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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สิงหาคมเป็นเดือนเดือดการเมืองไทยจาก 3 คดีใหญ่ 
โดยเฉพาะคดี “ยิ่งลักษณ์” ไม่ว่าค�าตัดสินผิดหรือไม่ผิด 
“พยัคฆ์” ที่คุยโอ่เป็น “ลูกผู้ชายอกสามศอก” ก็วิตกจริต 
รัฐประหารถึง 2 ครั้ง เสียง “แม้ว.. แม้ว” ยังไม่จบสิ้น 
“นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” จี้ 
“รัฐบาล คสช.” เร่งแก้เศรษฐกิจ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชม
เกาหลีก้าวหน้าทั้งการแพทย์และไอซีที 
“โสภณ พรโชคชัย” จับโกหกจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ 
“Pegasus” ยันประชาชนต้องสู้ในสถานการณ์ไม่ปรกติ
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17th Anniversary

กอ่นวันพิพากษา

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ.2542 ตามค�าร้องทมีทนาย
อดีตนายกฯหรือไม่ อย่างไรก็ 
ตาม จะส่งตีความหรอืไม่ หรอืส่ง
ตคีวามแล้วผลจะออกมาอย่างไร 
แต่สดุท้ายคดีรบัจ�าน�าข้าวกต้็อง
ถกูตดัสนิโดยศาลฎกีาแผนกคดี
อาญาของผูด้�ารงต�าแห่งทางการ
เมอืงอยูดี่

สปอตไลท์การเมืองฉายส่องไปที่
การแถลงปิดคดรีบัจ�าน�าข้าวของ
น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายก
รฐัมนตร ีในวนัที ่1 สงิหาคม นอก 
จากต้องติดตามเนื้อหาของค�า 
แถลงปิดคดีแล้วยังต้องลุ้นว่า
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงจะส่ง
ศาลรฐัธรรมนญูตคีวาม พ.ร.ป. 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดอีาญาของ



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความส�าคัญของเรื่องนี้คือ
การอ่านค�าพิพากษาจะมีตามนัดเดิม

หรือต้องเลื่อนออกไปเท่านั้น

พทุธศกัราช 2550 มาตรา 277 แต่
ศาลฎกีาฯเหน็ว่ายงัไม่เข้าเกณฑ์ตาม
รฐัธรรมนูญมาตรา 212 ทีจ่ะต้องส่ง
ตคีวาม
 อย่างไรก็ตาม ทีมทนายความ
อดีตนายกฯได้ไปยื่นเรื่องให้ส่งตี 
ความอกีครัง้หลงัจากทีม่นีกัวชิาการ
ออกมาให้ความเหน็ว่าการส่งเรือ่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญตามข้อก�าหนด
รฐัธรรมนญูมาตรา 212 เป็นสภาพ
บังคับไม่ใช่ให้ใช้ดลุพนิิจ
 หมายความว่าเมื่อมีข้อโต้
แย้งต้องส่งให้ศาลรฐัธรรมนญูชี้ 
ขาดเท่านัน้
 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 212 
ก�าหนดเอาไว้ชดัเจนว่า
 ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบงัคับแก่คดใีด ถ้าศาล
เห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้งพร้อม

กอ่นวันพพิากษา
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เคยถูกศาลพพิากษาว่ากระท�าความ
ผดิตามบทบญัญตั ิ แห่งกฎหมายที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบ
ด้วยมาตรา 5 นัน้ เป็นผูไ้ม่เคยกระ
ท�าความผดิดงักล่าว หรอืถ้าผูน้ัน้ยงั
รบัโทษอยูก่ใ็ห้ปล่อยตวัไป แต่ท้ังนี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่า
ชดเชยหรอืค่าเสยีหายใดๆ
 วันแถลงปิดคด ี1 สงิหาคมนีจ้งึ
ต้องดูว่าศาลฎีกาฯจะยืนค�าเดิมคือ
ไม่ส่งตคีวามหรอืเปลีย่นใจส่งตีความ
ตามทีท่มีทนายความอดตีนายกฯยืน่
ค�าร้อง โดยประเดน็ทีต้่องพจิารณา
คือการย่ืนตีความตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 212 เป็นสภาพบงัคบัทีต้่อง
ส่งตีความหรือให้ศาลฎีกาฯใช้ดุล-
พนิจิได้ว่าค�าร้องเข้าหลกัเกณฑ์ตาม
มาตรา 212 ท่ีต้องส่งตคีวามหรอืไม่
ได้
 ความส�าคัญของเร่ืองนีค้อืหากส่ง
ตีความการนัดอ่านค�าพิพากษาวัน
ที ่25 สงิหาคมอาจต้องเลือ่นออกไป
เพื่อรอค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรม 
นญูก่อน แต่หากส่งไปแล้วศาลรัฐ-
ธรรมนูญไม่รับตีความการอ่านค�า
พพิากษาด�าเนนิการได้ตามก�าหนด
เดมิ
 อย่างไรกต็าม จะส่งตคีวามหรอื
ไม่ หรอืส่งตคีวามแล้วผลการตคีวาม
จะออกมาอย่างไรก็ไม่กระทบต่อ
สาระส�าคัญคดี จะมีผลเพียงท�าให้
การตัดสินคดียืดเยื้อออกไปหรือไม่
เท่านัน้
 จะช้าหรือเร็วคดีจ�าน�าข้าวก็
ต้องถกูตดัสนิโดยศาลฎกีาแผนก
คดีอาญาของผูด้�ารงต�าแห่งทาง 
การเมอืง

ทิศทางการเมืองสัปดาห์นี้ถูกโฟกัส
ไปทีก่ารแถลงปิดคดจี�าน�าข้าวท่ีน.ส. 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐ-
มนตร ีจะแถลงด้วยตัวเองทีศ่าลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงในวนัที ่1 สงิหาคมน้ี
 นอกจากต้องดเูนือ้หาทีน่.ส.ยิง่-
ลกัษณ์ จะแถลงต่อศาลฎกีาฯแล้ว ส่ิง
ที่ต้องดูคือศาลฎีกาฯจะรับค�าร้อง
ของทีมทนายอดีตนายกฯท่ีไปยื่น
เรื่องซ�้าขอให้ศาลฎีกาฯส่งศาลรัฐ-
ธรรมนญูตคีวาม มาตรา 5 พระราช
บญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
วธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้�ารงต�า-
แหน่งทางการเมอืง พ.ศ.2542  ขดั
ต่อรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั มาตรา 
235 หรอืไม่
 ก่อนหน้านีท้มีทนายความอดตี
นายกฯได้ยืน่เรือ่งต่อศาลไปแล้วครัง้
หนึง่เมือ่วนัสบืพยานนดัสดุท้าย ให้
ส่งตคีวามค�าร้องโต้แย้งคดัค้านเพิม่
เตมิพยาน ตามพระราชบัญญตัปิระ 
กอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณา
ความอาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมอืง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎ-
หมายนัน้ต้องด้วยมาตรา 5 และยงั
ไม่มคี�าวินจิฉยั ของศาลรฐัธรรมนญู
ในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิัน้ ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาล
รฐัธรรมนญู เพือ่วินจิฉยั ในระหว่าง
นัน้ ให้ศาลด�าเนนิการพจิารณาต่อ
ไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราว จนกว่าจะมีค�าวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนญู
 ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็ว่า
ค�าโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหน่ึง 
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินจิฉยั 
ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดัง
กล่าวไว้พจิารณากไ็ด้
 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ใช้ได้ในคดทีัง้ปวง แต่ไม่กระทบ
ต่อค�าพพิากษาของศาล อนัถงึทีส่ดุ
แล้ว เว้นแต่ในคดอีาญาให้ถอืว่าผูซ้ึง่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4633 (1158) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยิ่งแย่เมื่อขึ้นมหาวิทยาลัยที่ปัญหาเพียบ กิจ- 
กรรมก็มีปัญหาวิตถาร เม่ือจบการศึกษาแล้ว
บ้านเมืองจะได้อะไร  
 ครูบาอาจารย์หรือรัฐมนตรีก็ลองหน่อย 
สอบถามเพื่อแก้ปัญหากิจกรรมแบบนี้ ให้เขา
เห็นคุณประโยชน์ จัดกิจกรรมก็ต้องเกิดประ-
โยชน์ ต้องเรียนรู้ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง การรับน้อง
จงึต้องสร้างสรรค์ มหาวทิยาลยัแถวๆกรงุเทพฯ
เหน็ท�าแค่ปีเดยีวแล้วกห็ายเงยีบไป เคยมารบั
น้องใหม่กันที่วัดสวนแก้ว ให้พระเทศน์อบรม 
รุ่นพี่ก็มานั่งฟังด้วย รุ่นน้องฟังไปก็ได้ประ-
โยชน์ กจิกรรมกม็ไีด้ประโยชน์ เพราะใช้สมอง
ด้วยความคิดที่เป็นระบบ ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่
คิดอะไรวิปริตวิปลาสพิสดารที่สังคมส่วนใหญ่
เขารับไม่ได้  
 เสน่ห์ของการศกึษาคอืความใคร่เรยีน ใคร่
รู ้ความหวิกระหายทีไ่ด้เข้าเรยีนในมหาวทิยา-
ลยั หากยงัมกีจิกรรมวติถารกท็�าให้มหาวทิยา-
ลัยเส่ือมเสีย ใครๆก็อยากให้ลูกหลานเรียน
แล้วได้ด ีได้ฉลาด ได้รู ้ไม่ใช่ไปท�ากิจกรรมโง่ๆ
ที่ท�าให้เสน่ห์ของการศึกษาถูกท�าลาย 
 เพราะฉะนัน้กข็อให้มหาวทิยาลยัต่างๆ
ทีจ่ะจดักจิกรรมรบัน้องปีนี ้น�าเรือ่งไม่ดไีม่
งามมาเป็นบทเรยีน ท�ากจิกรรมทีม่สีตปัิญ-
ญา สร้างสรรค์ จะได้เชดิหน้าชตูาสถาบนั
	 เจริญพร

