีผ้ลไม้ล้นวดั กม็ำ
ช่วยกนัเอำไปกนิไปทำน ถือว่ำซือ้แล้วบญุก็ได้ 
ไส้กเ็ตม็ ท้ังยังช่วยคนชรำ คนพกิำร คนตกงำน 
แม้กระทัง่สนุขั ววั ควำยต่ำงๆทีเ่อำมำไถ่ชวีติ 
สตำงค์ทีไ่ด้กน็�ำมำจ้ำงคนเลีย้งดแูลให้อำหำร
เขำให้กนิอิม่นอนอุน่  
  โยมไปซือ้ผลไม้ท่ีตลำดไหนกไ็ม่เท่ำกบัทีน่ี่ 
ยังไงขอฝำกผู้อ่ำนว่ำ ถ้ำอยำกรบัประทำนผล
ไม้กข็บัรถมำทีว่ดัได้เลย มำกนัหลำยๆคน มำ
ซือ้ ช่วงนีผ้ลไม้ก�ำลงัเยอะ ผลไม้เมอืงไทยเรำ
ต้องบอกว่ำสดุยอด แล้วยงัมผีลไม้ประเภทโภชน
บ�ำบดั อย่ำง เงำะ กบั กล้วย กนิง่ำยถ่ำยคล่อง 
อะโวคำโดก็มี เรียกว่ำรวมผลไม้ฮิตแทบทุก
ชนดิทีว่ดัสวนแก้ว กระท้อนกเ็ยอะ มะม่วงก็
มำก มงัคดุ เงำะไม่นกึเลยว่ำโครงกำรช่วยคน
ยำกจนคนพกิำรมนัจะมำถงึจดุนีไ้ด้ 
 คำ�ว่� “ม�ถงึจดุนีไ้ด้อย่�งไร” กำ�ลงัฮติ 
แต่มันมีคว�มหม�ย 2 ท�งคอื เสือ่ม ถ่อย 
ตำ�่ทร�มกบัสมบรูณ์พนูสขุ มคีว�มเจรญิ 
อย่�งผลไม้ทีเ่ตม็วดัสวนแก้วม�ถงึจดุนีไ้ด้
ยงัไง กข็อเชญิชวนให้ม�ชมม�ซ้ือ มีจติ
เมตต� อย�กช่วยคนย�กคนจนให้มคีว�ม
สขุ แล้วยงัได้ผลบญุสนอง คนทีม่�กไ็ด้
เห็นกองทุนสัมม�ชีพของวัดสวนแก้วที่
ช่วยตกง�น เมือ่ก่อนเข�ทำ�วจิยัว่�คนไทย
ทกุข์อะไรม�กทีส่ดุ ทกุข์ไม่มทีีอ่ยูอ่�ศยั 
ทกุข์ไม่มทีีท่ำ�ม�ห�กนิ จนไปบกุป่� รกุเข� 
คคูลอง ถกูจบัคกุจนเป็นทกุข์ ทกุข์ไม่มี
ง�นทำ� ทกุข์ไม่มเีงนิใช้กต้็องไปกูห้นีน้อก
ระบบ ไม่มีเงนิให้เข�กต้็องหลบหนซ่ีอน
ตวักนัอตุลดุ กม็�ช่วยกนัซือ้ผลไม้ไปท�น
แล้วยงัฉดุเข�ขึน้จ�กคว�มทกุข์ พยงุคน
ย�กจนให้ลมืต�อ้�ป�ก
  เจรญิพร

พอเริม่ฤดฝูน สิง่ท่ีตำมมำคอืควำมวติกกงัวล
ว่ำน�ำ้จะท่วมตรงนัน้ตรงนี ้แต่ส่วนทีด่คีอืมนี�ำ้
ให้พชืผลผกัไม้ หำกอยูพ้่นน�ำ้อยูเ่หนอืน�ำ้กง็อก 
งำม ลกูใหญ่เนือ้ด ีโดยเฉพำะท่ีวดัปีนีผ้ลไม้จะ
ตเีหลอืเกนิ อย่ำงทเุรยีนจำกศรสีะเกษในภำค
อสีำนกเ็ริม่หลัง่ไหลเข้ำมำกรงุเทพฯ ไม่น่ำเชือ่
ว่ำทเุรยีนจะล้นตลำด จำกรำคำกโิลกรมัละ 150-
180 บำทกเ็หลอืแค่ 100 บำท บำงท่ีกน้็อยกว่ำ
นัน้ 
 ที่วัดสวนแก้วบังเอิญปีนี้ผลไม้เยอะเหลือ
เกนิ ทัง้ทเุรยีน เงำะ มคัคดุ มะม่วง นอกจำก
นี้อดีตส.ส.พีรพงษ์ เฮงสวัสดิ์ ปลูกเมล่อน 
แตงโม กน็�ำมำถวำยเป็นกองๆ แต่คงต้องช่วย
เร่ืองทนุไปบ้ำง เพรำะคนปลกูกเ็หนือ่ย มทีัง้
ค่ำปุ๋ย ค่ำน�ำ้ ค่ำแรงอะไรต่ำงๆ เมล่อนพนัธุ์
ใหม่ลูกเหลอืงท้ังนิม่และหวำน ใครมำกแ็ล้ว
แต่จะให้ ขำยได้กไ็ด้ ขำยไม่ได้เน่ำ ต้องทิง้ไป 
เลยถอืโอกำสตอนไปบณิฑบำต แจกโยมทีใ่ส่
บำตรจนกระทัง่ลดลงไปมำกทเีดยีว  
 คนม�ทีว่ดัทำ�บญุกแ็จกให้ คนกช็อบ 
เพร�ะม�วัดสวนแก้วแล้วบุญก็ได้ ไส้ก็
เตม็ ทำ�บญุแล้วได้ห้ิวกระเช้�ใหญ่ๆกลับ
ไป ทัง้ทเุรยีน เมล่อน เง�ะ มงัคดุ มะม่วง 
ญ�ตโิยมทีม่�ทำ�บญุกม็คีว�มสขุ กอ็ย�ก
จะฝ�กผ่�นคอลัมน์นีว่้� ถ้�ใครจะม�วดั
สวนแก้วกม็�ระยะ 3-4 เดอืนนี ้ตัง้แต่มี
น�ฯ เมษ�ฯ พฤษภ�ฯ มถินุ�ฯ เป็นเดอืน
ทีผ่ลไม้เตม็วดั   จ�กโครงก�รซือ้ทีด่นิให้
คนย�กคนจนที่ไม่มีที่อยู่อ�ศัยทำ�ม�ห� 
กนิพนักว่�ชวีติ หล�ยครอบครวัตัง้เนือ้ตัง้
ตวั ปลกูข�ยไม่ได้กส่็งให้วดั วดักแ็จกคน

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ทำ�บุญผลไม้

ทรรศนะ

ม�วดัสวนแก้วแล้วบญุกไ็ด้ ไส้กเ็ตม็ 
ทำ�บญุแล้วได้หิว้กระเช้�ใหญ่ๆกลบั
ไป ทัง้ทเุรยีน เมล่อน เง�ะ มงัคดุ 
มะม่วง ญ�ติโยมท่ีม�ทำ�บุญก็มี
คว�มสขุ ถ้�ใครม�วดัสวนแก้วระยะ 
3-4 เดอืนนี้  

