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สถานการณ์บ้านเมืองตอน
นี้แม้จะมีความเคลื่อนไหว
คึกคัก แต่ดูตามรูปการณ์
แล้ว แม้โอกาสที่จะพฒันา
ไปสู่จุดที่เกิดความเคลื่อน 
ไหวล้มล้างรัฐบาลทหาร
คสช.ได้ แต่ก็ไม่น่าเกิดขึ้น
ง่ายๆ ทั้งนี้เพราะจะอาศัย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น“น�้า
ผึง้หยดเดียว”คงไม่ได้  อาจ

ต้องใช้“น�้าผึ้งหลายหยด” 
หลายเรือ่งราวผสมกนั เพือ่
ให้เหลอืความชอบธรรมใน
การอยู่ในอ�านาจน้อยที่สุด 
แม้เรื่องชุมนุมใหญ่ประ 
ชาชนออกมารวมตัวกันขับ
ไล่รัฐบาล อาจเป็นเรื่อง 
ยากที่จะเกิดขึ้นในยุคนี ้
แต่ก็หาใช่ว่าจะไม่มีโอกาส
เป็นไปได้

“เราจะ(ไม่)ท�าตามสัญญา” ยืด...ได้อีกเรื่อยๆ 
เหมือนปี่กับขลุ่ยกับกรณี “ยืมเพื่อนไม่ผิด” 
ชี้วัดภาวะ “ขาลง” ของ “ทั่นผู้น�า” และ คสช. 
ปรากฏการณ์ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จี้
ออกกฎหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนศร “ไทยนิยมยั่งยืน” 
“ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต” มอง 4 ปีรัฐบาล คสช. 
ถึงเวลาต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนตัดสินใจ 
“โสภณ พรโชคชัย” วิพากษ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ความเสียหายของประเทศเพราะ “ผู้มีอ�านาจ” 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การทำาโพลสำารวจความคิดเห็น
ทั้งทางหน้าจอทีวี.และเว็บไซต์ต่างๆ

ส่วนมากต้องการให้ “บิ๊กป้อม” กลับบ้าน
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ปิดปากร้องเพลงชาติแสดงพลัง
เงียบของกลุ่มท่ีต้องการเลือกตั้ง
ตามโรดแม็พเดิมภายในปีนี้ที ่
น่าจะเป็นเฟรชม็อบเรียกความ
สนใจได้ดี
 การเข้ามอบตัวของผู้ต้องหา 
39 คนท่ีถูกออกหมายเรียกจาก
การชุมนุมเรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง
ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่าน 
มาก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก�าลังถูก
จับตา เมื่อถูกโยงเข้ากับม็อบเชียร์ 
“บิ๊กป้อม” ที่ยังไม่ถูกตั้งข้อหา
 การนับชุมนุมเรียกร ้องให้
คสช.จัดเลือกตั้งตามโรดแม็พ 
เดิมทุกวันเสาร์ ก็น่าสนใจว่าจะมี 
คนเข้าร่วมมากขึน้หรอืไม่ การใช ้
ไม้แข็งทางกฎหมายจะขู่ให้ผู้ต้อง 
การสิทธิเลือกตั้งกลัวได้หรือไม่
 อย่างไรก็ตามหากดูตามรูป
การณ์แล้ว แม้โอกาสทีส่ถานการณ์ 
การเมืองจะพัฒนาไปสู่จุดที่เกิด 
ความเคล่ือนไหวล้มล้างรัฐบาล 
ทหารคสช.ได้ แต่ก็ไม่น่าเกิดขึ้น
ง่ายๆ
 จะอาศัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
น�้าผึ้งหยดเดียวเพื่อขยายให้เป็น
เรื่องใหญ่คงไม่ได้ อาจต้องใช้น�้า
ผ้ึงหลายหยดหลายเรือ่งราวผสมกนั
 แน่นอนว่าแต่ละเรื่องจะเป็น
น�้าผ้ึงหยดใหญ่หยดเล็กแตกต่าง
กันไป
 แต่เมือ่หลายๆหยดมารวมกนั
ก็สามารถกัดกร่อนฐานอ�านาจ
ของรัฐบาลทหารคสช.ได้
 เรือ่งชมุนมุใหญ่ประชาชนออก
มารวมตัวกันขับไล่รัฐบาล อาจ
เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้
 แต่กห็าใช่ว่าจะไม่มโีอกาส
เป็นไปได้เลยเช่นเดียวกัน