ข่าวมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามชีแ้จงลง 
โทษ “รุ่นพี่รับน้องสยิว” สั่งน้องให้จับอวัยวะ
เพศ มีทั้งหมด 15 คนที่ถูกภาคทัณฑ์และท�า
ทณัฑ์บน พร้อมให้ท�างานบ�าเพญ็ประโยชน์ 50 
ชั่วโมง  
 เรือ่งการรบัน้องพเิรนทร์ยงัไม่หมดไปสักที 
ท�าให้วงการศึกษามัวหมอง ทุกปีจะมีเรื่องไม่
เหมาะไม่ควรเรื่องรับน้องใหม่ อย่างที่ราชภัฏ
มหาสารคามมีคลิปออกมาแฉ ทั้งยังมีการเอา
นมข้นหวานมาราดแล้วให้เลีย ถ้าการศึกษา
เราเป็นอย่างนีจ้ะเกดิอะไรกบับ้านกบัเมอืง เมือ่
สติปัญญาของปัญญาชนเป็นอย่างนี้ 
 ถามว่ากจิกรรมแบบนีไ้ด้ประโยชน์อะไร คน
คดิตอบได้มัย้ ถ้าตอบไม่ได้กต้็องบอกว่าสมอง
ซือ่บือ้ โบราณเขาว่า “สมองหมาปัญญาควาย” 
คดิแต่เรือ่งทีค่นทัว่ไปเขารบัไม่ได้ มนัตกต�า่ทัง้
ศีลธรรม ระเบียบแบบแผนและความคิดสร้าง 
สรรค์ของความเป็นนกัศกึษา ท�าให้มีแต่ความ
เสื่อม  
 หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า การศึกษาหมา
หางด้วน การศึกษาเจดีย์ยอดด้วน เป็นการ
ศกึษาทีต่�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ ถ้าเจดย์ีนัน้ยอด
มนัต้องงาม สวยทีย่อด การศกึษายิง่สูงยิง่ต้อง
สง่างาม ระดับอุดมศึกษาจึงต้องสง่างาม เด็ก
อนุบาลก็ไม่ค่อยมีปัญหา พอขึ้นระดับประถม
ก็เริ่มมีนิดๆแล้ว ขึ้นมัธยมก็เริ่มใจแตก แล้วก็

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

 
In Brief : ย่อความ

สมองหมาปัญญาควาย

ทรรศนะ

ใครๆก็อยากให้ลูกหลานเรียนแล้ว
ได้ด ี ได้ฉลาด ได้รู ้ ไม่ใช่ไปท�ากจิ-    
กรรมโง่ๆ ทีท่�าให้เสน่ห์ของการศกึ-
ษาถูกท�าลาย  

กรณรีถไฟความเรว็สงู (ปานกลาง) ไทย-
จนี จะใช้ “กฎหมายพเิศษ” เร่งผลกัดนั
อย่างไรกต็าม กจ็ะเป็น “แผล” ทีต่ดิตวั 
“รฐับาลทหาร” ตลอดไป ตราบใดทีป่ระ 
ชาชนยงัข้องใจเรือ่งความโปร่ง ใสและผล
ประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ 
 ยิง่ในอนาคตทกุฝ่ายกเ็หน็สอดคล้อง
กนัว่า ค่าโดยสารไม่คุ้มกบัการลงทนุคือ 
“เจ๊ง” แน่นอน ส่วนผลประโยชน์อืน่ๆ ที่
เอามาอ้างกย็ากจะประเมนิ ลกูหลานใน
อนาคตกต้็องแบกรบัความเสยีหายไปโดย
ปรยิาย เพราะ “รฐับาลทหาร” นริโทษ
กรรมตวัเองทัง้ในปัจจบัุนและอนาคตคือ 
ท�าอะไร “ผดิ” กไ็ม่ต้องรบัโทษ! 
 “โครงการรถไฟไทย-จนี” ยิง่เอา
ไปเปรยีบเทยีบกบั “รฐับาลป”ู ซึง่ทกุ
อย่างต้องผ่านกระบวนการตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด ท้ังยงัมรีาคาถกูกว่า กลบัถกูกล่าว
หาเรือ่งผลประโยชน์สารพดั แต่ทกุกลุม่
ทกุฝ่ายกส็ามารถตรวจสอบได้ แต่ในยุค 
“รฐับาลทหาร” ต้องเชือ่อย่างเดียวว่าทกุ
อย่างโปร่งใส!
 เมือ่ภายใต้ “ระบอบพสิดาร” ตรวจ
สอบไม่ได้ กม็คี�าถามถงึ “ความน่าเชือ่
ถือ” ของฝ่ายจีน ซึ่งล่าสุด “Financial 
Times” ได้เผยแพร่บทความถึงการเสนอ
ตวัของจนีเพือ่ท�ารถไฟความเรว็สงูในหลาย
ประเทศ แต่ปรากฏว่าล่าสดุม ี5 ประเทศ
ทีย่กเลกิซึง่มมีลูค่ารวมถึง 48,000 ล้าน
ดอลลาร์ คอื	ลเิบยีมลูค่าโครงการ 3,600 
ล้านดอลลาร์ เมก็ซโิก 3,700 ล้านดอล-
ลาร์ เวเนซูเอล่า 7,500 ล้านดอลลาร์ 
สหรฐั 12,200 ล้านดอลลาร์ และ เมยีน- 
มาร์ 20,000 ล้านดอลลาร์
 “โครงการรถไฟไทย-จนี” จงึไม่ 
ใช่แค่เรือ่งคุม้ค่าการลงทนุ หรอืมี
ความโปร่งใสหรอืไม่เท่านัน้ แต่ยงั
เป็นเรื่อง “ความน่าเช่ือถือ” ของ   
ฝ่ายจนี ซ่ึงลกูหลานในอนาคตกต้็อง
แบกรบัไปทัง้หมด!

วิบากกรรม?
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เศรษฐกิจ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,800.00 บาท

 ขาย 19,900.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,450.00  บาท

 ขาย   19,900.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,263.87  ขาย 1,264.30
ลอนดอน ซื้อ 1,263.66 ขาย 1,264.16

ภาวะหุน้ 27 กรกฎาคม 2560

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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.56

39.76875

45.47875

4.3763

0.31258

24.8657

-2.11  1,581.06  
  36,529.36
-1.40  2,258.43  
  26,258.07
-0.20  1,007.08  
  20,352.88
-1.65  558.48  
  1,351.03

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,701.90  -1.72

2,360.28  -0.93

2,469.21  -9.95

1,850.68  -1.91

2,387.66  -2.54

2,910.91  -1.95

1,254.21  +0.04

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,419.58

14.84

3,947.38

10.81

1,472.20

-

11,108.25

30.41

12,036.82

32.95

-928.57

-

16,241.93

44.46

16,697.39

45.71

-455.46

- 

3เดือนเฟซบุ๊กโกย3แสนล้าน

 ส�านักข่าวบีบีซีไทยรายงาน
ว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง
เฟซบุ๊ก เปิดเผยผลประกอบการ
ไตรมาสที่ 2 ปีนี้ออกมาดีมาก ที่
ผ่านมาเฟซบุก๊ได้เพิม่พืน้ทีโ่ฆษ-
ณาไปพร้อมๆกับจ�านวนผู้บริ-
โภคท่ีเพิม่ขึน้ และทดลองหาราย
ได้จากบริการสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมถึงอินสตาแกรมและวอทส์
แอพ   
 ซกัเคอร์เบิร์ก กล่าวว่า ทีผ่่าน
มายงัถอืเป็นจุดเริม่ต้นของโฆษ-
ณาบนบริการเฟซบุ ๊กแมสเซน
เจอร์ แต่ก็ย�้ากับนักลงทุนให้มั่น 
ใจว่าในระยะยาวจะหาหนทางที่
ลงตัวได้ในที่สุด  
 ด้าน เชอริล แซนด์เบิร์ก หัว 
หน้าฝ่ายปฏิบัติการของเฟซบุ๊ก 
กล่าวว่า แบรนด์ต่างๆได้ทดลอง
การโฆษณาหลายรูปแบบบนเฟ
ซบุก๊ เช่น บรษิทัทรอปิคานา พบ
ว่าโฆษณา 6 วินาทีให้ผลลัพธ์ที่
ดีกว่าแบบยาว โดยเฟซบุ๊กมีคู่
แข่งคือ Snapchat แพลตฟอร์ม
ทีไ่ด้รบัความนยิมในกลุ่มผู้ใช้สือ่
สังคมออนไลน์ที่มีอายุน้อย จาก
การบุกเบิกวิธีเล่าเรื่องแบบเจาะ 
จงผู้ใช้กลุ่มท่ีกว้างกว่า และก�า-
หนดอายุของโพสต์ให้แค่ 24 ชั่ว 

โมงก่อนจะถูกลบ ซึ่งขณะนี้อิน-
สตาแกรม และวอทส์แอพ ก็ก�า 
ลังเพิ่มบริการในรูปแบบที่คล้าย
กันด้วย 
 ส่วนราคาหุ้นของเฟซบุ๊กปีนี้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวขึ้น
ไปอีกร้อยละ 3.6 ในการซื้อขาย
ช่วงหลังชั่วโมงปรกติ ซึ่งเฟซบุ๊ก 
ระบุว่า โฆษณาบนอุปกรณ์สื่อ-
สารเคลือ่นที ่คดิเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 87 ของรายได้โฆษณา 9,160 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 84 จากปีที่แล้ว ส่วนการ
จ้างงานบรษิทัมพีนกังาน 20,600 
คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จาก
ปีก่อน นอกจากนี้ จ�านวนผู้ใช้  
ต่อเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 
2,010 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 17 
จากปีที่ผ่านมา โดยในจ�านวนนี้
มี 2 ใน 3 ที่ล็อกอินเข้าใช้บริการ
ทุกวัน
 อย่างไรกต็าม ล่าสดุนติยสาร 
Forbes ได้ประเมินมหาเศรษฐี
โลกว่า เจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้งและ
ซีอีโอของเว็บไซต์ขายปลีกราย
ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com 
ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับ
หนึ่งของโลก แทน บิล เกตต์ เจ้า 
ของบริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่

