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ส่อฉายหนังซ�้า
ท�าหน้าที ่กกต. ประเด็นทีน่่าคดิ
คอืคนทีต่ัง้ใจเป็น กกต. เป็นใคร 
เหตใุดมคีวามตัง้ใจแล้วไม่มายืน่
ใบสมคัรตามกระบวนการปรกติ 
ท�าไมต้องรอหนงัสือเชญิ เอาเข้า
จรงิการคดัเลอืก กกต.ชดุใหม่ท่ี
จะเข้ามาจดัและคมุการเลอืกตัง้
ครั้งแรกหลังรัฐประหาร เรื่อง
คณุสมบตั ิ เรือ่งความตัง้ใจ คง
ไม่ใช่ปัญหาอย่างทีก่ล่าวอ้างกนั 
แต่น่าจะอยู่ทียั่งไม่ได้คนทีถ่กูใจ
หรือไว้ใจมาท�าหน้าทีจ่ดัและคมุ
เลอืกตัง้มากกว่า

‘หมปู่า’ในโลกโซเชยีล 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“อาเบะ”
ยกเลิกไปต่างประเทศ

เศรษฐกิจ 4

SCรุก46โครงการ
มูลค่ากว่า41,000ล้าน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

สถานชีาร์จไฟฟ้า
ธรุกจิตวัเลือกใหม่ 

การประชุม สนช. เพื่อลงมติ
รับรองหรือไม่รับรองบุคคล 7 
รายท่ีผ่านกระบวนการสรรหาให้
เป็น กกต.ชดุใหม่ ส่อเค้าว่าอาจ
ได้ดหูนงัม้วนเดมิวนกลบัมาฉาย
ซ�า้ เมือ่มีผูใ้หญ่บางคนออกมาชี้
โพรงว่าอยากให้กรรมการสรรหา
ใช้วิธอีอกหนงัสอืเชญิคนทีเ่หน็
ว่าเหมาะสมมาเป็น กกต. แทน
การเปิดรบัสมคัรอย่างเดียวบ้าง 
เพราะเชือ่ว่าจะท�าให้ได้คนทีต่ัง้ใจ
และมีความรูค้วามสามารถมา

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ขณะปั่นต้นฉบับภารกิจพาหมูป่า
ออกจากถ�า้ทีเ่ชยีงรายในวนัสดุท้าย
ก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ หาก
ไม่มอีะไรผดิพลาดน่าจะได้ออกจาก
ถ�า้ครบทุกคน เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
สะท้อนอะไรได้หลายอย่าง อยูท่ีว่่า
ใครจะเลือกมองมมุไหน แต่อย่างไร
กต็าม ขอขอบคณุทกุคนทกุฝ่ายที่
ช่วยกนัคนละไม้คนละมอืจนภารกิจ
ส�าเรจ็ลลุ่วง จากน้ีไปเป็นช่วงเวลา
การถอดบทเรียนเพือ่หาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้า และเตรียม
ความพร้อมให้มากขึน้กบัการรบัมอื
ปัญหาท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต

ตดัฉากมาทีเ่ร่ืองการเมอืง เพิง่
จะบอกไปเม่ือวานให้จบัตาดกูาร
ประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
วนัที ่12 กรกฎาคมนีใ้ห้ดี เพราะจะ
มกีารลงมตริบัรองหรอืไม่รบัรองว่าท่ี
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ชดุ
ใหม่ 7 ราย ทีผ่่านการสรรหาและ
ตรวจสอบคุณสมบตัพ่ิวงประวตัแิล้ว

ที่ให้จับตาดูเพราะที่ประชุม 
สนช. อาจฉายหนงัซ�า้ม้วนเดมิตตีก
รายชือ่ท่ีผ่านการสรรหาเหมือนที่
เคยเกดิข้ึนมาแล้วครัง้หนึง่ ซึง่ท�าให้
ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพื่อ
สรรหา กกต.

อย่างที่ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าให้
จบัตาดมูตแิละเหตผุลของ สนช. ว่า

ส่อฉายหนังซ�้า

หากไม่รับรองรายชื่อที่ผ่านการ
สรรหาและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายจะอธบิายสงัคมอย่างไร 
และกระบวนการสรรหา กกต. รอบ
ใหม่จะใช้วธิใีดระหว่างเปิดรบัสมคัร
อย่างเดยีวเหมอืนทีเ่คยท�ามา หรอื
ใช้วธิอีอกหนงัสอืเชญิคนทีอ่ยากให้
เป็น กกต. มายืน่ใบสมคัร

ล่าสุดมีคนออกมาชี้โพรงให้
กระรอกแล้วคอื นายมีชัย ฤชพุนัธุ ์
ประธานคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ทีร่ะบทุ�านองว่า กรธ. ได้
เขยีนกฎหมายเปิดช่องไว้ให้แล้ว (ใช้
วิธีส่งหนังสือเชิญคนที่อยากได้) 
จรงิๆอยากให้ใช้วธินีัน้บ้าง จะได้
คนทีต่ัง้ใจ และมคีวามรูค้วามสามารถ