พลันท่ี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประ 
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม หลุดปากว่า
พร้อมไขก๊อกหากประชาชนไม่
ต้องการก็เกิดความคึกคัก
 คึกคักทั้งการล่ารายชื่อประ 
ชาชนเพื่อเสนอต่อท่านผู ้น�าให้ 
พักงาน “บิ๊กป้อม” คึกคักทั้ง 
การท�าโพลส�ารวจความคิดเห็น
ประชาชนทั้งทางหน้าจอทีวีและ
เว็บไซต์ต่างๆ
 ผลที่ออกมาส่วนมากต้อง 
การให้ “บิก๊ป้อม” กลบับ้านไป
พักผ่อน
 อย่างไรก็ตามความคึกคักที่
เกิดขึ้นนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไร
ต่อการอยูห่รอืไปของ “บิก๊ป้อม”
 ตัวชี้วัดสุดท้ายอย่างจะอยู่ที่ 
ผลการสอบนาฬิกาหรูและแหวน
เพชรของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) มากกว่า ซึง่เดทไลน์
แรกถูกขีดเอาไว้ช่วงปลายเดือน
แห่งความรัก (กุมภาพันธ์)
 หากป.ป.ช.ชี้ว่าผลสอบเบื้อง
ต้นมีมูล ถึงตอนนั้นแม้ “บิ๊ก
ป้อม” จะยังไม่อยากกลับบ้าน 

น�้ำผึ้งหลำยหยด

พักผ่อนก็ต้องกลับเพราะกระแส
กดดันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ
 แต่หากป.ป.ช.สอบแล้วปักใจ
เชื่อว่าเป็นนาฬิกายืมเพื่อนมาใส่ 
ไม่เข้าข่ายมีความผิด “บิ๊กป้อม” 
ก็เป็นพยัคฆ์ติดปีกมีความชอบ
ธรรมนั่งทับเก้าอี้ต่อไป แม้จะมี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์แต ่ถือว ่า 
ผลสอบป.ป.ช.ฟอกขาวให้แล้ว
 แต ่ก ่อนจะถึงวันรู ้ผลสอบ 
“บิ๊กป้อม” ยังมีอีกหลายเหตุ 
การณ์ท่ีต้องตามลุ้นกันต่อไปว่า 
จะมาเติมความร้อนทางการเมือง 
ให้มากขึ้นได้หรือไม่
 เริ่มจากงานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72  
โดยโฟกัสอยู่ท่ีขบวนล้อการเมือง
ในการเดินพาเหรดของนิสิต- 
นักศึกษา
 หากจ�ากนัได้ตัง้แต่รฐัประหาร

กลางปี 2557 ที่ผ่านมา พอถึง 
งานฟุตบอลประเพณีของ 2 สถา 
บันขบวนพาเหรดล้อการเมืองจะ
เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาทุกครั้งใน
ท�านองว่าไม่มีอิสระอย่างเต็มท่ี 
ในการน�าเสนอความคิดเพื่อ
สะท้อนปัญหาการเมือง
 แน่นอนว่าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) จะถกูจบัจ้อง
เป็นพิเศษว่าเข้าไปปิดกั้น บางปี 
มีกระทบกระทั่งปรากฏภาพยื้อ
แย่งหุ ่น ป้ายข้อความก่อนเข้า
สนาม โดยคสช.ให้เหตุผลต้องดู 
แลความสงบเรียบร้อย
 งานฟุตบอลประเพณีป ีนี้ 
ความรู้สึกเดิมๆก็เกิดขึ้นอีก และ
น่าจะกลายเป็นสะเก็ดไฟเล็กๆ  
ที่อาจถูกน�าไปขยายความร่วม 
กับเรื่องอื่นๆได้
 นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ ก ร รม
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In Brief : ย่อความ

อุปสรรคใฝ่รู้

ทรรศนะ

ถ้าเปล่ียนจากเสน่ห์เป็นเสนียดก็ 
จะเกลียดการศึกษา ไม่อยากมีการ
ศึกษา ไม่มีอารมณ์ท่ีจะศึกษาให้
สงูๆ เพราะอารมณ์ใฝ่ต�า่มนัจะลาก
กระชากความใฝ่รู้ให้เสียศูนย์