ดา้นอุตสาหกรรมไอท ีเรียบรอ้ย
แล้ว ท�าให้เบโซสเป็นมหาเศรษฐี
คนแรกที่แซงหน้าบิล เกตต์ใน
รอบ 7 ปี โดยฟอร์บส์ประเมนิจาก
ราคาหุ้นของ Amazon ปรับตัว
สูงขึ้นในการซื้อขายในวันพฤ-
หสับด ีท�าให้มลูค่าทรัพย์สนิของ
เบโซส เพิม่ขึน้เป็นระดบัประมาณ 
90,500 ล้านดอลลาร์ แซงหน้า
บิล เกตต์ที่มีทรัพย์สินประมาณ 
86,000 ล้านเหรียญ 
 เบโซส ปัจจุบันอายุ 53 ปี มี
หุน้ในบรษิทั Amazon.com 17% 
เป็นผูเ้ริม่ก่อตัง้เวบ็ไซต์ Amazon 
เมื่อ 23 ปีที่แล้ว จากเว็บซื้อขาย
หนงัสอืมอืสองจนกลายเป็นตลาด
สนิค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
รายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ 
เบโซส ยังเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ 
Washington Post และบริษัท
เทคโนโลยด้ีานอวกาศ Blue Ori-
gin ด้วย

ออกบูธ๊ : นายกจิจา วรรณทนา-
พร เจ้าหน้าที่การตลาดตัวแทน
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) น�าสินค้าอุป-
กรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “GA-
TA” ร่วมออกบู๊ธ งานบ้านและ
สวนแฟร์ Midyear 2017 โดย
ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมชม    
บู๊ธเป็นจ�านวนมาก ที่ฮอลล์ 101 
ไบเทค บางนา

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก พอใจรายได้เมษายน-มิถุนายนสูงถึง 
9,300 ล้านดอลลาร์ (312,000 ล้านบาท) เพิม่ขึน้ร้อยละ 45 
ส่วนก�าไร 3,900 ล้านดอลลาร์ (131,000 ล้านบาท) จ�านวน  
ผูใ้ช้ต่อเดอืนสงูกว่า 2,00 ล้านคน หรอืกว่า 1 ใน 4 ของประ-
ชากรโลก  

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
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กีฬา

อนัโตนโิอ คอนเต้ กนุซอืทมี “สงิโตน�า้เงนิคราม” 
เชลซ ีชือ่ว่า แฮร์รี ่เคน กองหน้าทมี “ไก่เดอืย
ทอง” ทอ็ตแนม ฮอต สเปอร์ส มค่ีาตวัราว 100 
ล้านปอนด์ และมตีัง้ราคาไว้ว่า เชลซ ี มโีอกาส
คว้าตวักองหน้าทมีชาตอิงักฤษผูน้ีไ้ปร่วมทมี ใน
ราคา 12/1 
 คอนเต้ เพิง่จะคว้าตวั อลัวาโร โมราต้า มา
ร่วมทมีในราคา 58 ล้านปอนด์ จงึไม่มคีวาม    
คิดทีจ่ะซ้ือกองหน้าทมีชาตอิงักฤษ แต่ คอนเต้ 
ยอมรบัว่า เขาแอบชืน่ชมในตวักองหน้าวยั 23 
ปีผูน้ี้ 
 เคน จบฤดกูาลด้วยการเป็นดาวซลัโว ช่วง 2 
ฤดกูาลท่ีผ่านมา และบริษทัรับแทงพนนัยงัตัง้
ราคาว่า ในฤดกูาลใหม่ทีจ่ะถงึนี ้เขายงัจะครอง
อนัดบัซลัโว เป็นฤดกูาลที ่3 ทีร่าคา 3/1 ขณะที่ 
โรเมล ู ลกูาก ู กองหน้าตวัใหม่ของทมีแมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ อยูท่ีร่าคา 7/2 และ แซร์จโิอ อกู
เอโร ของแมนเชสเตอร์ ซติี ้อยูท่ีร่าคา 7/1 
 “ส�าหรบัผม เคน เป็นกองหน้าทีด่ทีีส่ดุคน
หนึง่ของโลก” คอนเต้ กล่าว “หากว่าผมจะต้อง
ซือ้ผูเ้ล่นกองหน้ามาสกัคนหนึง่ ผมจะมองไปที่ 
เคน เขาเป็นกองหน้าทีส่มบรูณ์แบบ มร่ีางกาย

ทีแ่ขง็แกร่งทัง้ทีม่บีอลอยูก่บัเท้า และไม่มบีอล 
เขาแย่งบอลได้ด ีเล่นลกูกลางอากาศได้เด่น รวม
ไปถงึจงัหวะโยกซ้าย-ขวาได้ยอดเยีย่มด้วย”
 “เขาเป็นนกัเตะทีค่รบเครือ่งจรงิๆ เขาเป็น  
กองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก หากว่าคุณ
สนใจดงึตวั เคน มาร่วมทมี ผมคดิว่าค่าตวัเขาจะ
ตกประมาณ 100 ล้านปอนด์ อย่างน้อย ส�าหรบั
ผม หากว่าผมมองหากองหน้าราคาประมาณนี้ 
แน่ นอน เขาเป็นกองหน้าทีเ่หมาะสมคนหนึง่” 
 บ่อนรบัแทงพนนัตัง้ราคาให้ เคน มโีอกาส
ย้ายทมีมาอยูก่บัทมีเชลซ ีในราคา 12/1 ในช่วง
ซมัเมอร์ แต่โอกาสทีเ่ขายังอยู่กบัทมีสเปอร์ส ต่อ
ไป อยูท่ี ่1/20 
 นอกจากนี ้คอนเต้ ยงัพดูถงึกรณทีีท่มีเชลซี 
ขาย ไคย์ล วอล์คเกอร์ แบ็กขวา ไปให้กบัทีมแมน
เชสเตอร์ ซติี ้ช่วงต้นซมัเมอร์ทีผ่านมา ด้วยราคา 
45 ล้านปอนด์ และมโีอกาสเพิม่เป็น 50 ล้าน
ปอนด์ 
 “เราพยายามขาย วอล์คเกอร์ บอกตามตรง 
ผมคดิว่า นกัเตะสมยันี ้ มรีาคาทีแ่พงมาก มนั
เป็นเร่ืองทีย่ากมากขึน้ในตลาดซือ้ขายนกัเตะใน
ยุคนี ้หากคุณต้องการทีจ่ะพัฒนาผู้เล่นของคณุ” 

โลกกีฬา ‘เคน’ค่าตัว100ล้านปอนด์

‘แบรดลย์ี’คุมลอสแองเจลลสี         
บ๊อบ แบรดลี่ย์ อดีตนายใหญ่ทีมสวอน
ซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมคน
แรกของทีมลอสแองเจลลีส เอฟซี ในเม-
เจอร์ลกี โดยกนุซอืวยั 59 ปี เป็นชาวอเมริ 
กนัคนแรกทีไ่ด้คมุทมีในพรเีมยีร์ลกี แต่ท�า
ทมีได้เพยีง 85 วนั ก่อนทีจ่ะโดนทมีสวอน
ซี ไล่ออกในเดือนธันวาคม 2016 พวกเขา
เอาชนะเพียง 2 เกมจาก 11 เกม
 ส�าหรับทีมลอสแองเจลลีส เอฟซี อยู่
ภายใต้การบริหารของกลุ่มนักลงทุนจ�า-
นวน 27 คน รวมทั้ง วิลล์ เฟอร์เรลล์ นัก
แสดงฮอลลวูิด จะร่วมแข่งขนัในเมเจอร์ลกี 
ในฤดูกาล 2017-2018 เป็นฤดูกาลแรก  

‘แอลเอ’ดงึแดนกลางเสรมิทพั
ทีมแอลเอ กาแลคซี่ เซ็นสัญญาคว้าตัว 
โจนาธาน ดอส ซานโต๊ส กองกลางเมก็ซโิก 
จากทีมบีญาร์เรอัล เพื่อเข้ามาพลิกสถาน 
การณ์ของทมี จากการเปิดเผยของเจ้าหน้า 
ที่ของทีมในเมเจอร์ลีก 
 ดอส ซานโต๊ส เป็นหน่ึงในขุนพลทีม
เมก็ซโิก ในชดุคอนเฟเดอเรชัน่ คพั จะร่วม
ลงฝึกซ้อมกบัทีมกาแลค็ซี ่ในวนัศกุร์ ก่อน
ที่จะการเปิดตัวต่อหน้าส่ือมวลชน “การ
เซ็นสัญญาในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็ง 
แกร่งให้กบัทมีเรา เพือ่ผ่านเข้าถงึรอบเพลย์ 
ออฟ และไปให้ไกลที่สุด” ซิกี้ ชมิด โค้ช
ของทีม กล่าว 

‘ซลิวา’มัน่ใจไม่โดนปลดแน่ๆ    
มาร์โก้ ซลิวา มัน่ใจว่า เขาสามารถทีจ่ะอยู่
รอดปลอดภยัในการเข้าคมุทมีวตัฟอร์ด หลงั
จากทีก่นุซอืโปรตกุสี วยั 40 ปี ได้รบัการแต่ง
ตัง้เป็นกนุซอืคนที ่9 ในรอบ 5 ปี หลงัจาก
ทีป่อซโซ เข้ามาดแูลทมี
 เมือ่ฤดกูาล กม็กีารเปลีย่นผูจ้ดัการทมี
ถงึ 2 คน ทัง้ๆที ่คยุเก้ ซานเชส โฟลเรซ และ 
วอลเตอร์ มาซซาร์รี ่กช่็วยให้พวกเขาอยูใ่น
พรเีมยีร์ลกีได้ส�าเรจ็ “ผมเชือ่ว่าผมจะอยูก่บั
ทมีจนครบ 2 ปีจากทีเ่ซน็สญัญากนัไว้ เพราะ
ว่า พวกเขามคีวามเชือ่ว่า เรามีทีมงานท่ีดท่ีีน่ี 
และสามารถพฒันาทมีต่อไปได้ สิง่ทีส่�าคญั
ทีส่ดุ คอืผมต้องท�างานวนัต่อวนั เกมต่อเกม 
และพฒันาทมีขึน้ไปเรือ่ยๆให้ได้” เขากล่าว 