“เส่ียขงิ” อดตีโฆษกนกหวดี โพสต์ข้อ
ควำมผ่ำนเฟซบุ๊กหัวข้อ “ปฏิรูปประ 
เทศไทยคอืเป้�หม�ยสงูสดุ” ยกตวั
เองและพวกพ้องช่วยกอบกูป้ระเทศจน
ออกจำกวิกฤต โพสต์ข้อควำมขอบคณุ 
“ลงุตู-่ลุงกำ�นนั-พีม่�ร์ค” ทีร่่วมต่อ 
สู้เพื่อ “ปฏิรูปประเทศ” ครั้งใหญ่!
 กำรกลับเข้ำเป็นสมำชิกพรรคเก่ำ
แก่ของบรรดำอดตีแกนน�ำนกหวดีเพือ่
เตรียมตัวเลือกตั้ง แม้จะยังไม่รู้ว่ำเมื่อ
ไหร่กต็ำม หรอืจะเกดิกำรเปลีย่นแปลง
ครัง้ใหญ่ในพรรคเก่ำแก่ก่อนกำรเลอืก
ตั้งหรือไม่ก็ตำม 
  การเมอืงภายใต้ “ระบอบพสิดาร” 
และ “รฐัธรรมนญูร่างทรง” ทีห่มกเมด็
สารพัดอ�านาจไว้  หลายฝ่ายจึงเชื่อว่า
รัฐบาลหลังการเลือกต้ังคงหนีไม่พ้น 
“พวกเรา” หรือ “คนของเรา”!
 ส่วนผู้นำ�รัฐบ�ลก็คงหนีไม่พ้น 
“คำ�ถ�ม 4.0” ของปก “โลกวนันีว้นั
สุข” ที่ว่� “ใครควรเป็นน�ยกรัฐ-
มนตรคีนต่อไป?” (ตอบได้ไม่เกนิ 
4 ข้อ) คือ “ก.บิ๊กตู่ ข.ลุงตู่ ค.น้�ตู่ 
และ ง.พี่ตู่”
   ส่วนค�าถามทีอ่าจมใีห้คนในพรรค
เก่าแก่ตอบในระยะเวลาอันใกล้น้ีคือ 
“ใครควรเป็นหวัหน้าพรรคคนต่อไป?” 
แม้เพิง่จะมปีาห่ีออกมายนืยนัว่าพรรค
ยงัอยูภ่ายใต้การน�าของ “พีม่าร์ค” และ
สนับสนุน “พี่มาร์ค” เป็น “นายกรัฐ-
มนตร”ี กต็าม แต่อะไรกเ็กดิขึน้ได้ตาม
สจัธรรมทีว่่า “เวลาเปลีย่น คนเปลีย่น”!
 อย่�งที่ “เส่ียขิง” ประก�ศจะ 
“ปฏิรูปพรรค” ให้เป็นพรรคของ
ประช�ชน พรรคต้นแบบก�รเมอืง
ยุคใหม่ในอน�คต!

ลิเกก�รเมือง!
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หุ้นแกว่งแนะซื้อกลุ่มโรงไฟฟ้� 

 นำยณฐัชำต เมฆมำสนิ ผูช่้วย
กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยวิเครำะห์
หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ ประเมิน
กำรเคลือ่นไหวตลำดหุน้ไทยเดอืน
มิถุนำยนยังแกว่งตัวไซด์เวย์ออก
ด้ำนข้ำงต่อไปในกรอบ 1530-
1600 จุด แม้ปัจจุบันค่ำเงินบำท
จะแข็งค่ำค่อนข้ำงมำกซึ่งเกิดจำก
เม็ดเงินท่ีไหลเข้ำตลำดพันธบัตร 
เชือ่ว่ำธนำคำรแห่งประเทศไทยยงั
บริหำรจัดกำรค่ำเงินบำทในช่วง
ระดบั 34 บำทต่อดอลลำร์ได้ ขณะ
ที่ตลำดหุ้นไทยถูกจ�ำกัดด้วยพื้น
ฐำนก�ำไรทีไ่ม่ได้เตบิโตมำกตำมรำ 
คำหุ้นท่ีสูงอยู่ จึงแนะน�ำให้ซ้ือที่
บรเิวณแนวรบั 1530-1540 จดุและ
ขำยทีบ่รเิวณแนวต้ำน 1590-1600 
จุด
 ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญที่ต้องติด 
ตำมเดอืนนีป้ระกอบด้วย กำรเลอืก
ต้ังท่ัวไปของอังกฤษวันที่ 8 มิ-    
ถุนำยน ซึ่งล่ำสุดโพลส�ำรวจชี้ว่ำ
พรรคอนุรักษ์นิยมท่ีน�ำโดยนำง   
เทเรซำ เมย์มีคะแนนน�ำพรรคแรง 
งำนประมำณ 10% หำกเป็นไปตำม 
ผลออกมำก็คำดว่ำจะท�ำให้กระ 
บวนกำรน�ำอังกฤษออกจำกสห-
ภำพยโุรป (Brexit) มแีนวโน้มเป็น
ไปอย่ำงรำบรื่น ซึ่งจะท�ำให้บรร-
ยำกำศกำรลงทนุทัว่โลกอยูใ่นเกณฑ์

ดีต่อไป
 ส่วนกำรประชมุธนำคำรกลำง
สหรัฐ (FOMC) วันที่ 13-14 
มิถุนำยน คำดว่ำจะมีมติปรับขึ้น
ดอกเบ้ียนโยบำยสู่ระดับ 1.00-
1.25% และประเมินว่ำธนำคำร
กลำงสหรัฐจะยังไม่มีกำรให้รำย
ละเอยีดเชงิลกึเกีย่วกบัประเดน็กำร
ลดขนำดงบดุล จึงไม่น่ำจะมีผลก
ระทบที่มีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกกำร
ขึน้ดอกเบีย้เป็นส่ิงทีน่กัลงทนุส่วน
ใหญ่รับรู้ไปแล้ว
 นอกจำกน้ียังต้องติดตำมกำร
พิจำรณำของ MSCI ในวันที่ 20 
มถินุำยนว่ำจะน�ำหุน้จำกดชัน ีA- 
Shares ของจีนแผ่นดินใหญ่เข้ำ
เป็นส่วนหนึง่ของกำรค�ำนวณดชันี 
MSCI EM หรือไม่ เนื่องจำกอำจ
มผีลกระทบต่อกำรปรบัลดน�ำ้หนกั
ตลำดหุ้นไทยบ้ำง แต่หำกเกิดขึ้น
จริงก็ไม่น่ำจะมีนัยส�ำคัญมำกนัก 
โดยคำดว่ำน�ำ้หนกัหุน้ไทยในดชั-
นี MSCI EM จะถูกปรับลดลง
เพียงแค่ 0.01% จำกปัจจุบันที่อยู่
ระดับ 2.2% หรือคิดเป็นเม็ดเงิน
ไหลออกเพยีงรำว 5,000 ล้ำนบำท
เท่ำนั้น
 “ปัจจบุนั ดชันหีุน้ไทยอยูบ่ร-ิ
เวณ 1560 จุด ซึ่งอยู่ในระดับกึ่ง 
กลำงจำกกรอบบนและกรอบล่ำง