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ม.ปลายมาอยู่ด้วยในบ้านหลังเดียวกัน อยู่ไป
อยูม่ากม็เีพศสมัพนัธ์จนครมูท้ีอง เรือ่งจงึบาน
ปลาย ข่าวนี้หลายปีแล้ว อาตมาเผอิญไป
บรรยายธรรมท่ีโรงเรียนน้ีทางภาคเหนือ เขา
ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง 
 หากครูบาอาจารย์ใฝ่ต�่า นักเรียน 
ใฝ่ต�่า ต�่าตมจมอยู่ในอารมณ์แห่งกาม  
ก็ท�าให้การศึกษาเสียเสน่ห์คือไม่ใฝ่รู ้
และเอร็ดอร่อยที่เหมือนชอบการศึกษา
ประดจุเหน็นางฟ้า ต�ารบัต�าราเป็นนางฟ้า 
พระนี่เขาบอกว่าอ่านพระไตรภิฏกเป็น
นางฟ้า รักชอบพุทธพจน์ พุทธวัจนะ แต่ 
ละประโยคของพระพุทธเจ ้าถ ้อยค�า 
ซาบซึ้ง พระไตรปิฎกเป็นเสน่ห์ของพระ
นกัศึกษา ต�ารับต�าราเป็นเสน่ห์ วิชาการ
เป็นเสน่ห์ ถ้าเปลีย่นจากเสน่ห์เป็นเสนยีด
ก็จะเกลียดการศึกษา ไม่อยากมีการ
ศึกษา ไม่มีอารมณ์ที่จะศึกษาให้สูงๆ 
เพราะอารมณ์ใฝ่ต�่ามันจะลากกระชาก
ความใฝ่รู้ให้เสียศูนย์
 เพราะฉะนัน้การใฝ่รูก้ารศกึษาจงึเป็นเรือ่ง
ส�าคัญ ถ้าไม่มีอารมณ์อยากศึกษาก็ยากที่ 
จะท�าให้เกิดความก้าวหน้าการเรียนรู้ที่ดี  เรา
จึงต้องประคับประคองจิตให้รู ้สึกว่าการศึก 
ษาเป็นเสน่ห์ อย่าให้ความใฝ่ต�่าที่เป็นเสนียด
มาเป็นตัวล้างตัวผลาญ กระชากลากให้ไม่
อยากศึกษาเรียนรู้ 
 นึกถึงตอนเรียนนักธรรมตรี โท เอก 
อารมณ์เรียนมันไปน�าหน้าเลย ท�าให ้
ผ่านมาพรรษาจน 40-50 พรรษา ก็
เพราะเสน่ห์ของการศึกษาเรียนรู ้มัน
กระแทกเสนียดท่ีเป็นความใฝ่ต�่าออกไป
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ก็มานั่งคิดดูค�า 
สอนพระพุทธเจ้าน้ันยอดจริงๆที่บอกว่า
เงินและสตรีเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์  
เพราะฉะนัน้คร ูนกัเรยีน นกัศกึษาอย่าให้
ความใฝ่ต�่าเป็นข้าศึกจนต�่าตมจม แต่ละ
วัน แต่ละปีจึงต้องอยู่กับความใฝ่รู้ ใฝ่ 
งาม ใฝ่ดีมากขึ้นๆ
 เจริญพร

รัฏฐาธิปัตย์!

กรณี “นาฬิกาหรู...เพื่อนให้ยืม” 
กลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีท�าให้สังคม
ไทยตื่นตัวเรื่องคอร์รัปชันมากกว่าวาท
กรรม “ปราบโกง” ที่ “ทั่นผู้น�า” และ
องค์กรปราบโกงต่างๆ สร้างภาพเป็น 
“คนดี” มาเกือบ 4 ปีที่ถูกมองว่ามีแต่
วาทกรรมและ “เลือกปฏิบัติ” ท�านอง 
“ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” แบบ 
“ไทยนิยม” ที่ชอบโกหกตัวเอง โกหก
ประชาชน  
 โพลเกือบ 100% ที่ “อยากให้
ออก” จึงพุ่งพรวดนับแสนภายใน
วันสองวันและเป็นอีกบันทึกประ 
วัติศาสตร์การเมืองเหมือน “เสีย
สัตย์เพื่อชาติ” ที่บ่งชี้ถึง “วิกฤต
ศรัทธา” ของ “ผู้มีอ�านาจ” ไม่ว่าจะ
มีอ�านาจคับแผ่นดินแค่ไหน 
 ขนาดงานฟุตบอลประเพณีระหว่าง 
จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์(3 กุมภาพันธ์) 
กองทัพยังขอความร่วมมือ “ห้ามล้อ
นาฬิกา” ยิ่งท�าให้เห็นสัจธรรมที่ว่า 
“ความเสื่อมท�าให้กลัว” ไม่ใช่ “คน
ดีตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” 
 ยิง่กลวักย็ิง่ใช้อ�านาจและยิง่สะท้อน
ถึงวาทกรรม “ปราบโกง” ที่ “เลือก
ปฏิบัติ” ไม่ได้ยึดโยงความถูกต้องชอบ
ธรรมที ่“ทัน่ผูน้�า” ชอบอ้าง “กฎหมาย
คือกฎหมาย” ซึ่งวันนี้น้อยคนท่ีจะเชื่อ
เหมือนปรากฏการณ์ “นาฬิกาหรู” 
 การใช้อ�านาจทั้งทางตรงและทาง
อ้อมผ่านทุกกลไกของอ�านาจรัฐควบ 
คุมประชาชนทุกกลุ่มที่เห็นต่าง ก็ยิ่ง
สะท้อน “อ�านาจนยิม” ภายใต้กองทพั 
รัฐราชการ ชนชั้นสูงและกลุ่มทุนผูก 
ขาด เพราะความถูกต้องชอบธรรม 
ภายใต้ “อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์” อยู่ที่ 
“ผู้มีอ�านาจ” 
 การเรียกร้อง “ประชาธิปไตย” 
เพื่อคืนอ�านาจให้ประชาชน คืน
สิทธิเสรีภาพให้ประชาชนจึงเป็น
ความผิด!