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า นายใหญ่ทีม “เรือใบ” สีฟ้า 
แมนเชสเตอร์ ซติี ้เปิดเผยว่า เมนจามนิ เมน-
ดี้ นักเตะเลือดใหม่ของทีม พลาดลงข่วยทีม
ช่วงต้นฤดกูาล 2017-2018 เนือ่งจากมอีาการ
บาดเจ็บต้นขา 
 นักเตะกองหลังวัย 23 ปี ไม่ได้ลงในเกมที่
ทีมเอาชนะเรอัล มาดริด 4-1 ที่ลอสแองเจล
ลสี ทัง้ทีผ่่านการตรวจร่างกาย จากทมีโมนาโก 
เมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา ในราคา 49 ล้านปอนด์ 

‘เมนดี’้พลาดลงเตะเปิดฤดกูาล
เป็นท่ีคาดกันว่า เมนด้ี จะพลาดลงสนามใน
เกมนัดเปิดสนามนัดที่ออกไปเยือนไบรจ์ตัน 
ในวันที่ 12 สิงหาคม “โชคไม่ดี เขามีอาการ
บาดเจ็บเล็กน้อย และไม่พร้อมที่จะลงสนาม
ช่วง 2-3 สัปดาห์แรก” นายใหญ่แมนฯ ซิตี้ 
กล่าว 
 บรษิทัรบัแทงพนนั ตัง้ราคาแมนฯ ซติี ้คว้า
แชมป์พรีเมียร์ลีก ในราคา 15/8 ขณะที่ราคา
คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก ไว้ที่ 12/1  
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ไปช่วยซือ้ของในร้านของช�าหรอืซือ้
ยาให้แล้ว คุณหลิวและสมาชิกใน
กลุม่ยงัช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติอกี
ด้วย
 คณุหลวิกล่าวว่า ผูส้งูอายเุหล่า
น้ีตอนที่ย้ายมาอาศัยท่ีนี่คร้ังแรก
ไม่รู้จักใครเลย ท�าให้พวกท่านไม่
สามารถหาคนมาพดูคยุด้วยได้และ
ทีส่�าคัญ ผูส้งูอายกุลุม่นีไ้ม่มลีกูหลาน
อยูใ่กล้ๆให้ความอุน่ใจ
 ดงันัน้ คณุหลวิและอาสาสมคัร
คนอืน่ๆ จงึเริม่ท�าการเยีย่มบ้าน โดย
เฉพาะผูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดยีว โดยให้
ความส�าคัญไปที่การพบปะพูดคุย 
เพือ่ให้ท่านเหล่านัน้ไม่รูส้กึว่าตวัเอง
ก�าลงัถกูลมืจากสงัคม
 คณุหลวิเล่าให้ฟังด้วยรอยยิม้ว่า 
เวลาผ่านไป พวกท่านเหล่านัน้กเ็ริม่
เปิดใจรับเธอและเริ่มที่จะบอกเล่า
หรือบอกความในใจให้แก่เธอและ
อาสาสมัครคนอื่นๆ ตอนนี้ พวก

ชมุชนปินหซูือ่จี ้ ชานเมอืงเหอเฟย 
มณฑลอันฮุย ก็เป็นเหมือนชุมชน
ใหญ่ๆทัว่ไปของจนีทีก่�าลงัขยายตวั 
อย่างต่อเนือ่ง แต่ท่ามกลางความทนั
สมัยภายนอกนัน้ ภายในชมุชนปิน
หกูลบัมคีวามแตกต่าง
 ชมุชนคอมเพลก็ส์ขนาดใหญ่ที่
มีสมาชิกอาศัยกว่า 130,000 คน
แห่งนี ้สามารถบรรลุภารกจิทีใ่ห้ทกุ
คนในชมุชนรูส้กึเป็นชุมชนทีใ่กล้ชดิ
กนั โดยมอีาสาสมคัรในชมุชนกว่า 
6,000 คนทีค่นในชมุชนยกย่องว่า 
“ปัง เค่อ” หรอื “ผูช่้วยเหลอื” ซึง่เข้า
มาช่วยเหลอืชุมชนโดยไม่หวงัผลตอบ 
แทน
 ส�าหรบักลุม่ประชากรทีท่างอา-
สาสมคัรชมุชนจะเข้าไปให้ความช่วย
เหลอืก่อนเลยคอื กลุม่ผูส้งูอาย ุโดย
เฉพาะผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูต่วัคนเดยีว 
ดงันัน้ กลุม่อาสาสมคัรทีเ่รยีกกลุม่
ตวัเองว่า “คณุป้าหลวิ” กจ็ะเข้าไป
ดแูลรับผดิชอบในส่วนนี้
 ผู้ก่อตัง้กลุม่คอืคณุหลวิ หวนิ ก่อ
ตัง้เมือ่ปี ค.ศ.2013 โดยเข้าไปดแูล
ในกลุม่ของคณุแม่ทีอ่ยูก่บับ้านและ
กลุม่ผู้เกษยีณอาย ุซึง่ปัจจบุนั มผีูส้งู
อายทุีอ่ยูต่วัคนเดยีวมากกว่า 50 คน
ท่ีกลุม่ของ “คณุป้าหลวิ” ดแูลอยู่
 ความช่วยเหลอืนอกจากการออก
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ท่านเหล่านั้นจะรีบยืนและโบกมือ
เรียกเธอตั้งแต่มองเห็นเธอเดินมา
เลยทเีดยีว
 กลุม่ของคณุป้าหลวิ ปัจจบุนัจะ
เข้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 
อย่างน้อยเดอืนละ 3 ครัง้
 คณุหลวิเล่าว่า สิง่ทีเ่ธอท�านี ้เธอ
ไม่เคยรู้สึกว่ามันยากส�าหรับเธอ    
ในการเข้าไปช่วยเหลือท่านเหล่า  
นัน้ เธอให้เบอร์โทรศพัท์ของเธอซึง่
สามารถเรยีกใช้บรกิารเธอได้ตลอด 
24 ชัว่โมง 7 วนัต่อสปัดาห์ แต่ถาม
ว่าเหนือ่ยหรอืไม่ กต้็องบอกว่าเหนือ่ย
กว่าการท�างานประจ�าที่เธอเคยท�า
มา
 คณุหลวิ แม้ปัจจบุนัจะอาย ุ62 
ปีแล้วกต็าม หากเธอยงัรูส้กึว่าเธอมี
ความสุขกับสิ่งที่เธอท�า เพราะเธอ
เหน็ว่าท่านเหล่านัน้สมควรทีจ่ะได้
รับการดูแล คนสูงอายุมักจะเหงา 
โดยเฉพาะเม่ือต้องมาอยู่ในสังคม

จิตวิญญาณแห่งชุมชน

ใหม่ๆ สิง่แวดล้อมใหม่ด้วยตวัเอง 
สิง่ทีเ่ธอท�ากบัท่านเหล่านัน้กค็อื ท�า
เหมือนกับว่าตัวเธอเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวของพวกท่านแค่นั้น
เอง
 นอกจากกลุ่มคุณป้าหลิวแล้ว 
ยังมีกลุ่มจิตอาสาอื่นๆอีกกว่า 80 
กลุม่ทีด่แูลไปตัง้แต่การรักษาความ
ปลอดภัย การรักษาความสะอาด 
กลุ่มส่งเสริมให้เด็กๆในชุมชมรัก
การอ่าน เป็นต้น
 กลุม่คนจติอาสาในชมุชนปินหู
แห่งนี ้แสดงให้เหน็ว่าชวีติในป่าคอน 
กรีตไม่ได้เป็นการขวางกั้นการติด 
ต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ กลุ่มจิต
อาสาเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงมิตร 
ภาพระหว่างเพื่อนบ้านที่นับวันจะ
ยิง่หาได้น้อยลงไปทกุท ีหากชมุชน
ปินหูนี้จะเป็นแบบอย่างให้ชุมชน
อืน่ๆเลยีนแบบ สงัคมกค็งจะน่าอยู่
ขึน้อกีมาก   

  

editor59lokwannee@gmail.com

กระจกแตกกลับประสาน  
ใคร่เอ็นดูองค์หญิงเป็นอย่างมาก 
ส่วนซวเีต๋อเหยยีนต้องตกระก�าล�า-
บาก หนอีอกจากเมอืงหลวงไป
 จนถงึวันทีส่ญัญา ซวีเต๋อเหยยีน 
กลบัมาในตลาด พบยายแก่คนหนึง่
ขายกระจกคร่ึงแผ่นในราคาทีส่งูลบิ
ลิว่ เขาจงึเข้าไปคยุ เมือ่เหน็ว่าเป็น  
กระจกของภรรยา เขาจงึเชญิยายแก่
ไปรบัประทานอาหาร พร้อมทัง้เล่า
เรือ่งราวของตนให้ฟัง สดุท้ายได้ฝาก
กลอนปรศินาไว้ให้องค์หญิง

 เม่ือองค์หญิงได้เห็นค�ากลอน 
กร้็องไห้เศร้าโศก ไม่รบัประทาน
อาหาร หยางซูท่ราบเรือ่งกส็งสาร
และเหน็ใจ จงึให้คนไปเชิญซวเีต๋อ
เหยยีนมาพบ จากนัน้ได้คนืองค์
หญิงเล่อชางแก่เขาพร้อมทั้งเงิน
จ�านวนหนึง่
 ทั้งคู ่หนีไปอยู ่ที่เจียงหนัน
และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความ
สขุจนแก่เฒ่า
 กระจกแตกกลับประสานนั้น 
หมายถงึ คูแ่ต่งงานทีเ่ลกิรากนัไป
แล้วกลบัมาคนืดกีนัอกี 
 

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติท่ีว่า “โพ่ว 
จิง้ ฉง หยวน” หรือ “กระจก
แตกกลบัประสาน”
 รชัทายาทราชวงศ์เฉนิ ซวเีต๋อ
เหยียนได้อภิเษกกับองค์หญงิเล่อ
ชาง ทั้งคู่รักใคร่กลมเกลียวกัน
อย่างมาก จนกระทัง่ได้เกดิสง-
ครามและก่อนทีเ่มอืงหลวงจะถกู
ตแีตก รัชทายาทซวเีต๋อเหยยีนได้