ของเรำ เรำจึงยงัไม่แนะน�ำให้เพิม่
น�ำ้หนกักำรลงทนุ หรอืลดน�ำ้หนกั
กำรลงทุนหุ้นในทำงใดทำงหนึ่ง 
แนะน�ำถอืหุน้ประมำณ 50% ของ
พอร์ตในเวลำนี ้พร้อมเลอืกถอืหุน้
ที่น่ำสนใจเป็นรำยกลุ่มไปก่อน”
 ส�ำหรับหุ้นที่น่ำสนใจประจ�ำ
เดอืนมถินุำยนประกอบด้วย กลุม่
โรงไฟฟ้ำท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม
กบัสภำวะตลำดเวลำนีท้ีม่คีวำมผัน 
ผวนต�ำ่ เนือ่งจำกเป็นกลุม่ทีม่รีำย
ได้มั่นคงและให้ผลตอบแทนจำก
เงนิปันผลสงู โดยแนะน�ำ BCPG, 
EGCO, RATCH
 กลุ่มธนำคำรพำณิชย์ซึ่งเป็น  
กลุม่ทีม่มีลูค่ำพืน้ฐำนน่ำสนใจ เหมำะ
ส�ำหรบักำรลงทนุในระยะยำว แนะ 
น�ำหุน้ SCB, TCAP, TISCO กลุม่
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปิโตร-
เคมปีลำยน�ำ้ทีเ่ริม่เหน็กำรปรบัตวั
ของ Spread ที่ดีขึ้น ได้แก่ AJ, 
PTL, VNT, UTP
 นอกจำกนั้นยังสำมำรถที่จะ
ดักซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มถูกน�ำเข้ำสู่
กำรค�ำนวณดัชนี SET50 ในรอบ
ถัดไป แต่ต้องเลือกหุ้นที่รำคำยัง
ไม่ปรบัขึน้มำกนกัได้แก่ BPP, JAS

รวมพลังคน mai  :  ประพันธ์ 
เจริญประวัติ  ผู้จัดการตลาดหลัก 
ทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แถลงข่าว
การจัดงาน mai FORUM 2017 
มหกรรมรวมพลังคน  mai  ครั้ง     
ที่ 4 น�า บจ. mai กว่า 100 บรษิทั
ออกบู๊ธให้ข้อมูลผู้ลงทุนถึงศักย-
ภาพการเตบิโตทางธรุกจิ และสมั-
มนาจากกูรูชั้นน�าอีกมากมาย  1 
ก.ค. นี้ 

ทรีนีตี้ประเมินดัชนีหุ้นไทยเดือนมิถุน�ยนผันผวนออกด้�น
ข้�งในกรอบ 1530-1600 ต่อเนือ่ง แม้ค่�เงนิบ�ทแขง็ค่� แต่
ส่วนใหญ่ไหลเข้�พนัธบตัร ส่วนเฟดขึน้ดอกเบีย้กล�งเดอืน
ตล�ดรับรู้แล้ว แนะซื้อข�ยต�มกรอบโดยเน้นหุ้นกลุ่มโรง
ไฟฟ้�ให้เงนิปันผลสงู

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝ�ก  เงินกู้

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ตล�ดกรุงเทพฯ

ตล�ดต่�งประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บำท

 ขำย 20,500.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บำท

 ขำย   20,500.00 บำท

ร�ค�ทองคำ�

ฮ่องกง ซื้อ 1,268.74 ขำย 1,269.18
ลอนดอน ซื้อ 1,268.85 ขำย 1,269.15

ภ�วะหุ้น 1 มิถุน�ยน 2560

สถ�บัน ซื้อ ข�ย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่�งช�ติ ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ร�ยย่อย ซื้อ ข�ย สุทธิ

มูลค่ำ 

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 7.12%
 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) 

34.32

38.94375

45.63875

4.4838

0.31945

24.9095

+1.45  1,563.11  
  41,117.43
+1.86  2,227.45  
  31,238.12
+1.71  987.79  
  21,809.46
+0.53  569.41  
  2,004.27

FTSE SET Index Series

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

 

1,673.51  +3.39

2,382.65  -8.21

2,493.87  -1.22

1,835.59  +0.97

2,410.51  -6.99 

2,910.10  +4.95

1,244.18  -7.03

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,503.89

18.25

4,304.87

10.47

3,199.03

-

10,736.28

26.11

12,246.34

29.78

-1,510.05

-

18,942.33

46.07

20,716.29

50.38

-1,773.96

-
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ตรวจคณุภาพงาน : สนัทดั ณฎัฐากลุ กรรมการผูจ้ดัการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายงานควบคุมการผลิต  บริษัท  อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง 
โครงการคอนโดมิเนียม  ไอดีโอ  โมบิ บางซื่อ  แกรนด์  อินเตอร์เชนจ์ 
พัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม High-Rise 

Food Solution : พัชร สมะลาภา  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนา 
คารกสิกรไทย และ ปรัธนา ลีลพนัง  รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการตลาด บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) แถลง
ข่าวเปิดตัว  Food  Solution  ระบบช่วยบริหารจัดการร้านอาหารครบ
วงจรที่สุดครั้งแรกของไทย 

  

ฉตัรชยั ศริไิล

 นำยฉตัรชยั ศริไิล กรรมกำรผู้
จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่ำ เพือ่เป็นกำรสนับ 
สนนุนโยบำยรฐับำลในกำรสร้ำงโอ 
กำสท�ำให้คนไทยมบ้ีำน ธนำคำรจงึ
เตรยีมวงเงนิ 10,000 ล้ำนบำท จดั
ท�ำผลิตภัณฑ์สินเช่ือบ้ำน “FOR 
HOME” อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี ปีท่ี   
1-2 เท่ำกบั 2.90% ต่อปี ปีท่ี 3 ดอก 
เบีย้เท่ำกบั 4.50% ต่อปีจนถงึตลอด
อำยุสัญญำกู้ กรณีลูกค้ำสวัสดิกำร

ดอกเบ้ียเท่ำกบั MRR-1.00% ต่อปี 
กรณีลูกค้ำรำยย่อยท่ัวไปดอกเบี้ย
เท่ำกบั MRR-0.50% ต่อปี กรณกีู้
ซื้ออุปกรณ์และส่ิงอ�ำนวยควำมสะ     
ดวกท่ีเกีย่วเน่ืองกบัท่ีอยูอ่ำศยั ดอก 
เบีย้เท่ำกบั MRR (ปัจจบุนัอตัรำดอก 
เบ้ีย MRR เท่ำกบั 6.75% ต่อปี) 
 วงเงินดงักล่ำวให้กูเ้พือ่ซือ้ ปลกู
สร้ำง ต่อเตมิ ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�ำ 
นองจำกสถำบันกำรเงินอ่ืนและซ้ือ
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่ประโยชน์ใน

กำรอยูอ่ำศยัพร้อมกบักูเ้พือ่ซือ้ หรอื
ไถ่ถอนจ�ำนอง วงเงนิให้กูต่้อรำยไม่
เกนิ 3 ล้ำนบำท ทัง้ยงัยกเว้นค่ำธรรม 
เนยีมกำรยืน่กู ้(0.1% ของวงเงนิกูท้ี่
ได้รบัอนมุตั)ิ และค่ำจดทะเบยีนจ�ำ 

นอง (0.50% ของวงเงนิกูต้ำมสญัญำ
กูเ้งนิ)
 นำยฉตัรชยั กล่ำวว่ำ สินเช่ือบ้ำน 
FOR HOME เป็นอัตรำดอกเบีย้คงที่
ที่ถือว่ำต�่ำมำกเมื่อเทียบกับสถำบัน
กำรเงนิอ่ืน โดยอัตรำดอกเบีย้เงนิกู้
เฉลีย่ 3 ปี เพยีง 3.43% ต่อปีเท่ำนัน้ 
อกีทัง้ก�ำหนดเพดำนวงเงนิกูต่้อรำย
ต่อหลกัประกนัไม่เกนิ 3 ล้ำนบำท 
โดยผูส้นใจสำมำรถตดิต่อยืน่ขอกูไ้ด้
ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุำยนเป็นต้นไปและ
ท�ำนติกิรรมภำยในวนัที ่29 กนัยำยน  
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมศูนย์
ลกูค้ำสมัพนัธ์ โทร.0-2645-9000 
หรือ www.ghbank.co.th และ Face 
book fanpage ธนำคำรอำคำรสง-
เครำะห์