มีข่าวว่าเพราะการศึกษาของคนเราท่ีท�าให้
เป็นอุปสรรคขัดขวางการอยากมีครอบครัว 
อาจเพราะจิตใจท่ีต้องการใฝ่รู้มาก จึงส่งผล
อารมณ์ทางเพศที่ถือเป็นความใฝ่ต�่า อันนี ้
เขามีการส�ารวจพบว่าความน่าจะเป็นไปได้
มาก หากคนมีการศึกษาสูงๆ ยิ่งสูงท่าไรก็ 
ไม่อยากจะแต่งงานมีครอบครัว หรือไม่อยาก
มีเพศสัมพันธ์ด้วย
 อาจจะเป็นเพราะความใฝ่รู้มันสลัดความ
ใฝ่ต�่าออกไปจนหมดก็ได้ อย่างสิงคโปร์และ
ฮ่องกง ที่มีข่าวว่าต้องจัดกิจกรรมน�านักศึกษา
ที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกลงเรือส�าราญ  
เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดกัน จะได้เกิดความ 
รู้สึกท่ีดีต่อกันและแต่งงานกัน ไม่งั้นก็จะไม่มี
ประชากรเพิ่มขึ้น  
 น่ีเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นความจริง เม่ือพูด 
ถึงเรื่องความใฝ่รู้ใฝ่ต�่า ไม่ว่าพระหรือนักการ
ศึกษาก็จะมีสภาพคล้ายๆกันคือ ถ้าบวชเป็น
พระแล้วใฝ่ต�่า ไม่ใฝ่สูง มรรคผลนิพพานก ็
ถูกกระชากลากลงให้ใฝ่ต�่า อย่างข่าวม่ัวกับ 
สีกา ส่วนนักเรียน นักศึกษา ถ้าคนไหนกลุ่ม
ไหนมีความใฝ่ต�่ามาก ความใฝ่รู ้มันก็จะมี 
น้อย  มนักก็ระทบต่อชวีติหรอือาจเสียศนูย์เลย 
แม้แต่คนที่เป็นครู 
 อย่างข่าวเรื่องครูกับศิษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ไม่ใช่รายสองราย แม้แต่ครูผู้หญิงกับนักเรียน
ชาย ก็มีข่าวท่ีครูท้องกับนักเรียน เพราะคร ู
ผู้หญิงอยู่บ้านพักครูแล้วให้นักเรียนชายช้ัน
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เศรษฐกิจ

ไทยประกนัชวีติสูย่คุดจิติอล

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจว่า ได้ 
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี 5 ปี 
และ 3 ปี ให้เป็นองค์กรที่เติบ 
โตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจลักษณะ People 
Business ที่ให้ความส�าคัญกับ 
คนและกลยทุธ์หลกั อาท ิ ยดึประ 
โยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก การ
สร้างองค์ความรู ้ให้ตัวแทนใน 
ทุกด้าน การขยายธุรกิจสู่ตลาด
ภมูภิาคอืน่ ให้ความส�าคญักบัการ
ลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนคุม้ค่า รวม 
ถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุน
ให้เกดิประสทิธภิาพ น�าเทคโนโลยี 
ใหม่มาพัฒนาการให้บริการ ช่อง
ทางการขาย และสร้างเป็นแบรนด์
ชั้นน�าที่อยู่ในใจผู้บริโภคทุกคน 
 นอกจากนีย้งัก�าหนดโรดแมพ็ 
การด�าเนินธุรกิจระยะกลางและ
ระยะยาว เพือ่ปรับปรุงและพฒันา
องค์กรในทุกๆด้าน สร้างความได้
เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื 
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ ่มเป้าหมายและลูกค้าที่
เปลีย่นไปในอนาคต ส่วนเป้าหมาย
ปี 2561 ตั้งเป้าเบี้ยประกันรับปี