ส่วนท่ีกงัวลกนัว่าเปิดรับสมคัร
ยงัหาคนยาก ทาบทามจะยากกว่า
หรอืไม่นัน้ นายมชียับอกว่า ก็ไม่
แน่เสมอไป เพราะบางคนเขากพ็ร้อม
ทีจ่ะท�างาน บางคนถือว่าเป็นโชค 

บางคนถอืว่าเป็นหน้าที ่ ซึง่แต่ละ
คนไม่เหมอืนกนั ถ้าเป็นประโยชน์
เขาอาจจะยอมเสียสละมา ซึ่งคน
แบบน้ันมกัจะท�างานได้ดี

ถ้าตีความสิ่งที่นายมีชัยให้
ความเห็นกบัสือ่มวลชนกน่็าจะมอง
เห็นแนวโน้มว่าการประชุม สนช. 
วันที่ 12 กรกฎาคมนี้น่าจะยังไม่
ได้ กกต.ชดุใหม่ ซึง่มคีวามเป็นไป
ได้ทัง้ไม่ได้ กกต.ชดุใหม่เลยสกัคน 
หรอืได้มาบางคนแต่ไม่ครบจ�านวน
ทั้ง 7 คนตามที่กฎหมายก�าหนด

ตามความเหน็ของนายมชียัที่
ระบุว่าวิธีการส่งหนังสือเชิญจะได้
คนทีต้ั่งใจและมคีวามรูค้วามสามารถ 
ท�าให้เกิดค�าถามว่าท�าไมวิธีการ
เปิดรับสมัครจึงไม่ได้คนที่ตั้งใจ มี
ความรู้ความสามารถ

ประเด็นท่ีน่าคดิคอืคนท่ีไม่
ตัง้ใจจะท�าหน้าที ่กกต. จะมายืน่
ใบสมคัรกับกรรมการสรรหา

หรอืไม่ ท�าไมคนทีต่ัง้ใจอยากท�า
หน้าที ่กกต. จงึไม่มาย่ืนใบสมคัร 
ท�าไมต้องรอหนังสอืเชญิให้มา
เป็น กกต. จากกรรมการสรรหา

ส่วนประเด็นเรือ่งความรูค้วาม
สามารถนัน้กฎหมายได้เขยีนก�าหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็น กกต. 
ไว้อย่างละเอียดครอบคลุมแล้ว 
ท�าไมจงึมองว่าคนทีมี่คณุสมบตัถิกู
ต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด
จึงไม่มีความรู้ความสามารถเพียง
พอที่จะท�าหน้าที่ กกต.

เอาเข้าจรงิการคดัเลือก กกต.
ชดุใหม่ทีม่หีน้าท่ีส�าคญัทีจ่ะเข้ามา
จดัและคมุการเลอืกตัง้ครัง้แรกหลงั
รัฐประหาร เรื่องคุณสมบัติ เร่ือง
ความตั้งใจ คงไม่ใช่ปัญหาอย่างที่
กล่าวอ้างกัน แต่น่าจะอยู่ที่ยังไม่
ได้คนที่ถูกใจหรือไว้ใจให้มาท�า
หน้าที่จัดและคุมเลือกตั้งมากกว่า

อย่างไรกต็าม หากการลงมติ
วนัท่ี 12 กรกฎาคมนียั้งไม่ได้ กกต.
ชุดใหม่ สังคมต้องจับตาการออก
หนงัสือเชิญคนมาเป็น กกต. ว่าจะ
เข้าข่ายลอ็กโหวต เลอืกปฏบิตัหิรอื
ไม่ เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนชัด
ว่าคนที่มาตามค�าเชิญจะได้เป็น 
กกต. โดยอัตโนมัติ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบคณุสมบตัแิละประวตักิาร
ท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
ผ่านการลงมติรับรองจาก สนช.

ถ้าผ่านด่านทกุข้ันตอนแบบ
สบายกค็วรแก้กฎหมายให้ชดัเจน
ไปเลยว่า สนช. อยากได้ใคร
เป็น กกต. กใ็ห้ชีน้ิว้เลอืกแต่ง
ตัง้ได้เลย ไม่ต้องมีกระบวนการ
สรรหา ไม่ต้องเปิดรบัสมัครให้
เสยีเวลา เสยีงบประมาณ

แก้กฎหมายให้ชัดเจนไปเลย
สนช. อยากได้ใครเป็น กกต.