ธอส. ออกสนิเชือ่ “FOR HOME” วงเงนิ 10,000 ล้�นบ�ท 
ดอกเบีย้คงทีปี่ที ่1-2 แค่ 2.90% ต่อปี ปีที ่3 จนตลอดอ�ยุ
สญัญ� 4.50% ต่อปี โดยกูไ้ด้ไม่เกนิ 3 ล้�นบ�ท ทัง้ยกเว้น
ค่�ธรรมเนียมยื่นกู้และค่�จดทะเบียนจำ�นอง ยื่นขอกู้ได้
ตัง้แต่ 1 มถินุ�ยนเป็นต้นไป
    

ธอส.ผดุสนิเชื่อบ�้นดบ.2.90%

 นำยเฉลยีว วทูิรปกรณ์ รองประ 
ธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อีส
เทร์ิน โพลเีมอร์ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 

EPGออกผลติภณัฑ์ใหม่ป๊ัมร�ยได้
ใต้แบรนด์ AEROFLEX ช้ินส่วน
อปุกรณ์และตกแต่งยำนยนต์ภำยใต้
แบรนด์ AEROKLAS และบรรจุ
ภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มภำยใต้
แบรนด์ EPP โดยขยำยตลำดให้
ครอบคลมุลกูค้ำทกุระดบัทัว่โลก โดย
เฉพำะประเทศเวยีดนำม ญีปุ่น่ และ
จนี ส่วนในสหรฐัเตรยีมลงทนุเครือ่ง
ในจกัร Hi-speed อกี 100 ล้ำนบำท  
นอกจำกนี้ ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“AERO-ROOF” ฉนวนยำงกันควำม
ร้อนใต้หลงัคำ เพ่ือเจำะตลำดกลุม่
ลกูค้ำโครงกำร ส�ำหรบัธรุกจิบรรจุ

ภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม EPP 
ออกผลติภณัฑ์ใหม่ Food Liner บรร 
จุภัณฑ์ชำม/จำน พลำสติกใช้วำง
ซ้อนบนชำม/จำน อำหำรหลกัเมือ่
รับประทำนอำหำรเสร็จสำมำรถดงึ
ออกท�ำให้ไม่ต้องล้ำงชำม/จำนหลกั 
เหมำะกบัร้ำนอำหำรสตรตีฟูด้ และ
ผูไ้ม่สะดวกล้ำงจำน นอกจำกนี ้EPP 
ยังขยำยตลำดบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ภำยใต้แบรนด์ “eici” ซึ่งปัจจุบัน 
EPP มกี�ำลงักำรผลติ 32,000 ตนั
ต่อปี เพียงพอออเดอร์ทัง้ในและต่ำง
ประเทศ

หรือ EPG เปิดเผยแผนกำรด�ำ-  
เนินงำนปี 2560/2561 ว่ำผลประ 
กอบกำรปี 2559/2560 มีรำยได้  
จำกกำรขำยทัง้สิน้ 9,280 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  
8,765 ล้ำนบำท หรือปรับเพิ่มขึ้น 
5.9% ถือเป็นยอดรำยได้สูงสุดใน
กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และมกี�ำ 
ไรสทุธ ิ 1,383 ล้ำนบำท ส่วนผลติ 
ภัณฑ์ของบริษัทยังให้ควำมส�ำคัญ
กำรคดิค้นนวตักรรมและวจิยัพฒันำ
เพือ่เพิม่ศกัยภำพสนิค้ำทัง้ 3 กลุม่ 
ได้แก่ ฉนวนกนัควำมร้อน/เยน็ภำย

เฉลยีว วทูิรปกรณ์
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เอฟเวอร์ตนั’พร้อมปล่อย‘ลกู�ก’ู 

‘ผแีดง’ปัด60ล้�นฉก‘เด เคอ�’ 

ตัง้ร�ค�4/5‘ปืน’คว้�แชมป์สำ�เรจ็ 

นำยหน้ำของ โรเมล ูลกู�ก ูเปิดเผยว่ำ ทมี
เอฟเวอร์ตนั ให้สญัญำว่ำ พร้อมจะปล่อยตัว
กองหน้ำผูน้ีอ้อกจำกทมีช่วงซมัเมอร์น้ี หำกว่ำ
มทีมีแสดงควำมสนใจเข้ำมำ โดยสญัญำของ 
กองหน้ำทมีชำตเิบลเยยีม จะเหลอือกี 2 ปี แต่
เขำก็ปฏิเสธที่จะต่อสัญญำฉบับใหม่ออกไป 
แม้ว่ำสัญญำฉบับใหม่ จะท�ำให้เขำเป็นนกัเตะ
ทีจ่ะได้รบัค่ำเหนือ่ยสงูทีสุ่ดในประวติัศำสตร์
ของสโมสรก็ตำมที โดย ลูกำกู ย�้ำว่ำ กำร
ตดัสนิใจย้ำยทมีของเขำ ไม่ใช่เรือ่งเงิน แต่เป็น
เรื่องของควำมกระตือรือร้นในควำมส�ำเร็จ
ล้วนๆ โดยเฉพำะกำรได้มโีอกำสไปเล่นแชม-
เป้ียนส์ ลกี 

ทมี “ปิศ�จแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
บอกปัดข้อเสนอ 60 ล้ำนปอนด์ จำกทมี “รำ-
ชันชุดขำว” เรอลั มำดรดิ ในกำรคว้ำตวัดำวดิ 
เด เคอำ นำยทวำรของทมี จำกกำรเปิดเผย
ของ Sky Sports ซึง่นำยทวำรชำวสเปนผูน้ี้ 
เกอืบทีจ่ะได้มโีอกำสร่วมทมีมำดรดิ มำครัง้
หนึง่แล้ว ในปี 2015 แต่ต้องกลบัไปต่อสัญญำ
กบัทมีแมนฯ ยูไนเต็ด ก่อนท่ีตลำดซือ้ขำยนกั
เตะปิดลงไม่กีน่ำท ี ซึง่สญัญำดงักล่ำว ท�ำให้ 
เด เคอำ อยูก่บัทมีแมนฯ ยไูนเต็ด เป็นเวลำ 
2 ปี โดยมอีอพชัน่ว่ำ สำมำรถต่อสัญญำออก
ไปอกี 12 เดอืน แต่กม็แีหล่งข่ำวแจ้งว่ำ เด เค
อำ ยงัมคีวำมสขุดทีีแ่มนฯ ยไูนเต็ด 

ทนัททีี ่อำร์แซน เวงเกอร์ ผูจ้ดักำรทีม “ปืน
ใหญ่” อำร์เซนอล ตกลงต่อสญัญำกบัทมีออก
ไปอกี 2 ปี บรษิทั รบัแทงพนัน กต้ั็งรำคำต่อ
รองทนัทว่ีำเขำจะสำมำรถคว้ำแชมป์รำยกำร
ใดรำยกำรหนึ่งได้หรือไม่ โดยตั้งรำคำไว้ที่ 
4/5 โดยกำรต่อสญัญำครัง้น้ี ท�ำให้ เวงเกอร์ 
จะอยูก่บัอำร์เซนอล ไปจนถงึปี 2019  
 จำกกำรที ่เวงเกอร์ พำทีมคว้ำแชมป์เอฟ
เอ คพั มำครองได้ส�ำเรจ็ ท�ำให้ขณะนี ้เวงเกอร์ 
สะสมถ้วยรำงวลัไปแล้ว 16 แชมป์ตลอดระยะ
เวลำ 20 ปีที่เขำอยู่กับสโมสร แม้ว่ำช่วง 1 
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ พวกเขำจะคว้ำแชมป์ได้
เพียง 5 แชมป์ก็ตำมที ส�ำหรับถ้วยแชมป์
พรเีมยีร์ลกี ฤดกูำลหน้ำ บรษิทั ตัง้รำคำว่ำ 
เวงเกอร์ จะมโีอกำสคว้ำแชมป์ เพยีง 12/1 