แรก 17,000 ล้านบาท โตจาก 
ปี 2560 ประมาณ 15% แบ่งเป็น
ช่องทางตวัแทน 11,800 ล้านบาท
และช่องทาง Non Agent 5,200 
ล้านบาท โดยเน้นขายสินค้าประ 
เภทคุ้มครอง สินค้าออมทรัพย์
ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป สัญญา 
พิเศษเพ่ิมเติม รวมถึงสนิค้าควบ
การลงทนุทัง้ Universal Life และ 
Unit Link ซึ่งสามารถตอบโจทย์
กลุ่มผู้มีเงินออม

ไทยประกันชีวิตประกาศแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีสู่ธุรกิจยุค
ดิจิตอล ปรับกลยุทธ์ทุกด้าน คนยังเป็นหัวใจหลัก พัฒนาทุก
ช่องทางขาย “เพื่อนคู่คิดวางแผนชีวิต”

เปิดตวั : เทวนิทร์ วงศ์วานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่,  

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

และจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน�้ามัน บมจ.ปตท. 

แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงสูตรใหม่ PTT UltraForce Diesel

ทิศทางตลาด : มร.ไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย แถบตะวัน 

ออกกลาง และเวียดนาม บจก.แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แถลงทิศทางตลาดแรงงาน 

ปี 2561 และผลประกอบการประจ�าปี 2560 ซึ่งโตตามเป้า 3,900 ล้านบาท 

พร้อมเดินหน้าขยายงานด้านนวัตกรรมแรงงานตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 

‘เซ็นทรัล-เดอะมอลล์’จัดเตม็ตรษุจนี

 แม้จะน�าเทคโนโลยีมามีบท 
บาทในการพฒันาการด�าเนนิงาน 
แต่หัวใจหลักของธุรกิจประกัน 
ชีวิตคือการสร้างความผูกพันกับ
คน (Human Touch) โดยเฉพาะ
ช่องทางตัวแทนท่ีต้องสร้างความ
ไว้วางใจ ความรกั และความผกูพัน 
ให้เกิดกับผู้เอาประกัน จึงต้องมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็น Life 
Partner รวมถึงการขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ที่ต้องมีความเป็น
เพื่อนคู ่คิด เป ็นที่ปรึกษาวาง 
แผนชีวิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
การบริการที่ดีไม่แตกต่างจาก
ตัวแทน

บรษิทั สรรพสนิค้าเซน็ทรลั จ�ากดั
ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซีและธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชวนช้อปรับทรัพย์...มั่งมีรับปีจอ
กับโปรโมชั่นพิเศษ “Central 
Chinese New Year 2018” ลด
สูงสุด 30% ส�าหรับสินค้าราคา
ปรกติ พร้อมรับฟรีคูปองส่วนลด
แทนเงินสดเมื่อช ้อปครบตาม
เงื่อนไขจากห้างเซ็นทรัลและธนา 
คารไทยพาณิชย์ เฉพาะลูกค้าที่
ช็อปท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็ม
บาสซี ลุ้นรับฟรีของรางวัลกว่า 
400 รางวัล ตั้งแต่ 8-25 กุมภา 
พันธ์ท่ีห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและ

เซน และ 13-25 กุมภาพันธ์ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี  
โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.
facebook.com/centraldepart 
mentstore
 ส่วนเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็น 
เตอร์ผนึกก�าลังพันธมิตรกระตุ้น
ก�าลงัซ้ือไตรมาสแรก จัดแคมเปญ

ใหญ่รับเทศกาลตรุษจีน “THE 
MALL HAPPY CHINESE NEW 
YEAR” ทุ่มงบประมาณกว่า 30 
ล้านบาท จัดประลองสิงโตเสา
ดอกเหมยและมังกรเบิกเนตรพ่น
ไฟ 5 ธาตุสุดอลังการ พร้อมรัง 
สรรค์โต๊ะจีน เมนูมหามงคลยิ่ง
ใหญ่แห่งปี ชอ็ปสนกุพร้อมลุ้น กิน 
ฟิน เที่ยว ลุ้นรางวัลใหญ่ ทริป 
UNSEEN HONG KONG ลุ้น
และรับของรางวัลพร้อม Digital 
อั่งเปามากมายกว่า 4 ล้านบาท 
อัดแน่นกิจกรรมสร้างสีสันช่วง
ตรษุจนี ระหว่างวนัที ่1-25 กุมภา 
พนัธ์ทีเ่ดอะมอลล์ทุกสาขา

ไชย ไชยวรรณ 
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ข่าวย่อย

รมต.สหรฐัเยอืนเมก็ซโิก
นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมน 
ตรีต่างประเทศสหรัฐฯเดิน
ทางถึงเม็กซิโกจะพบปะกับ
ประธานาธิบดีเปญ่า นิเอโต 
และนายลูอิส ไวด ์ เกเรย ์ 
รัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อหา 
รือประเด็นความสัมพันธ์ระ 
หว่างเม็กซิโกกับสหรัฐฯรวม 
ทัง้สถานการณ์ในเวเนซเุอลา