มอบของแทนใจให้แก่ภรรยาของเขา
องค์หญงิเล่อชางก่อนทีจ่ะถกูพลดั-
พรากจากกนั
 โดยซวีเต๋อเหยียนได้หักกระจก
ออกเป็นสองชิน้ ชิน้หน่ึงเกบ็ไว้ทีเ่ขา 
ส่วนอกีชิน้เกบ็ไว้ท่ีองค์หญิง โดยสญั 
ญาว่า ในวนัท่ีสิบห้า เดอืนหนึง่ ให้
น�าออกมาวางขายในตลาด และเขา
จะได้ตามไปหาองค์หญงิได้
 ต่อมา องค์หญิงตกไปเป็นของ
หยางซู ่คนสนิทของฮ่องเต้ ซึง่เขารกั
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หยาง เซียะ แห่ง chinadaily.com.cn ให้ชื่อภาพนี้ว่า “The era 
of mobile payments” สะท้อนกระแสการจ่ายเงินผ่านแอปพลิ
เคชันมือถือ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก
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นดัช�าระหนี้ 
 และอกีปัญหาหนึง่ ได้แก่ การ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ ให้มทีกัษะ
ฝีมอื รวมทัง้สามารถสือ่สารภาษา
องักฤษได้ดกีว่าทีเ่ป็นอยู่ 
 ส่วนโครงการทีน่กัวเิคราะห์ชาว
อเมรกินั ยกนิว้ให้รฐับาลไทย คือ
แผน “Thailand 4.0” น�าประเทศ
เข้าสูส่งัคมเศรษฐกจิดจิทัิล เป็นประ 
เทศอตุสาหกรรมก้าวหน้าในอนา-
คต โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก และโครงการเมอืงเกษตร
สเีขยีว
 แต่พเีซค็มองว่า โครงการสวย
หรู ขณะการลงมือท�าจริงยังมี
ปัญหา 
 นกัวเิคราะห์ชาวอเมรกินัมองว่า 
ประเทศไทยมีทรัพยากรพร้อมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และรัฐบาล
ไทยสามารถจะผลกัดนัแผน “Thai-
land 4.0” ส�าเรจ็ 
 โดยมีเงื่อนไขส�าคัญคือ ต้อง
ก�าหนดวนัเลอืกตัง้ คนืประชาธปิ-
ไตยให้ประชาชนให้ชดัเจน ต้องปฏ-ิ
รปูระบบการศกึษา ส่งเสรมิอตุสาห
กรรมใหม่ๆ และก�าหนดเป้าหมาย
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิระยะ 10 ปี 
นบัจากปีนี ้ให้ชดัเจน
 พเีซค็ย�า้ว่า ไทยมทีรพัยากร
พร้อม เพยีงแค่ปรบัปรุงเป้าหมาย
ทางเศรษฐกจิ ท�างานอย่างมไีฟ 
(Firepower) และลงมอืปฏบิติั
ตามแผนอย่างจรงิจงั (ไม่ใช่สกั
แต่พดู) กจ็ะไปได้โลด
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นกัวเิคราะห์มากประสบ 
การณ์ชาวอเมรกินั มอง
ว่ารฐับาลไทยล้มเหลวใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และเสีย่งท�าให้เศรษฐกจิ
ซมึยาว หากไม่ลงมอืแก้
ปัญหาส�าคญัหลายอย่าง
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น้าวุฒิ
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นานทีจะมีส่ือและนักวิเคราะห์
ต่างชาติ มองสถานการณ์รวมทัง้แผน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ-
ไทย ซึง่บางประเดน็อาจเป็นความรู้
ใหม่ของหลายฝ่าย และส่วนหนึง่เป็น 

เศรษฐกจิ และธรุกจิของสหรฐัรวม
ทัง้เอเชยีมากว่า 20 ปี เคยเป็นคอ
ลมันสิต์ในหนงัสอืพมิพ์ชือ่ดงัหลาย
ฉบบั เช่น  Bloomberg, New York 
Post, Straits Times และ Japan 
Times ปัจจบุนัพ�านกัอยูท่ีก่รงุโต-
เกยีว ประเทศญีปุ่น่
 พีเซ็คมองการขับเคลื่อน-
เศรษฐกจิไทยในเชงิ “ตเิพือ่ก่อ” 
โดยตัง้หวัข้อบทความว่า “Why 
Thailand risks a lost eco-
nomic decade” (ปัจจยัทีท่�าให้
เศรษฐกจิไทยเสีย่งซมึยาว)
 พเีซค็มองว่า ระยะเวลาทีร่ฐับาล
จากทหารเข้าบรหิารประเทศมา 18 
เดอืน ถอืว่าล้มเหลว ท�าให้สถานะ
ของประเทศแย่กว่าเดมิ 
 ความล้มเหลวส�าคัญที่สุด 
ได้แก่ ความล่าช้าในการผลกัดนั
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไล่
ตัง้แต่การปรบัปรงุท่าเรอื ถนน 
สะพาน ระบบไฟฟ้า และการก�า 
หนดขัน้ตอนทีช่่วยให้โครงการ
แล้วเสรจ็ง่ายขึน้
 อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ คือระบบสินเชื่อ
ธนาคาร การปล่อยกูท้ีค่่อนข้างเสีย่ง 
ท�าให้มลีกูค้าจ�านวนมากทีเ่สีย่งผดิ 

การ “ชีเ้ป้า” ให้ฝ่ายเกีย่วข้องน�าไป
พจิารณา 
 วลิเลยีม พเีซค็ (William Pe-
sek) เป็นสือ่ต่างชาตริายล่าสดุ ที่
เขียนบทความเกีย่วกบัเศรษฐกจิไทย 
น�าเสนอในเว็บไซต์ของ Nikkei A- 
sian Review แห่งญีปุ่น่ เมือ่วนัพธุ 
(26 ก.ค.) ทีผ่่านมา  
 พเีซค็เป็นชาวอเมรกินั มปีระสบ 
การณ์ท�าข่าวและวเิคราะห์การเมอืง 

สื่อเทศมองเศรษฐกิจไทย

ข้อมลูภาพ : sharesinv.com
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ผู้จัดการประจำาประเทศไทย
(บุคคลคุณภาพปี 2015)

 หากพูดถึง“โนนิ”ทุกคนจะต้องนึกถึงโมรินดาบริษัทซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเป็น

เจ้าตลาดน้ำาลูกยอคุณภาพสูงจากตาฮิติโมรินดาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1996 และกำาลังจะ

ครบรอบปีที่ 21 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โมรินดาเคยสร้างประวัติศาสตร์ปลุกกระแส 

“โนนิ ฟีเวอร์” สนั่นวงการมาแล้วจุดเด่นของโมรินดาคือความเป็นหนึ่งในเรื่อง“โน

นิ”และด้วยเหตุนี้เองในปีนี้โมรินดาจึงมีสินค้าใหม่เข้ามาทำาตลาดเพิ่มเติมในหมวด

ความงามซึ่งใช้วัตถุดิบหลักอย่าง “โนนิ” ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันจนได้

ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “เท มาน่า (Te Mana)” ผลิตภัณฑ์นี้ได้ฤกษ์เปิด

ตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่

ผ่านมา และวันนี้พร้อมแล้วที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดด้านความงามในประเทศไทย

 กลยุทธ์หลักของเราคือ “Tell the Story” ใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ หากมีการบอก

เล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และทำาการโฆษณาควบคู่ไปด้วยผู้บริโภคจะ

รู้จักแบรนด์มากขึ้นแต่ถ้าโหมโฆษณาอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีกลุ่มผู้ใช้การโฆษณาอาจจะได้

ผลตอบกลับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเป็นแบรนด์ใหม่ หากทั้งสองสอดรับกันอย่างลงตัวไม่ว่า

จะเป็นแนวคิดการประชาสัมพันธ์ ผ่านการออกบู้ท การจัดงานประชุม อีเว้นท์ต่างๆ หรือ

ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการพูดถึงการใช้เทมาน่าถึงตอนน้ันตลาดจะขยายมากขึ้นอย่าง

แน่นอนซึ่งขณะนี้บริษัทแม่ได้จัดเคมเปญสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายเทมาน่าผ่านโซเชีย

ลเน็ตเวิร์คในรูปแบบ Before & After โดยให้สมาชิกที่ใช้สินค้าแชร์รูปตัวเอง ก่อนและหลัง

ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลจากบริษัท นี่เป็นเพียงแคมเปญตัวอย่างที่กำาลังดำาเนินอยู่และ

เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกประเทศมีส่วนร่วมหลังจากนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

แบรนด์และโปรแกรมกระตุ้นยอดอื่นๆตามมาอย่างแน่นอน

 แม้ว่าตลาดความงามมีการแข่งขันสูงแต่เรามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรามี

ฐานสมาชิกปัจจุบันที่ภักดีและชื่นชอบในแบรนด์ ทุกคนรู้ว่าโนนิดีอย่างไร ดังนั้นสมาชิกเหล่า

นี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ใช้สินค้าจากจุดนี้ลูกค้าก็จะแนะนำาต่อให้กับคนรอบข้างได้ทดลองใช้

กันหัวใจของขายตรง คือ ใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ มากกว่านั้นเราเชื่อว่าเราจะได้ลูกค้าใหม่

เพิ่มเพราะจากการทำาวิจัยตลาดพบว่าผู้หญิงกว่า 78% มองหาสินค้าใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ใน

การบำารุงผิวอยู่เสมอ หรือพูดง่ายๆว่าผู้หญิงไม่เคยหยุดสวยตรงนี้จึงเป็นโอกาสสำาหรับเรา

ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเอง

 ปัจจุบันแม้ว่าผลิตภัณฑ์หลักในหมวดทรูเอจได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา

ฮิเตียนโนนิ แม็กซ์ และเทอราพี เจล มีสัดส่วนยอดขายมากที่สุด แต่การที่โมรินดาเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ในไลน์ความงามอย่าง “เท มาน่า” ย่อมส่งผลดีต่อบริษัทเพราะต้องยอมรับว่า