เกมแชมเป้ียนส์ ลกี นดัชงิชนะเลศิ ทีจ่ะมขีึน้ใน
วนัเสำร์ที ่3 มถินุำยน ทีค่ำร์ดฟิฟ์นี ้มหีลำยเรือ่ง
รำวทีน่่ำสนใจ และเร่ืองหนึง่กคื็อ กำรที ่ซเีนอ-
ดนี ซดี�น โค้ชของทมี “รำชนัชดุขำว” เรอลั 
มำดรดิ จะต้องพบกบัทมี “ม้ำลำย” ยเูวนตสุ ทมี
เก่ำของเขำ นัน่เอง 
 ซีดำน ได้รบักำรยอมรบัว่ำ เป็นกองกลำงมอื 
1 ของโลกในยคุสมยัของเขำ ทมียเูวนตสุ คว้ำตวั
เขำจำกทมีบอร์โดซ์ ในลกีเองิ ของฝรัง่เศส เมือ่
ปี 1966 พวกเขำกส็ำมำรถคว้ำแชมป์ของยโุรป 
มำครองได้ส�ำเรจ็ แน่นอน ซดีำน ได้รบักำรคำด
หวงัว่ำ จะสำมำรถพำทมีประสบควำมส�ำเรจ็ใน
แชมเป้ียนส์ ลกี อย่ำงมำกมำย แต่กลบัไม่เป็น
แบบนัน้ ยเูวนตสุ ผ่ำนเข้ำนดัชงิชนะเลศิ แชม-
เป้ียนส์ ลกี เพยีง 2 ครัง้ในยคุของ ซดีำน แต่แล้ว
ควำมส�ำเรจ็ในแชมเป้ียนส์ ลกี ของ ซดีำน เดนิ
ทำงมำถงึ เมือ่เขำย้ำยมำอยูก่บัทมีมำดรดิ ในปี 
2002 
 ในปี 1997 ยูเวนตสุ แพ้ โบรุสเซยี ดอร์ทมนุด์ 

กำร์บเีน มกูรูซู่ำ แชมป์เก่ำเฟรนช์ โอเพ่น ผ่ำน
เข้ำรอบ 3 ได้เป็นผลส�ำเรจ็ หลงัจำกทีเ่อำชนะ 
แอเนต็ต์ คอนตำเวยีต มอื 99 ด้วยสกอร์ 6-7 
(4-7), 6-4, 6-2 ใช้เวลำ 2 ชัว่โมง 8 นำท ีโดย
จะผ่ำนเข้ำไปพบกบั ยเูลยี ปตูนิเซว่ำ มอื 27 ของ
โลก “ผมคำดหวงัว่ำ นีเ่ป็นแมตช์หนึง่ทีฉ่นัได้มี
โอกำสเล่นกับเธอ ฉันมีโอกำสเห็นเธอมำนิด
หน่อยก่อนหน้ำนี”้ มกูรููซ่ำ กล่ำวถึง คอนตำเวียต 
“เธอเล่นได้ดมีำก เตม็ไปด้วยควำมมัน่ใจ” 
 ขณะที ่ทมิ เฮนแมน อดตีหมำยเลขของโลก 

3-1 ในนดัชงิชนะเลศิ แชมเป้ียนส์ ลกี ขณะที่ 
กองกลำงทมีชำตฝิรัง่เศส กลบัเล่นไม่ออก โดน
บดบงัโดย พอล แลมเบร์ิต กองกลำงชำวสกอต-
แลนด์ ของดอร์ทมนุด์ 
 ปีต่อมำ ยเูวสตสุ กลบัไปนดัชงิชนะเลศิ อกี
ครัง้ เป็นปีที ่ 3 ตดิต่อกนั แต่พวกเขำกพ่็ำยต่อ
ทมีมำดรดิ 1-0 จำกลกูยงิของเปรแดรก มยิำโต
วคิ ส่งให้ทมีแชมป์จำกสเปน คว้ำแชมป์ยโูรเป้ียน 
คพั เป็นครัง้แรกในรอบ 32 ปี 
 “ช่วงเวลำนัน้ เป็นช่วงเวลำทีย่ำกล�ำบำกและ
เสยีใจมำก แต่มนักค็อืส่วนหนึง่ในอำชพีนกัฟตุ-
บอล และคณุต้องยอมรบัมนั ผมเพยีงแต่มีควำม
สขุเมือ่ผมมำคว้ำแชมป์ต่อมำ กบัทมีเรอลั มำ-
ดรดิ ตลอดอำชพีของผม มทีัง้ควำมทรงจ�ำท่ีดี
และไม่ด”ี ซดีำน กล่ำวเมือ่ไม่นำนมำนี้ 
 ควำมเจ็บปวดที่มีต่อ ซีดำน ทดแทนด้วย
ต�ำแหน่งแชมป์โลก กับประเทศฝรั่งเศส แต่ปี      
ทีส่ำมของเขำกบัยูเวนตสุ กลบัไม่ประสบควำม
ส�ำเร็จในถ้วยรำงวัลเลย ท�ำได้เพียงกำรรักษำ
อนัดบัในยฟู่ำ อนิเตอร์โตโต้ คพั นัน่เอง ทัง้ที ่2 
ปีแรกทีย่เูวนตสุ ซดีำน มส่ีวนในควำมส�ำเรจ็ของ
ทมี 
 อเลสซำนโดร เดล ปิเอโร่ อดตีกองหน้ำทมี
ยเูวนตสุ กล่ำวถงึ ซดีำน ว่ำ “เขำพยำยำมทีจ่ะ
เชือ่มต่อทกุๆคนทัง้ในและนอกสนำม ด้วยเทค-
นคิอนัสดุยอด ผมไม่คดิว่ำเขำจะเป็นผูจ้ดักำรทมี 
แต่เขำกลบัท�ำได้ดมีำก โดยเฉพำะในเรือ่งกำร
อ่ำนเกม”   
  แน่นอน ซดีำน ประสบควำมส�ำเรจ็มำกมำย
กบัยูเวนตสุ เป็นทีรั่กของแฟนบอล ก่อนท่ีจะสำน
ต่อควำมส�ำเร็จกบัทมีมำดริด แต่หำกเป็นไปได้ 
ส�ำหรับแฟนบอลทมียูเวตสุ คงอยำกจะเห็นลูก
ทมีของ มสัซมิเิลยีโน อลัเลกร ียดัเยยีดควำมผดิ
หวงัให้ซดีำน ในถ้วยใบนีอ้กีครัง้ 