เสนอโจชวั หว่องรบัโนเบล
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนฯและ
สมาชกิวฒิุสภาสหรฐัฯทัง้ฝ่าย
รีพับลิกันและเดโมแครตรวม
นับสิบคน น�าโดยส.ว.มาร์โก 
รูบิโอ ร่วมลงชื่อในจดหมาย
เสนอชื่อ นายโจชัว หว่อง วัย 
21 ปี แกนน�านักศึกษาเรียก
ร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง 
พร้อมเพือ่นร่วมอดุมการณ์อกี 
2 คนคือนายนาธาน หลอ วัย 
24 ปี และนายอเล็กซ์ โฉ่ว วัย 
27 ปี พร้อมขบวนการร่มหรอื 
Umbrella Movement เข้าชิง
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ประจ�าปีนี้ ในฐานะด�าเนิน
ความพยายามโดยสนัตเิพือ่น�า 
การปฏิรูปการเมอืงและอ�านาจ 
ในการก�าหนดการปกครอง
ด้วยตนเองมาสู่ฮ่องกง ด้วย
การชุมนุมประท้วงเรียกร้อง
เสรภีาพและประชาธปิไตยจน
ท�าให้ฮ่องกงปั่นป่วนวุ่นวาอยู่ 
เกอืบ 3 เดอืนช่วงกลางปี 2557

รถชนคนบนทางเท้า
ทางการนครเซีย่งไฮ้ออกแถลง 
การณ์สั้นว่า เกิดเหตุรถชน
ผู้คนบนบาทวิถีข้างถนนใกล้
กับจัตุรัสประชาชน มีผู้บาด
เจ็บ 18 คน ในจ�านวนน้ีอา 
การสาหัส 3 คน ขณะที่รถ 
ยนต์มไีฟลกุไหม้ โดยผูเ้หน็เหตุ 
การณ์เล่าว่ารถติดไฟลุกไหม้
ขณะพุง่ขึน้บนทางเท้าชนผูค้น 
และไถลไปหยดุท่ีหน้าร้านกาแฟ

ต่างประเทศ

จี้พม่ำปล่อยนักข่ำวรอยเตอร์
นายอันโตนิโอ กูเทอร์เรส เลขา 
ธิการองค ์การสหประชาชาต ิ
กล่าวเรยีกร้องให้ประชาคมระหว่าง
ประเทศด�าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่าที่สามารถจะท�าได้เพ่ือ 
ให้ทางการเมียนมายอมปล่อย 
ตัวนักข่าวชาวเมียนมาของส�านัก
ข่าวรอยเตอร์ส ทีถู่กควบคมุตวัใน
เมียนมา
 โฆษกหญิงของสหประชาชาติ
กล่าวว่า นายกูเทอร์เรส ได้แสดง
ความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อ
กรณีท่ีเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
เมียมาก�าลังถูกลิดรอนลงเรื่อยๆ 
และเขาได้เรียกร้องให้ประชาคม
ระหว่างประเทศให้พยายามช่วย
เหลือให้มีการปล่อยตัวนักข่าวท้ัง
สองและเพือ่ให้เมยีนมามีเสรภีาพ
ของสื่อมวลชน เมื่อวานน้ี ศาล 
ในนครย่างกุ ้งของเมียนมาไม่
อนุญาตให้ประกันตัวนักข่าวของ
ส�านักข่าวรอยเตอร์ส 2 คน ที่ถูก
จับกุมและถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับ
การละเมิดกฎหมายความลับของ
ทางการท่ีอาจจะท�าให้ทั้งสองถูก
จ�าคุกเป็นเวลา 14 ปี วา โล วัย 31 
ปี และ จอ โซ อู วัย 27 ปี นักข่าว
สัญชาติเมียนมา ของส�านักข่าว
รอยเตอร์ส ถูกกล่าวหาว่า ครอบ
ครองเอกสารท่ีเป็นความลับของ

ทางการ ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับ
การที่ทหารใช้ก�าลังเข้ากวาดล้าง
ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ทั้ง
สองถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เม่ือ 
วันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาล
นัดไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่จะตัดสินว่า 
จะประทับรับฟ้องคดีนี้หรือไม่
 ขณะที่นายมานซาวร์ อัยยาด 
อัล-โอตาอิบี ทูตคูเวตประจ�า
องค์การสหประชาชาติเปิดเผย
วานน้ีว่า รัฐบาลเมียนมาได้แจ้ง
ต่อคณะมนตรีความม่ันคงฯ ว่า 
การเดินทางมาเยือนเมียนมา 
ในเดือนกุมภาพันธ์น้ัน ยังไม่ใช่
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
 นายอัล-โอตาอิบี ในฐานะ
ประธานหมุนเวียนของคณะมน 
ตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ 