ผู้บริโภคมีความชอบแตกต่างกันบางคนต้องการดูแลสุขภาพบางคนชอบด้านความงาม 

เท่ากับว่าวันนี้โมรินดามีทางเลือกนำาเสนอแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ที่ผ่านมาสินค้าทุกตัวของโม

รินดามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สินค้าทุกตัวจึงมีส่วนช่วยสร้างยอดขาย และครั้งนี้สินค้า

ใช้วัตถุดิบหลักอย่างโนนิจึงมั่นใจว่า “เท มาน่า” จะต้องสร้างชื่อให้กับโมรินดาเหมือนเช่น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฮิเตียนโนนิที่ทั่วโลกรู้จักและยอมรับในคุณภาพอย่างแน่นอน 

“

“

 “เท มาน่า (Te Mana)” หมายถึง ของขวัญจากสวรรค์คุณจะรู้สึกมั่นใจในความ

งามของคุณได้ด้วยเทมาน่าเทมาน่าเป็นภาษาตาฮิติ หมายถึง พลังและของขวัญจากสวรรค์

เทมาน่าอยู่ในทุกสิ่งบนโลกใบนี้เพื่อมอบความงามและชีวิตเปรียบได้กับโมรินดาค้นพบโนนิ

ในตาฮิติเป็นเสมือนของขวัญจากสวรรค์และต้ังแต่นั้นมาโมรินดาก็ค้นพบวัตถุดิบชั้นยอด

อื่นๆ อีกเช่น คอร์เนอเลียนเชอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ และมะกอก เรากำาลังนำาเสนอ

แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่านี้เพื่อจุดประกายความงาม

แด่คุณเราเริ่มต้นแบรนด์นี้กับวัตถุดิบหลักอย่างโนนิซ่ึงต่อไปก็จะมีเทมาน่าที่ผลิตขึ้นจาก

วัตถุดิบอื่นๆดังที่กล่าวมา สำาหรับเทมาน่าที่เปิดตัวในปีนี้เป็น “ชุดผลิตภัณฑ์เทมาน่าโนนิ

เพื่อผิวกระจ่างใส” ส่วนประกอบหลักมาจากโนนิได้แก่ ผลใบและสารสกัดจากเมล็ดโนนิซึ่ง

ถูกค้นพบว่ามีส่วนช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสในหนึ่งชุดประกอบด้วยคลีนเซอร์โทนเนอร์เซ

รั่มมอยเจอร์ไรเซอร์และกันแดดชุดผลิตภัณฑ์นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทแม่และ

ประเทศญี่ปุ่นสินค้าถูกผลิตข้ึนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเน้นคุณภาพเป็นหลักนอกจากนั้นยังได้รับ

ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นว่าผ่านการทดสอบและยืนยันว่าช่วยลดเลือน

ริ้วรอยได้จริงแม้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในตลาดจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับหลาย

แบรนด์แต่มีซักกี่แบรนด์ที่มีผลการวิจัยรับรองเหมือน“เทมาน่า”เราจึงมั่นใจว่าสินค้าตัวนี้จะ

ไม่ทำาให้ผู้บริโภคผิดหวังอย่างแน่นอน  

Morinda worldwide (Thiland) Tel. +66 2299 0700

www.Morinda.com

NONI SKIN BRIGHTENING 
FOUNDATION SYSTEM

โมรินดา บุกตลาดความงามส่ง

สินค้าพรีเมี่ยม..
“เท มาน่า” เจาะกลุ่มตลาด
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ผู้จัดการประจำาประเทศไทย
(บุคคลคุณภาพปี 2015)

 หากพูดถึง“โนนิ”ทุกคนจะต้องนึกถึงโมรินดาบริษัทซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกและเป็น

เจ้าตลาดน้ำาลูกยอคุณภาพสูงจากตาฮิติโมรินดาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1996 และกำาลังจะ

ครบรอบปีที่ 21 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โมรินดาเคยสร้างประวัติศาสตร์ปลุกกระแส 

“โนนิ ฟีเวอร์” สนั่นวงการมาแล้วจุดเด่นของโมรินดาคือความเป็นหนึ่งในเรื่อง“โน

นิ”และด้วยเหตุนี้เองในปีนี้โมรินดาจึงมีสินค้าใหม่เข้ามาทำาตลาดเพ่ิมเติมในหมวด

ความงามซึ่งใช้วัตถุดิบหลักอย่าง “โนนิ” ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันจนได้

ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “เท มาน่า (Te Mana)” ผลิตภัณฑ์นี้ได้ฤกษ์เปิด

ตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่

ผ่านมา และวันนี้พร้อมแล้วที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดด้านความงามในประเทศไทย

 กลยุทธ์หลักของเราคือ “Tell the Story” ใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ หากมีการบอก

เล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และทำาการโฆษณาควบคู่ไปด้วยผู้บริโภคจะ

รู้จักแบรนด์มากขึ้นแต่ถ้าโหมโฆษณาอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีกลุ่มผู้ใช้การโฆษณาอาจจะได้

ผลตอบกลับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเป็นแบรนด์ใหม่ หากทั้งสองสอดรับกันอย่างลงตัวไม่ว่า

จะเป็นแนวคิดการประชาสัมพันธ์ ผ่านการออกบู้ท การจัดงานประชุม อีเว้นท์ต่างๆ หรือ

ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการพูดถึงการใช้เทมาน่าถึงตอนนั้นตลาดจะขยายมากขึ้นอย่าง

แน่นอนซึ่งขณะนี้บริษัทแม่ได้จัดเคมเปญสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายเทมาน่าผ่านโซเชีย

ลเน็ตเวิร์คในรูปแบบ Before & After โดยให้สมาชิกที่ใช้สินค้าแชร์รูปตัวเอง ก่อนและหลัง

ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อลุ้นรับรางวัลจากบริษัท นี่เป็นเพียงแคมเปญตัวอย่างที่กำาลังดำาเนินอยู่และ

เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกประเทศมีส่วนร่วมหลังจากน้ีก็จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

แบรนด์และโปรแกรมกระตุ้นยอดอื่นๆตามมาอย่างแน่นอน

 แม้ว่าตลาดความงามมีการแข่งขันสูงแต่เรามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรามี

ฐานสมาชิกปัจจุบันที่ภักดีและชื่นชอบในแบรนด์ ทุกคนรู้ว่าโนนิดีอย่างไร ดังนั้นสมาชิกเหล่า

นี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ใช้สินค้าจากจุดนี้ลูกค้าก็จะแนะนำาต่อให้กับคนรอบข้างได้ทดลองใช้

กันหัวใจของขายตรง คือ ใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อ มากกว่านั้นเราเชื่อว่าเราจะได้ลูกค้าใหม่

เพิ่มเพราะจากการทำาวิจัยตลาดพบว่าผู้หญิงกว่า 78% มองหาสินค้าใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ใน

การบำารุงผิวอยู่เสมอ หรือพูดง่ายๆว่าผู้หญิงไม่เคยหยุดสวยตรงนี้จึงเป็นโอกาสสำาหรับเรา

ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเอง

 ปัจจุบันแม้ว่าผลิตภัณฑ์หลักในหมวดทรูเอจได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา

ฮิเตียนโนนิ แม็กซ์ และเทอราพี เจล มีสัดส่วนยอดขายมากที่สุด แต่การที่โมรินดาเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ในไลน์ความงามอย่าง “เท มาน่า” ย่อมส่งผลดีต่อบริษัทเพราะต้องยอมรับว่า

ผู้บริโภคมีความชอบแตกต่างกันบางคนต้องการดูแลสุขภาพบางคนชอบด้านความงาม 

เท่ากับว่าวันนี้โมรินดามีทางเลือกนำาเสนอแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ที่ผ่านมาสินค้าทุกตัวของโม

รินดามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สินค้าทุกตัวจึงมีส่วนช่วยสร้างยอดขาย และครั้งนี้สินค้า

ใช้วัตถุดิบหลักอย่างโนนิจึงมั่นใจว่า “เท มาน่า” จะต้องสร้างชื่อให้กับโมรินดาเหมือนเช่น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฮิเตียนโนนิที่ทั่วโลกรู้จักและยอมรับในคุณภาพอย่างแน่นอน 

“

“

 “เท มาน่า (Te Mana)” หมายถึง ของขวัญจากสวรรค์คุณจะรู้สึกมั่นใจในความ

งามของคุณได้ด้วยเทมาน่าเทมาน่าเป็นภาษาตาฮิติ หมายถึง พลังและของขวัญจากสวรรค์

เทมาน่าอยู่ในทุกสิ่งบนโลกใบนี้เพื่อมอบความงามและชีวิตเปรียบได้กับโมรินดาค้นพบโนนิ

ในตาฮิติเป็นเสมือนของขวัญจากสวรรค์และตั้งแต่นั้นมาโมรินดาก็ค้นพบวัตถุดิบช้ันยอด

อื่นๆ อีกเช่น คอร์เนอเลียนเชอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ และมะกอก เรากำาลังนำาเสนอ

แบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่าน้ีเพื่อจุดประกายความงาม

แด่คุณเราเริ่มต้นแบรนด์นี้กับวัตถุดิบหลักอย่างโนนิซึ่งต่อไปก็จะมีเทมาน่าที่ผลิตขึ้นจาก

วัตถุดิบอื่นๆดังที่กล่าวมา สำาหรับเทมาน่าที่เปิดตัวในปีนี้เป็น “ชุดผลิตภัณฑ์เทมาน่าโนนิ

เพื่อผิวกระจ่างใส” ส่วนประกอบหลักมาจากโนนิได้แก่ ผลใบและสารสกัดจากเมล็ดโนนิซึ่ง

ถูกค้นพบว่ามีส่วนช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสในหนึ่งชุดประกอบด้วยคลีนเซอร์โทนเนอร์เซ

รั่มมอยเจอร์ไรเซอร์และกันแดดชุดผลิตภัณฑ์น้ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทแม่และ

ประเทศญี่ปุ่นสินค้าถูกผลิตขึ้นในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเน้นคุณภาพเป็นหลักนอกจากนั้นยังได้รับ

ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นว่าผ่านการทดสอบและยืนยันว่าช่วยลดเลือน

ริ้วรอยได้จริงแม้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในตลาดจะมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับหลาย

แบรนด์แต่มีซักกี่แบรนด์ที่มีผลการวิจัยรับรองเหมือน“เทมาน่า”เราจึงมั่นใจว่าสินค้าตัวน้ีจะ

ไม่ทำาให้ผู้บริโภคผิดหวังอย่างแน่นอน  

Morinda worldwide (Thiland) Tel. +66 2299 0700

www.Morinda.com

NONI SKIN BRIGHTENING 
FOUNDATION SYSTEM

โมรินดา บุกตลาดความงามส่ง

สินค้าพรีเมี่ยม..
“เท มาน่า” เจาะกลุ่มตลาด



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4633 (1158) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
Kornkanok-P1-250717=4*6

เงินเดือน

12,000 บาท
(ค่าแรงออกทุกวันเสาร์)

รับสมัครด่วน

ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

5  อัตรา

สนใจสมัครงานได้ที่ 

กรกนกสกรีน

เลขที่ 396 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร.0-2742-0470, 08-4529-6336
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

ผูเชี่ยวชาญงานแปรรูปอะคริลิคแผน รับผลิตของขวัญของชำรวย
พวงกุญแจ ปายตางๆ งานเลเซอร-คัต รับขุดตัวอักษร งานกลอง

ขึ้นรูปตามแบบ

E-mail : spi9092@gmail.com  www.sainumthip.com
NUMTI-OM-140717-01

• เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป
• สามารถใชเครื่องมือชางได
• มีประสบการณ ดานงานปาย/เฟอรนิเจอร
 จะพิจารณาเปนพิเศษ

• เพศชาย อายุ 20 ปขึ้นไป

1. ชางชำนาญงาน   2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป 10,000

DINASTY-P1-130717=4*6_01

ซอยลาดพร้าว 71

เข้าไปในซอย 200 เมตร

เนื้อที่ 60 ตารางเมตร 

มีแอร์+เฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่

ให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท 

รวมค่าส่วนกลางแล้ว

สนใจติดต่อ

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

สำ�นักง�นให้เช่�

อ�ค�รไดน�สตี้คอมเพล็กซ์

โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

F3001_ที่ดนิ2ไร่เศษ_618

ขายที่ดิน  2  ไร่เศษ 

สนใจติดต่อ 095-289-7889

ขายที่ดิน 2 ไร่เศษ ติดกับเทศบาลเมืองล�าสามแก้ว ซอยผู้ใหญ่-ก�านัน

ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง 2 อ.ล�าลูกกา ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต-หมอชิต ติดตลาดนานาเจริญ 
ขาย ตารางวาละ 25,000 บาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4633 (1158) วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

8456-OM-130717-02

สนใจติดตอ โทร. 08-1828-8456 (คุณหลี)

รานอาหารใหเชา
คอนโดดุริยาพาวิลเลี่ยนชั้น 1
ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอย 6 เลียบทางดวน รามอินทรา-อาจณรงค

หลังบิ๊กซีลาดพราว ทำเลดี มีอพารตเมนตเยอะ
เนื้อที่ 60 ตารางเมตร

มีอุปกรณทำครัว โตะ, เกาอี้, ทีวี ใหครบสามารถทำไดเลย
ใหเชาเดือนละ  8,000  บาท

SDS-OM-180717-02

1. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä Œ́
 • ÊÒÁÒÃ¶ä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èä´Œ
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

2. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
 • à¾ÈªÒÂ/ËÞÔ§ ÇØ²Ô»ÇÊ.-»ÃÔÞÞÒµÃÕ 
 • ÊÒÁÒÃ¶¢ÑºÃ¶Â¹µ�ä´Œ (ÁÕãºÍ¹ØÞÒµ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�)
 • ¶ŒÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹¾ÔàÈÉ

ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ à¤Ã×èÍ§ªÑè§ DIGITAL
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈµŒÍ§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹µÓáË¹‹§ ´Ñ§¹Õé

Ê¹ã¨ÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂµ¹àÍ§ ËÃ×ÍÊ‹§¨´ËÁÒÂ¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤ÃÁÒ·Õè
ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 
àÅ¢·Õè 136/8 ËÁÙ‹ 3 ¶¹¹¹¤ÃÍÔ¹·Ã� µÓºÅºÒ§¢Ø¹¡Í§

ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ 11130 â·Ã. 08-6342-1678 (¤Ø³ÍŽÒ)
08-1358-1339 (¤Ø³ÍÖè§) â·Ã. 0-2959-7336-7

â·ÃÊÒÃ : 0-2959-7338 Email : scales1@ksc.th.com, 
a-aor-2518@hotmail.com ID LINE : ekachaiids

ºÃÔÉÑ· ÊËÀÑ³±�´Ô¨ÔµÍÅÊà¡Å ¨Ó¡Ñ´ 



ขายบ้านเดี่ยว 
2 ชั้น 120 ตร.ว.
ชั้นบนปูปาร์เกต์ ชั้นล่างปูแกรนิต 4 นอน 3 น�้า

หมู่บ้านมัณฑนา (Land&House) ซอยรามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร์) กทม.

ขายบ้านเดี่ยว 
2 ชั้น 60 ตร.ว.
ชัั้นบนปูปาร์เกต์ ชั้นล่างปูหินอ่อน 3 นอน 2 น�้า

หมู่บ้านมัณฑนา (Land&House) ซอยรามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร์) กทม.

บ้าน 2 หลัง รั้วติดกัน

    สนใจติดต่อ 

           08-1847-0196,
       08-2490-3896โทร.



ขายที่ดิน โรงแรม
อพารตเมนต
ขายที่ดิน โรงแรม
อพารตเมนต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเติมติดต่อ คุณศุภลักษณ์ โทร. 08-6302-9754 
E-mail : abicus.thai@hotmail.com

่

ขายโรงแรมใหมสไตลรีสอรตวิลลา บนที่ดินสวย 5 ไร
หองพัก 34 หลัง ผลตอบแทน 8-10% หางจาก

สนามบินเชียงใหม 35 นาที ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
มี สระวายน้ำ สปา หองอาหาร ราคา 250 ลาน

ขายโรงแรมสุขุมวิท 
ใกล BTS นานา, อโศก ที่ดิน 135 ตร.ว.
หองพัก 37 หอง มีสระวายน้ำ 
และหองออกกำลังกาย

ขายอพารตเมนตใหมยานทองหลอ
บนที่ดิน 200 ตร.ว. จำนวน 45 ยูนิต 
มีสระวายน้ำ ฟตเนส หองซาวนา
พรอมรถบริการสง BTS

ขายที่ดินแปลงสวย พื้นที่ 200, 500 ตร.ว.
หางจาก BTS เอกมัย 500 เมตร

เหมาะสำหรับทำอพารตเมนตคอนโดฯ
หรือโรงแรม

ขายที่ดิน 278 ตร.ว.
พรอมตึก 7 ชั้น
ถนนรัชดาภิเษก 

ใกล MRT สุทธิสาร

ราคา 190 ลาน



หจก.วัฒนากาแฟ

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผูใหการอบรมการชงกาแฟสด 
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป 
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม

เร�ยนชงกาแฟสดใหอรอย โดยอาจารยรอย แอดดิสัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการชงกาแฟ กวา 20ป

หากวันนี้ทานตองการทำธุรกิจ เปดรานกาแฟสด 
แตยังมีคำถามวา เราจะไป "เร�ยนชงกาแฟสดที่ไหนดี" 

วันนี้เรามีคำตอบใหกับทุกๆคำถาม ในทุกๆดานของวงการกาแฟ ไทย

แฟชั่นไอสแลนด

รพ.สินแพทย
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ทย

หจก.วัฒนากาแฟ
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หจก.วัฒนากาแฟ

สนใจ/ปร�กษา ติดตอไดที่
หจก.วัฒนากาแฟ  Tel : 02-948-5947-49, 081-832-4639, 086-500-3204
Email :  royaddison2@yahoo.com,  www.Wattanakaffee.net
7/56 หมู 11 ถนนรามอินทรา ซอย 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

ขอตอนรับทานเขาสูโลกกาแฟกับวัฒนากาแฟ 
โดยอาจารยรอย แอดดิสัน ผุูใหการอบรมการชงกาแฟสด  
สูตรลับในการทำนมขนหวานไมมีกลิ�นใชเอง 
จำหนายเคร�่องทำกาแฟสด ชา โกโก  ไซรัป
บร�การใหเชาเคร�่องและรับซอม
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สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

กอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลั
เวิลด์ J 14.30 น. ดร.กฤษฎา 
เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้า
สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
จัดงาน INVESTORY Mobile 
Exhibition on School 2017 ที่
โรงเรียนศึกษานารี J 15.30 น. 
ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภา
วศิวกร แถลงข่าวผลการหารอืการ
อบรมและทดสอบความรู้วิศวกร
และสถาปนิกจีน โครงการรถไฟ

กรมการขนส่งทางบก เป็นประ 
ธานในงาน LINE TAXI-THAI 
TAXI 4.0 เปิดตวับรกิารไลฟ์สไตล์
ล่าสุด “LINE TAXI” มิติใหม่ของ
บริการแท็กซี่ออนไลน์ ที่โรงแรม 
ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ J 13.30 น. 
ศ.นพ.สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล เลขา-
ธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Re- 
search Week : มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 ครั้งที่ 12 ที่ชั้น 22 
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบาง 

J 13.00 น. ยุทธศักดิ์ สุภสร 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
ไทย แถลงข่าวเปิดโครงการตาม
รอยศาสตร์พระราชา เพือ่การท่อง
เที่ยวที่ยั่งยืน ที่สยามนิรมิต J 
13.00 น. สนทิ พรหมวงษ์ อธบิดี