‘ซดี�น’ตอ้งพิสจูนต์วัเอง

‘เฮนแมน’ช‘ูน�ด�ล’-แชมป์เก่�ผ่�น
ชำวอังกฤษ กล่ำวว่ำ หำก รำฟำเอล นำดำล 
สำมำรถคว้ำแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น สมยัที ่10 มำ
ครองได้ส�ำเรจ็ จะเป็นควำมส�ำเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่หน่ึง
ในโลกของกฬีำเลยทเีดยีว หลงัจำกที ่นำดำล มอื 
4 ของรำยกำร ผ่ำนเข้ำไปเล่นรอบสำมได้ส�ำเรจ็ 
เมือ่เอำชนะ โรบนิ ฮำส จำกฮอลแลนด์ 6-1, 6-4, 
6-3 เมือ่วนัพธุทีผ่่ำนมำ “มนัจะเป็นควำมส�ำเรจ็
ที่เหลือเชื่อจำกนักเตะที่สุดยอดเลย” เฮนแมน 
กล่ำว “แน่นอน น้อยคนนกัทีจ่ะสำมำรถเอำชนะ
แชมป์รำยกำรเดยีว 10 สมยั ในสนำมเดยีวกนั” 
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ปำเรษ นำธ เสนอภำพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อนภำรกจิ
ส�ำคัญส่วนหนึ่งของผู้น�ำใหม่ฝรั่งเศสหลังตั้งรัฐบำลผสมหลำย
พรรค นั่นคือกำรสร้ำงควำมปรองดองในชำติ

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ด้วยพม่�เป็นประเทศเพือ่นบ้�น 
มคีวำมใกล้ชิดกับไทย ควำมเคลือ่น 
ไหวส�ำคญัท่ีเกดิขึน้ในพม่ำ จงึเป็น
ประเด็นที่ชวนติดตำม 
 เรื่องของ “ปำกท้อง” ที่เกี่ยว

 ตัวเลขคำดกำรณ์ดังกล่ำว ดู
เหมือนจะส่งผลให้คุณภำพชีวิต
ของชำวบ้ำนสดใสตำมไปด้วย อย่ำง 
ไรก็ตำม เว็บไซต์สื่อภำษำอังกฤษ 
“Frontier Myanmar” แห่งนคร
ย่ำงกุ้ง ระบุว่ำ ชำวพม่ำยังคงมี
ควำมรู้สึกเชิงลบต่อภำวะเศรษฐ 
กิจในปัจจุบัน 
 ช�วน�ปลูกข้�วคนหนึ่ง
บอกว่� ชีวิตมีคว�มลำ�บ�กไม่
ต่�งจ�กเดิม แม้รัฐบ�ลปรับ 
ปรงุโครงก�รสนิเชือ่ใหม่ ช่วย
ให้ช�วน�กูเ้ป็นทุนทำ�น�ได้ง่�ย
ขึน้ แต่ร�ค�ข้�วกต็กตำ�่ ทำ�ให้
ร�ยได้ไม่ดีไปกว่�เดิม
 “มนุษย์เงินเดือน” ในนคร
ย่ำงกุ้ง ก็สะท้อนควำมรู้สึกในทิศ 
ทำงเดียวกัน บอกว่ำเงินเดือนไม่
ปรับเพิ่ม สวนทำงกับค่ำครองชีพ
ท่ีสูงขึ้น ท�ำให้ชีวิตยังคงฝืดเคือง  
ไม่เปลีย่นแปลง ผูใ้ห้สมัภำษณ์เชือ่
ว่ำ เศรษฐกิจพม่ำตอนนี้ยังไม่ฟื้น 
คำดว่ำคงต้องใช้เวลำอีก 3-4 ปี 
จึงจะปรับขึ้นดีขึ้น
 ถ้ำควำมจริงเป็นอย่ำงที่ชำว
บ้ำนสะท้อนออกมำ ย่อมหมำยถงึ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของพม่ำ 
ยังกระจำยลงไปไม่ถึงชำวบ้ำนทั่ว 
ไป หรือคืบคลำนถึงในระดับน้อย
มำก ท�ำให้ไม่รูสึ้กถงึเปลีย่นแปลง
 ดังนั้น ตัวเลขจีดีพี จึงไม่   
มีคว�มหม�ยสำ�หรับช�วบ้�น
ในพม่�

 
 

In Brief : ย่อความ

เศรษฐกิจของพม่�ปีนี้
กลับม�เคลื่อนไหวสู่ทิศ 
ท�งบวก หลงัซบเซ�ในปี
ท่ีแล้ว โดยธน�ค�รพัฒ 
น�เอเชยีค�ดว่� จะขย�ย 
ตวัถงึ 7.7% สงูสดุในกลุม่ 
ประเทศอ�เซยีน และจะ
พุ่งต่อในปีหน้�

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

โยงกบัพฒันำกำรทำงเศรษฐกจิ เป็น
ควำมเคลื่อนไหวหนึ่งในพม่ำท่ีมี
แง่มุมน่ำสนใจ 
 โดยเฉพ�ะก�รค�ดก�รณ์
ของผูเ้ชีย่วช�ญด้�นเศรษฐกจิ 
และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ทีม่อง
ว่� เศรษฐกจิของพม่�ปีนีก้ลบั
สู่ช่วงข�ข้ึน มีแนวโน้ม “เด้ง
แรง” แซงหน้�ประเทศเพ่ือน
บ้�นอ�เซยีนทัง้หมด 

เศรษฐกิจพม่�กลับสู่ข�ข้ึน

ข้อมลูภาพ : myanmartourism.asia

 ปีทีแ่ล้ว ซึง่เป็นปีแรกทีร่ฐับำล
พลเรือน น�ำโดยนำงอองซำน ซู-   
จี (เป็นผู้น�ำตัวจริงในภำคปฏิบัติ
ด้ำนประสำนงำนกบันำนำชำต)ิ เข้ำ
บริหำรประเทศแทนรัฐบำลทหำร 
เศรษฐกจิของพม่ำค่อนข้ำงซบเซำ 
จีดีพี (GDP : Gross Domestic 
Product) ขยำยตวัเพยีง 6.4% ลด
ลงจำกปีก่อน 0.9% 
 นอกจำกนั้น ยอดกำรลงทุน
ตรงจำกผูป้ระกอบกำรต่ำงชำต ิ(For- 
eign Direct Investment : FDI) 
ก็ซบเซำเช่นกัน รวมมูลค่ำ 6,640 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปี
ก่อนประมำณ 30% เป็นกำรลด
ลงครั้งแรกในรอบ 4 ปี 
 ส่วนปีนี ้บริษทัวิเครำะห์เศรษฐ 
กิจนำนำชำติ FocusEconomics 
แห่งสเปน คำดว่ำเศรษฐกิจของ
พม่ำจะเตบิโต 7.4% และไต่ระดบั
สู่ 7.6% ในปีหน้ำ 
 ขณะธน�ค�รพฒัน�เอเชยี 
(Asian Development Bank : 
ADB) มองเชงิบวกม�กกว่� โดย 
ค�ดว่�จะขย�ยตวั 7.7% สงูสดุ
ในกลุ่มประเทศอ�เซียน และ
พุ่งทะลุ 8% ในปีหน้�
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02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้
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ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4592 (1117) วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน
LONDRI-OM-260517-01

โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง
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KAOLA-OM-270417-01

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
รับสมัครงานรับสมัครงาน

เปนผูผลิตและจำหนายยาสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารเสริม

ติดตอสมัครไดที่ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด สามแยกพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2819-7991-5 ตอ 110

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-45 ป
• วุฒิปวส.-ปร�ญญาตร�
• มีพาหนะสวนตัว
• หากมีประสบการณตรงดานธุรกิจยา 
 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

ผูแทนขาย 
ทีมโรงพยาบาล ตางจังหวัด

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.
MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
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ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ตรวจรางวัลสลากออมสิน
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