กล่าวว่า เขาพยายามจะจัดให้
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
ได ้ส ่งผู ้แทนไปเยือนเมียนมา 
เพื่อไปดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤต ิ
การณ ์ชาวมุสลิมโรฮิ งญาใน 
เมียนมา ให้ทันในระหว่างที่คูเวต 
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะมนตรี
ความมัน่คงฯ ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้ ซึ่ง
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
อื่นๆ ที่หมุนเวียนขึ้นด�ารงต�า 
แหน่งประธานคงจะได้มีการจัด 
ให้มีการเยือนเมียนมาในโอกาส
ต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นในเดือนมีนา 
คมหรือเมษายน นายอัล-โอตา 
อบิ ีกล่าวว่า เมยีนมา ไม่ได้ปฎเิสธ 
หรือไม่ยอมให้มีการเยือน แต่ 
แจ้งว่า การเยือนในเดือนกุมภา 
พันธ์ เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 
โดยเมียนมาได้ให้เหตุผลว่า ขณะ
นี้รัฐบาลเมียนมาก�าลังจัดให ้ 
คณะทูตต่างประเทศประจ�าเมียน 
มาได้เดินทางไปยังรัฐยะไข่ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่ทหารพม่าใช้ก�าลัง 
เข้ากวาดล้างกลุ่มต่อต้านที่เป็น 
ชาวโรฮิงญา จนท�าให้ชาวโรฮิง 
ญาเกือบ 700,000 คน ต้องอพ 
ยพไปยังบังกลาเทศ และตอนนี้ 
ยังมีความตึงเครียดอยู ่มากใน 
รัฐยะไข่

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเธเรซา 
เมย์ ของอังกฤษวานนี้ว่า ทั้งสอง
ประเทศควรจะปรบัระดบัความสมั 
พันธ์ทางการค้าให้ก้าวขึ้นสู่ระดับ
ใหม่ ในขณะท่ีรฐับาลองักฤษก�าลงั
แสวงหาหุ้นส่วนใหม่ๆ หลังจาก
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้ว
 ประธานาธิบดีสี พบปะหารือ
กับนายกรัฐมนตรีเมย์ ที่บ้านพัก
รับรองเตียวหยูไถ่ ของทางการ 
จีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้และได้
เรยีกร้องให้ท้ังสองประเทศผลกัดนั

จีนยกระดับความสัมพันธ์อังกฤษ 
ความสมัพนัธ์ระดบัทวภิาคทีีถ่อืว่า
เป็นยุคทองให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก  
 ประธานาธิบดีสี ยังกล่าวว่า 
สันติภาพ การพัฒนาและความ
ร่วมมือที่จะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของ
ทกุฝ่ายได้กลายเป็นกระแสหลกัใน
ปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองประเทศควร 
จะด�าเนินรอยตามแนวทางในปัจ 
จุบัน ตอบสนองต่อการพัฒนา 
และความร่วมมือทวิภาคี ให้ความ
หมายใหม่แก่ประเด็นเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและ
ปรับปรุงยุคทองของความสัมพันธ์

ระหว่างจีนและอังกฤษ 
 ประธานาธิบดีสี กล่าวว่า จีน
พร้อมที่จะร่วมมือกับอังกฤษใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นและมั่นคงต่อไป นายกรัฐ 
มนตรีเดินทางเยือนจีนอย่างเป็น
ทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต  ่
รับต�าแหน่งเมื่อปี 2016 ในระ 
หว่างการเยือนเป็นเวลา 3 วันใน 
คร้ังนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน 
ข้อตกลงหลายสิบฉบับ ครอบคลุม
เรื่องการค้า การเงิน สุขภาพและ
เมืองอัจฉริยะ
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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สังคม