ความเร็วสูงไทย-จีน ที่ห้องมรกต 
โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ J จังหวดั
อตุรดติถ์ ขอเชญิเทีย่วชมถนนสาย
วัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ต�าบล
หาดสองแคว ถนนคนเดินในบรร 
ยากาศย้อนยุค ชาวบ้านแต่งกาย
ด้วยชดุของชาวลาวเวยีงมาจ�าหน่าย
สินค้าพื้นเมือง อาหาร และขนม
ท้องถิ่นของชาวลาวเวียงในราคา
ย่อมเยา รวมทั้งมีลานแสดงวัฒน 
ธรรมและวงดนตรย้ีอนยคุอกีด้วย 
ในทุกวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง หรอื SMA 
(Spinal Muscular Atrophy) เป็น
โรคทีพ่บอบุตักิารณ์เกดิเป็นอนัดบั
ต้นๆของโรคทีเ่กดิจากความผดิปรก-
ตทิางพนัธกุรรม พบได้ประมาณ 1 
คน ใน 10,000 คนของเดก็แรกเกดิ
ในแต่ละปี อตัราของคนท่ีเป็นพาหะ
ของโรคมมีากถงึ 1 คน ใน 50 คน  
แพทย์หญงินศิารตัน์ สนุทราภา 
ผูอ้�านวยการแพทย์ฝ่ายวชิาการ ศนูย์
ซพูเีรยี เอ.อาร์.ที.กล่าวว่า โรค SMA 
เกิดจากความผิดปรกติทางพันธุ-
กรรมทีม่กีารถ่ายทอด แบบ Auto-
somal Recessive โดยถ้าทั้งพ่อ
และแม่เป็นพาหะทัง้คู ่ บตุรจะมโีอ 
กาสเป็นโรคนีถ้งึ 1 ใน 4 ต่อการตัง้
ครรภ์แต่ละคร้ัง อาการของโรค SMA 
จะแสดงออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตัง้แต่เดก็ และแย่ลงเรือ่ยๆเมือ่อายุ
มากขึน้ โดยผูป่้วยจะมอีาการกล้าม
เนือ้อ่อนแรง สญูเสยีการควบคมุของ
กล้ามเนือ้ ส่งผลต่อการคลาน ลกุ- 

SMAโรคพันธุกรรมที่ต้องระวัง 

SMA มานานถงึ 12 ปี เปิดเผยว่า ไม่
เคยทราบมาก่อนว่ามโีรคแบบน้ีเกดิ
ขึน้ จนได้มาประสบกบัตนเอง เมือ่
ลกูสาวคนแรก น้องเกรซ-ด.ญ.สริิ
ฉาย ทรงสถติสกลุ อายไุด้ 6-7 เดือน 
จึงได้สังเกตเห็นอาการผิดปรกติที่
เกดิขึน้ เมือ่ลกูสาวไม่สามารถชนัคอ
ได้ เป็นแบบนีอ้ยูบ่่อยครัง้ เพยีงได้
แต่คิดว่าอาการนี้คงไม่รุนแรงมาก
นกั อาจเป็นอาการเมือ่ยตัวธรรมดา
ทัว่ไป พยายามให้ลกูลองชนัคออกี
หลายครัง้ แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ จงึเร่ิม
กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น และได้พาลูก 
สาวและภรรยาเข้ารบัค�าปรกึษาจาก
คณุหมอ ผลคอืคณุหมอแจ้งว่าเป็น 
สญัญาณโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง SMA 
ซึง่จะส่งสญัญาณทัง้หมด 3 ช่วงใหญ่ๆ
คอื 1.ช่วงตัง้ครรภ์ บตุรในครรภ์จะดิน้
น้อยมาก 2.ช่วงแรกเกดิ 1-3 เดอืน 
บตุรจะไม่ค่อยถบีแขนและขา 3.ช่วง 
5-6 เดอืน บตุรจะชนัคอได้น้อย และ
ทรงตวัล�าบาก 

นัง่ การเดนิ หากอาการเป็นมากจะ
ไม่สามารถควบคมุกล้ามเนือ้ทีค่วบ 
คมุการกลนืและการหายใจ ท�าให้ไม่
สามารถก�าจัดเสมหะได้ และอาจ
เกิดการส�าลกั และปอดอกัเสบตดิ-
เชือ้ตามมา รวมทัง้ไม่สามารถหาย 
ใจเองได้ ต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจใน
ระยะท้ายๆของโรค ทีผ่่านมายงัไม่มี
การตรวจคัดกรองโรคที่มีประสิทธิ 
ภาพ เพื่อตรวจคัดกรองคู่สมรสที่
เป็นพาหะของโรค SMA พ่อแม่จะ
ทราบว่าตวัเองเป็นพาหะของโรคนี้ 
หลงัจากทีต่วัเองคลอดบตุร และพบ
ว่าบตุรมอีาการของโรคนี้ 
 ผู้ป่วยโรคน้ีจะต้องได้รับการดู 
แลเป็นพเิศษโดยเฉพาะในเรือ่งของ
การหายใจ การป้องกนัการส�าลกัและ
ตดิเชือ้ ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของการ
เสยีชวีติในผูป่้วยกลุม่นี ้ จงึมคีวาม
จ�าเป็นอย่างมากส�าหรบัครอบครวัที่
มปีระวตัคินในครอบครวัป่วยด้วยโรค
กล้ามเนือ้อ่อนแรง SMA หรอืสงสยั

ว่าอาจจะเป็นพาหะของโรค ควรมา
ตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง และหาก
พบว่าเป็นพาหะของโรค ด้วยเทคโน 
โลยทีางการแพทย์ในปัจจบุนั สา-
มารถตรวจคดักรองตวัอ่อน จากการ
ท�าเดก็หลอดแก้ว เพือ่คดัตวัอ่อนที่
ปราศจากโรค ใส่กลับเข้าโพรงมด 
ลกู เพือ่ลดโอกาสการมบีตุรทีป่่วย
ด้วยโรค SMA ได้ โดยสามารถป้อง 
กนัได้ด้วยการตรวจคดักรองโรคพันธุ 
กรรมก่อนตัง้ครรภ์ หากคณุพ่อคณุ
แม่เป็นคูพ่าหะของโรคกส็ามารถใช้
เทคนคิ PGD-PCR ซึง่เป็นเทคนคิ
ในการตรวจคดักรองโรคกล้ามเนือ้
อ่อนแรง SMA ในตวัอ่อนจากการ
ท�าเดก็หลอดแก้ว เพือ่ให้บตุรทีเ่กดิ
มาแขง็แรง ปราศจากโรคกล้ามเนือ้
อ่อนแรง SMA ได้
 ด้าน นายวสิทุธ์ิ ทรงสถติ-
สกลุ หนึง่ในครอบครวัผูม้ปีระสบ-
การณ์ในการเลีย้งดบูตุรทัง้สองคน
ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
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พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในงานประกาศ
รางวัลการแข่งขนัการถ่ายท�าภาพยนตร์สัน้ในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศทีถ่่ายท�าในประเทศไทย ครัง้ท่ี 5 เพ่ือส่งเสรมิภาพลกัษณ์ประเทศไทย 
ทีส่ยามภาวลยั รอยลั แกรนด์ เธยีเตอร์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน

ดร.ทวารฐั สตูะบตุร ผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เป็น
ประธานเปิดนทิรรศการ 7 โครงการสนบัสนนุการออกแบบเมอืงอจัฉรยิะ 
โดยมตีวัแทนจาก 7 โครงการร่วมพธิเีปิดงาน อาท ินด้ิา : มหาวทิยาลยั
อจัฉรยิะ รูร้กัษ์พลงังาน สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ทีศ่นูย์ประชมุไบเทค บางนา 

ก่อศักดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซพี ีออลล์ เปิดงาน 
“ไทยแลนด์ ลกัชวัรี ่ซมิโพเซีย่ม ลกัชวัรี ่4.0 : บทบาทของดจิทัิลทีส่่งผลกระ 
ทบต่อการจดัการค้าปลกีสนิค้าแบรนด์หร”ู เพือ่เตรยีมความพร้อมผูป้ระ 
กอบการมต่ีอความเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิค้าหรใูนปัจจบุนั 

มร.คะโอะร ุครุะชมิะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศ-
ไทย) จ�ากดั พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดบัสูง ร่วมถ่ายภาพในงาน “มหกรรม
ซือ้ของไทย ใช้ของด ี 2560 Thai Content” จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม       
ทีศ่นูย์การแสดงสินค้าและการประชมุ อมิแพค เมอืงทองธานี

อนษุฐา เชาว์วศิษิฐ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนองค์กร บรษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทย
แลนด์) จ�ากดั มอบคอมพวิเตอร์จ�านวน 20 เครือ่ง แก่ นเรศ เครอืประดษิฐ์ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยน�า้ราก (ไตรราษฎร์บ�ารงุ) จงัหวดัเชยีงราย 
เพือ่สนบัสนนุการศกึษา ทีบ่รษิทั โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) จ�ากดั 

ภมูนิทร์ ปิยะวานชิย์ ประธานกรรมการ บรษิทั ควิบ์ เรยีล พร๊อพเพอร์ตี้ 
จ�ากดั ร่วมกบั เดยีว วรตัง้ตระกลู รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สถานโทร 
ทศัน์ดจิทิลั ช่อง One 31 มอบเสือ้ล�าลองทหารแขนยาว และสิง่ของท่ีจ�าเป็น
เพือ่การด�ารงอยูใ่นการปฏบิตัหิน้าทีส่�าหรบัทหารชายแดนภาคใต้ 

มร.ไค บอรสิ เบนดกิส์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไบเออร์สดร๊อฟ ภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เปิดตวั นเีวยี เมน ลคิวดิโฟม พร้อมเผยพรเีซน็-
เตอร์ มาดเซอร์ “กรรณ สวสัดวิตัน์ ณ อยธุยา” โดยม ีอองตวน ปินโต และ
โจ๊ก โซคลู ทีม่าช่วยสร้างสสีนัและแชร์เคลด็ลบัการดแูลผวิหน้า

มร.ดกัลาส  เกลน ผูจ้ดัการทัว่ไป โรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ ให้การต้อนรบั
คณะสือ่มวลชนด้านดจิิทลัจากญีปุ่น่ ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาเยอืนประเทศไทยเพือ่
ฉลอง 130 ปี ความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-ญีปุ่น่ โดยม ีภทัรอนงค์ ณ เชยีงใหม่ 
ผูอ้�านวยการ ททท. ส�านกังานกรงุโตเกยีว น�าคณะสือ่มวลชนเข้าพกัทีโ่รงแรมฯ 