รเิวอร์ไซด์ J 14.00 น. ฐ�นพล 
ม�นะวุฒิเวช ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
ลูกค้ำสัมพนัธ์และบรหิำรควำมสุข
ลกูค้ำ บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ำ-
กดั (มหำชน ) เปิดงำน “ทรยูชูวน
ชมิกบัเชลล์” ที ่ลำนหน้ำศนูย์กำร 
ค้ำเซน็ทรลัเวลิด์ J 17.40 น. กอบ-
ก�ญจน์ วฒันวร�งกรู รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเทีย่วและ
กฬีำ เปิดงำน Thailand Shopping 
& Dining Paradise 2017 ; Shop 
ping Paradise  ที ่Groove@Cen-

ที่ อำคำรเมเจอร์ ทำวเวอร์ J 
10.30 น. พลอ�ก�ศเอกประ-
จิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี 
เป็นประธำนในพธิเีปิดอทุยำนกำร
เรียนรู้แม่ฮ่องสอนอย่ำงเป็นทำง 
กำร ณ อทุยำนกำรเรยีนรูแ้ม่ฮ่อง-
สอน (อำคำรหมอกใหม่)  อ�ำเภอ
เมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน J 13.00 
น. มร. เจเรม ีโรว์ กรรมกำรผูจ้ดั 
กำร อัค๊โซ โนเบล เดเคอเรทฟี แถลง
ข่ำวเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ “ดลูกัซ์ 
โปรเฟสชัน่นอล” ทีโ่รงแรมอวำนี 

J 10.00 น. เพชรลด� พลูวร-
ลักษณ์ กรรมกำรและกรรมกำร
บรหิำรบรษิทั เมเจอร์ ดเีวลลอป
เม้นท์ จ�ำกดั (มหำชน) ทศิทำงกำร
ด�ำเนินธุรกจิในช่วงครึง่หลงัปี 2560 

tralworld  J อนรุชัน ีจ�ตศุร-ี
พิทกัษ์ ชวนหุน่ฟิตแอนด์เฟิร์ม กับ
งำน  Zumbathon กำรกศุล ในวนั
เสำร์ที ่10 มถุินำยนนี ้ เวลำ 13.00-
15.00 น. ที ่ชัน้ 9  อำคำรมหำจกัรี
สิรนิธร คณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลง-
กรณ์มหำวทิยำลยั รำยได้หลงัหกั
ค่ำใช้จ่ำยมอบให้แก่คณะอักษร
ศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
100 ปี บตัรรำคำ 500 บำท  จ�ำ-
หน่ำยหน้ำงำน ผูร้กัสขุภำพและจติ 
ใจดห้ีำมพลำด!

“ลกู” คอื สำยใยรกั ทีถ่กัทอควำม
ผูกพันของทุกคนในครอบครัวไว้ 
ดังนั้นทุกครอบครัวมีควำมฝัน  
และปรำรถนำที่จะมีลูกอย่ำงสม-
บูรณ์แบบ เพื่อมำเติมเต็มควำม   
รกัควำมอบอุ่นในครอบครัว โดย
พ่อแม่ทุกคนล้วนหวังอยำกให้ลูก

ท้องปลอดโรค ลูกปลอดภัย 

ที่มีควำมประสงค์จะลดกำรถ่ำย 
ทอดโรคทำงพนัธกุรรมจำกพ่อแม่
สู่ลูก รวมทั้งสิ้น 4 โรค คือ 1.โรค
กล้ำมเนื้ออ่อนแรงSMA 2.ภำวะ
แท้งคุกคำม 3.โรคท้ำวแสนปม 
และ 4.โรคธำลัสซีเมีย
 ดร.เกษร เตียวศิริ ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรวิจัยและคัดกรองตัวอ่อน 
กล่ำวว่ำ ในปัจจบุนัโรคทำงพนัธ-ุ
กรรมทีส่ำมำรถถ่ำยทอดไปสูล่กูมี
มำกกว่ำ 1,000 ชนิด โดยโรคที่
พบมำกที่สุด คือ โรคธำลัสซีเมีย 
จำกสถติติรวจพบว่ำ คนไทย 10 คน 
จะเป็นพำหะของโรคนีถ้งึ 4 คน ซึง่
ถือว่ำสูงมำก ซึ่งในปัจจุบันพบว่ำ
เด็กป่วยเป็นโรคธำลัสซีเมียเฉล่ีย
ปีละ 10,000 คน ทั้งนี้ “โครงกำร 
“ท้องปลอดโรค ลกูปลอดภยั” ถอื

เป็นโครงกำรต้นแบบทีด่ ีทีจ่ะเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ก่อนกำรตั้งครรภ์อย่ำงถูก
ต้อง เป็นกำรหยุดกำรถ่ำยทอด
โรคทำงพันธุกรรมไม่ให้ไปสู่ลูกที่
จะเกิดมำ ซึ่งควำมจริงแล้วอยำก
แนะน�ำคุณพ่อคุณแม่ที่คิดอยำก   
มีลกูทกุคนว่ำ ไม่จ�ำเป็นต้องมโีรค
ถ้ำรู้สึกว่ำตนเองมีบุตรยำก ก็สำ-
มำรถเข้ำมำปรึกษำที่ศูนย์ฯ ได้ 
เพรำะอุบัติกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นท�ำให้
พบว่ำ แม้จะไม่มีโรคก็อำจจะมี
ภำวะอื่นแทรกซ้อนอยู่ เช่น ภำวะ
แท้งคกุ ำม ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่ปัญ-
หำที่ผู้เป็นแม่มักไม่เคยทรำบมำ
ก่อน ดงันัน้กำรเข้ำมำรบัค�ำปรกึ-
ษำจึงเป็นทำงเลือกที่ดีเพื่อวำง 
แผนกำรตั้งครรภ์ต่อไป” 
 ส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครง 
กำร “ท้องปลอดโรค ลูกปลอด-
ภยั” สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่โทร. 081 622 6444 
หรอืส่งรำยละเอยีดมำท่ีอเีมล์ pgd_
assist@thaisuperiorart.com 

น้อยที่เกิดมำ สุขภำพแข็งแรง มี
พฒันำกำรทีด่ ีไม่ป่วยเป็นโรคร้ำย
แรง 
  นำยพรมสันต์ จิตรนำศิลป์ ผู้
จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและส่ือสำร
องค์กร กล่ำว ศนูย์ซพูเีรยี เอ.อำร์.
ท ีศนูย์ ได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของ
กำรเกิดโรคพันธุกรรม จึงได้ริเริ่ม
โครงกำร “ท้องปลอดโรค ลกูปลอด 
ภยั”  ต่อเนือ่งเป็นเวลำ 10 ปี เพือ่
ให้ควำมรู้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้อง 
กำรมีลูก ซึ่งถือเป็นกำรช่วยลด
ควำมเสีย่งกำรมบีตุรไม่ให้เป็นโรค
ทำงพันธุกรรม เพ่ือให้เด็กที่เกิด
มำปลอดโรค โดยเลง็เหน็ว่ำ “กำร
ป้องกนัก่อนกำรเกดิ มค่ีำมหำศำล
กว่ำกำรแก้ไข” โครงกำรนี้เกิดขึ้น
ด้วยเพรำะเจตนำรมณ์ของศูนย์ฯ 

สังคม

เกษร เตียวศิริ

พรมสันต์ จิตรนาศิลป์
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สังคม

พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตรแีละนายกสภาสจล. เป็นประธานพธิี
เททองหล่อองค์พระรูป  “พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรม
ไตรโลกนาถ” โดยม ีศ.ดร.สชุชัวร์ี สวุรรณสวสัดิ ์อธกิารบด ีรศ.ดร.คมสนั 
มาลสี ีคณบดพีร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ เข้าร่วมพธิี 