‘CHILDS FARM’
บริษัท มอร์เพียวเทรดดิ้ง จ�ากัด 
น�าโดยสองผู ้บริหารวิมลพรรณ 
วุฒิพฤกษ์ และ วิชภา ปริพินิจฉัย 
ร ่วมเป ิดตัวแบรนด์ “Childs 
Farm” (ชายด์ ฟาร์ม) ในงาน 
“Chi lds Farm UKAward 
Winning Natural Baby & Kids 
Toiletries 1st Country in Asia”
 โดยในงานเปิดตัวได ้หมอ
โอ๊ค-น.พ.สมทิธิ ์อารยะสกลุ และ 
ลซ่ิา-อลซิาเบธ แซดเลอร์ ร่วมพดู
คุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิว
บอบบางแพ้ง ่ายและการเลือก
ผลิตภัณฑ ์ดูแลผิ วอย ่ างชาญ 
ฉลาดและมีรสนิยม พร้อมด้วย
บรรดาคุณแม ่ดาราเซเลบริตี้  
อาทิ โอ๋-ญดา โชติชูตระกูล, บี-
ปิติภัทร สารสิน, แจน-ศิรนุช  
โรจนเสถียร, วิมลลักษณ์ จงรัตน
เมธกีลุ&น้องลอ็ตโต้, ม.ร.ว.จนัทร
ลัดดา ยุคลและวันทิตา ล่ิวเฉลิม
วงศ์ เป็นต้น ร่วมงาน 
  วิมลพรรณ วุฒิพฤกษ์ เล่า
ถึงผลิตภัณฑ์ “ชายด์ ฟาร์ม” ว่า
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอาบน�้า 
สระผม และบ�ารงุผวิจากธรรมชาติ
ที่เหมาะกับทุกความต้องการของ
ผิวส�าหรับทุกคนในครอบครัว  
โดยเฉพาะทารกและเด็ก ถือก�า 
เนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2010 โดย  
“โจอันนา แจนเซ่น” คุณแม่ชาว
อังกฤษที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ 
ที่อ ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิว
บอบบาง พัฒนาขึ้นจากการผสม

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานงาน 
แถลงข่าว การจัดงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาด 
นัดเปิดโลกงานวิจัย-นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ขายได้” พร้อมประกาศผล รางวัล 
สภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 

รศ.ดร.สุรนิทร์ ค�าฝอย ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า พร้อมด้วย
คณบดีคณะวิศวะฯ, สถาปัตยฯ, วิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการ 
บินนานาชาติ ของสถาบันฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
MOU เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

ผสานสารสกัดธรรมชาติ และ 
ออร์แกนิค เอสเซนเชียล ออยล์ 
อย่างลงตัว จึงช่วยเติมความชุ่ม 
ชื่นเพื่อผิวที่มีสุขภาพดีและเป็น 
ผิวที่มีความสุข ผลิตภัณฑ์ ชายด์ 
ฟาร์ม ทุกตัวมีเครื่องหมาย Suita 
ble for Sensitive Skin บนผลิต 
ภัณฑ์ผ่านการทดสอบทางคลินิก
และมีผลการทดสอบยืนยันทาง 
การแพทย์ อีกท้ังการรับรองจาก
กุมารแพทย์และแพทย์ผิวหนัง
เฉพาะทางว่าเหมาะกับผิวท่ีบอบ 
บางแพ้ง ่ายทุกผลิตภัณฑ์ของ  
ชายด์ ฟาร์ม ปราศจากพาราเบน, 
สารกันเสีย, SLS, และ Mineral 
Oils
 ด้าน หมอโอ๊ค-น.พ.สมิทธิ์ 
อารยะสกุล กล่าวว่า การเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ ใช ้ส�าหรับลูกควร 

เลือกส่วนผสมมาจากธรรมชาติ
เป็นหลัก ส�าคัญคือพ่อแม่ต้อง 
อ่านส่วนผสมทีร่ะบไุว้บนฉลากให้
เป็นและก่อนจะใช้อะไรให้ทดสอบ
กับผิวเด็กก่อน ต้องสอนลูกให ้
รู ้จักการดูแลสุขลักษณะส่วนตัว 
ทั้งการล้างมือบ่อยๆ และให้เขา
สนุกกับการอาบน�้า สระผม การ

ดูแลตัวเองถ้าผิวลูกแพ้ง่ายก็ต้อง
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก ่อให้เกิด
อาการแพ้ 
 ขณะที่  ลิซ ่า-อลิซาเบธ  
แซดเลอร์ บอกว่า ผลิตภัณฑ์
ส�าหรับเด็ก คุณแม่ต้องให้ความ
ส�าคัญมาก โดยเฉพาะสิ่งที่จะต้อง
สัมผัสกับตัวเด็ก การเลือกผลิต 
ภัณฑ์ท่ีเช่ือถือได้และใส่ใจในราย
ละเอียด ศึกษาข้อมูลของผลิต 
ภัณฑ์ที่ลูกจะใช้เป็นเรื่องส�าคัญ 
แม้ลูกเพื่อนจะใช้ได้ไม่ได้หมาย 
ความว่า ลูกเราจะใช้ได้ด้วย อย่าง
น ้อยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ธรรมชาติ ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล ราคาจะถูกแพง
ไม่ใช่ส่ิงส�าคัญคุณภาพของผลิต 
ภัณฑ์ท่ีเราศึกษาและวางใจใน
ผลิตภัณฑ์นั้นส�าคัญกว่า