สยาม  ก้องภกัดสีขุ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั  สยามกลการอตุสาหกรรม 
จ�ากดั เป็นตวัแทนบรษิทั พ.ีพ.ีเอน็.โปรเฟสชัน่แนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วสิ 
จ�ากดั  ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและการพฒันา
ฝีมอืแรงงานสาขาเทคโนโลยชีัน้สงูร่วมกบักรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

มร.ฮโิตช ิโยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร น�า
ทมีผูบ้ริหาร บมจ.อซีีบ่าย เปิดตวักจิกรรม ยเูมะพลสั “สร้างสขุ...เพือ่ชมุชน” 
จดัประกวดคลิปวดีิโอ...ชิงทนุการศกึษา ภายใต้แนวคดิ “ฮอร์โมนพอเพยีง 
กบั “สขุ” ทีเ่พยีงพอ” ที ่Billboard Café ชัน้ 2 สยามดสิคฟัเวอรี่   

สรุศกัดิ ์เจรญิศริโิชต ิผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วย ธนภทัร วงษ์-
ประเสรฐิ ผูจ้ดัการทัว่ไป ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ระยอง เปิดงานฉลอง
ครบรอบ 2 ปี ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา ระยอง แห่งความผกูพนั โดยมี 
สงวนศกัดิ ์ชยัประเสรฐิสดุ, วรรณวสิา ค�าแฝง ร่วมงาน 

ราเมศ พรหมเยน็ ผูอ้�านวยการสถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ(มวิเซยีม
สยาม) พร้อมด้วย ธนชยั อชุชนิ, ทรงกลด บางยีข่นั และ กนต์ธร เตโชฬาร 
ร่วมเปิดตวันิทรรศการ  ‘ไทยท�า...ท�าท�าไม’  นทิรรศการทีน่�าเสนอความเป็น
ไทยใน 3 มติ ิทีส่ร้างสรรค์ขึน้โดยไอเดยีสดุครเีอทฟีของ 3 เซเลบฯ เมอืงไทย 

กติตพิงษ์ ศริลิกัษณ์ตระกลู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานก่อสร้าง
อาคารสงู บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลั BCI Asia Top 10 
Developers Awards 2017 จากบรษิทั บซีไีอ เอเชยี คอนสตรคัชัน่ อนิ-    
ฟอร์เมชัน่ จ�ากดั และ Future Arc Journal 

สนัชยั ห้างชยัเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามไฟเบอร์กลาส จ�ากดั ส่ง
มอบโครงการจานสะอาดเพือ่น้อง หลงัด�าเนนิการสร้างหลงัคาโปร่งแสงบริเวณ
ทีเ่กบ็ถาดอาหาร  เพือ่สร้างสขุลกัษณะทีด่ใีห้กับเดก็นกัเรยีน  พร้อมทัง้มอบ
อปุกรณ์เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นให้กับเดก็ ๆ  ทีโ่รงเรยีนบ้านป่าไม้พระฉาย จ.สระบรุ ี 

มร.ซาการ์ เนเกอร์ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรม โนโวเทล กรงุเทพ สยามสแควร์ 
พร้อมด้วย จติตมิาศ เกตวุรวทิย์ หุน้ส่วนเจ้าของ, ครสิทอป เลอเฌอน รอง
ประธานกรรมการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  ประจ�าแอคคอร์โฮเทล  ภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเฉยีงเหนอื ฉลองครบรอบ 28 ปีของโรงแรม 
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สังคม

ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธุ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็น
ประธานในงาน “น�า้ใจ...สร้างกศุล” พร้อมเปิดตวั “เขม็วนัอานนัทมหดิล” ประจ�า
ปี  พ.ศ.2560  ทีจ่ะจ�าหน่ายเพือ่น�ารายได้สมทบทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล  มลูนธิิ
สงเคราะห์เดก็ สภากาชาดไทย และดแูลช่วยเหลอืพระภกิษอุาพาธ ผูป่้วยยากไร้ 

ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ รกัษาการแทนรองอธกิารบด ีม.มหดิล เป็นประ 
ธานเปิด  “หลกัสตูรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์  THAI-UK  ระหว่าง 
Mahidol-Strathclyde”  ผลิตบณัฑติท่ีมุง่สร้างสรรค์และพัฒนานวตักรรม 
มุง่เน้นเพิม่บคุลากรและงานวจิยัคณุภาพเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมโลก 

ปราโมทย์ หริญัจารวุงศ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา น�า
ทมีสนบัสนนุให้บริการตรวจสขุภาพโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทีม่าร่วม
งานคลนิกิลอยฟ้า ปีที ่15 โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.อาณตั ิอาภาภริม ประธาน
คณะกรรมการทีป่รกึษากลุม่บรษัิทบีทีเอส ให้การต้อนรบัเป็นอย่างดี 

ยทุธศกัดิ ์ สภุสร  ผู้ว่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  ร่วมกบักรงุเทพ-
มหานคร  และพนัธมติรกว่า  45  องค์กร  แถลงข่าวมหกรรมอาหารครัง้ยิง่
ใหญ่ “Amazing Thai Taste Festival” เพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์และเอก-
ลกัษณ์ของอาหารไทยให้เป็นทีรู่จ้กัและแพร่หลายในกลุม่นกัท่องเทีย่ว 

มร.มาซาทากะ อมิรูะ ประธานกรรมการ บรษิทั คาเนโบ คอสเมตกิส์ (ประ 
เทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน “20th ANNIVERSARY of KATE TO-
KYO” งานฉลองครบรอบ 20  ปีของ KATE TOKYO โดยม ีจรสพรรณ     
สวสัดวิฒัน์, ศรณัย์ภคั เพญ็ชาต ิและดเีจพเีค-ปิยะวฒัน์ เขม็เพชร ร่วมงาน
 

สรุพงษ์ กิจชิต รองผู้จดัการฝ่ายปฏบิติัการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา 
บมจ.วิริยะประกันภยั แสดงความยนิดผู้ีผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ
ได้รบัใบอนญุาตขบัรถยนต์  ในโครงการอบรมเสรมิความรูใ้ห้แก่ผูข้อรบัใบ
อนญุาตขบัรถยนต์ รุน่ที ่327 ทีก่รมการขนส่งทางบก 

สวุด ีรตันสวสัดิ ์ผูจ้ดัการฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ บรษัิท บูท๊ส์ รเีทล (ประเทศไทย) 
ฉลองบตัรสมาชกิบูท๊ส์แอดแวนเทจ การ์ด ครบรอบ 5 ปี ด้วยการจดักจิกรรม
เวร์ิคชอ็ปสดุเอก็ซ์คลซูฟีภายใต้ธมี “ซมัเมอร์ โวยาจ” เพือ่แนะน�าทปิส์การ 
เตรยีมพร้อมก่อนเดินทางท่องเทีย่วในช่วงซมัเมอร์แก่สมาชกิผูโ้ชคดี 

ววิฒัน์ วงศ์พวิฒัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป โฮบาร์ท ประเทศไทยและอนิโดไชน่า จดั
อบรม สมัมนา “Green Innovation for Savings byHOBART” ให้กบั
กลุม่ผู้แทนจ�าหน่ายเคร่ืองล้างจานประสทิธภิาพสงูท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 
คุม้ค่าต่อการลงทนุ ทีโ่รงแรม โซ โซฟิเทล แบงคอ็ก สาธร กรงุเทพฯ