ชี้นิ้วเลือกแต่งตั้งได้เลยไม่ต้องสรรหา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4871 (1396) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

In Brief : ย่อความ

เอากิเลสออกจากใจ

ทรรศนะ

คนฉลาดต้องขจัดความโลภ 
โกรธ หลง เอาความโง่ออก เมือ่
คนมนัฉลาด ไม่โง่ ไมห่ลง ก็ไม่
ท�าอะไรที่ไม่มีสติ ไม่ท�าอะไรที่
โง่ๆ เราจึงต้องเอาความโลภ 
โกรธ หลง ออกจากใจให้ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

‘หมูป่า’ในโลกโซเชียล

“13 หมูป่า” ที่ติดในถ�้าหลวง คน
ทั่วโลกต่างส่งก�าลังใจให้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัย ซึ่งการช่วยชีวิตครั้ง
นีเ้หมอืนรวม “ดารา” ทีเ่ป็นสดุยอด
นกักู้ภยัทัว่โลก แม้แต่ “Elon Musk” 
บิก๊ SpaceX ยงัเดนิทางมาส่งอุปกรณ์
แคปซูลเพื่อช่วยชีวิต “ทีมหมูป่า” 
ด้วยตัวเอง  

โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีการ
แชร์และโพสต์เรื่องราวของ “ทีม
หมูป่า” และภารกิจในแง่มุมต่างๆ 
รวมถงึเหตกุารณ์ในลกัษณะคล้ายคลงึ
กันที่เคยเกิดขึ้น

คนไทยและคนทัว่โลกต่างแสดง
ความดใีจเมือ่สามารถน�า “4 หมปู่า” 
ออกมาได้อย่างปลอดภยั ก่อนจะตาม
มาอกี 4 ชวีติในวนัต่อมา และ 5 ชวีติ
ที่เหลืออยู่ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนับร้อยภายใน
ถ�า้ เพราะเส้นทางทัง้ไกลและล�าบาก 
ใช้เวลานับสิบชั่วโมง

ภาพการ์ตูนจ�านวนมากถูกแชร์
ในโลกโซเชียล ทัง้ “ทมีหมปู่า” และ
ผู้เช่ียวชาญถูกเปรียบเทียบเป็น “ซู
เปอร์ฮีโร่” ในภาพยนตร์เรื่อง “ดิ 
อเวนเจอร์ส” ที่ร่วมภารกิจที่ถ�้า
หลวง-ขุนน�้านางนอน เช่น ภาพนัก
ด�าน�้าอุ้มหมูป่า ภาพการ์ตูนเปรียบ
เทียบทีมนักประดาน�้าจากหน่วยซีล
เป็นฉลามท่ีเข้าช่วยเหลอืหมปู่า ภาพ
การ์ตูนโพรงถ�้าขดตัวเป็นค�าว่า 
“hope” หรือ “ความหวัง”

รวมถงึภาพไว้อาลัยและแสดง
ความขอบคณุ “จ.อ.สมาน กนุนั” 
หนึง่เดยีวทีเ่สยีชีวติระหว่างภารกจิ
กู้ภัยที่ถ�้าหลวงครั้งนี้!

การช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 
ชวีติ ท�าให้คนไทยและคนทัว่โลกต่างลุน้
ให้ทุกคนออกมาอย่างปลอดภัย อย่าง
ตอนเช้าท่ีอาตมาไปบิณฑบาตก็มียาย
แก่ๆบอกว่า วนันีใ้ส่บาตรแผ่บญุกศุลให้
กับเด็ก 13 คน ให้ทุกคนปลอดภัย 

กระแส 13 ชีวิตมีมากเหลือเชื่อ ไม่รู้
ว่าจะท�าให้คนมาวดัน้อยลงหรอืไม่ เพราะ
มวัแต่เฝ้าหน้าจอโทรทัศน์หรอืรอติดตาม
ข่าว ปรกติคนจะมาวัดเพียบทุกวัน มา
ซือ้ทเุรยีน มะม่วง แต่ไม่กีว่นัมานีโ้หรงเหรง
จนบางตาไปเลย เรื่องการช่วยเหลือ 13 
ชีวิตนับเป็นข่าวใหญ่ ข่าวสุดยอดแห่งปี  

เรือ่งนี้มีคนวพิากษ์วจิารณค์รบูาบญุ
ชุ่มต่างๆนานา ท�าให้เหรียญของท่าน
ราคาข้ึนกระฉดูเลย ไม่ว่าครูบาบญุชุม่จะ
มเีรือ่งจติตานภุาพอย่างไร จะบ�าเพ็ญมา
อย่างไร ก็ไม่อยากให้คนไปพูดไปผลัก
ดันจนท�าให้ครูบาบุญชุ่มเลศิลอยเพียงผู้
เดียว คนท่ีมาช่วยมีอีกมากมายหลาย
ด้านอาจจะห่อเห่ียวได้ เรื่องพิธีกรรมก็
ว่ากันไป เรื่องแผนการช่วยเหลือของทุก
ฝ่ายทีม่าร่วมกนัวางแผนเป็นเร่ืองปฏิบัติ 
ไม่ใช่ครูบาบญุชุม่ท�าพธิดีดูน�า้ได้ เอาเดก็
ออกมาได้ เพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรท่ี
เกินเลย ล�าเอียง เพราะทุกคนทุกฝ่าย
ท่ีมาช่วยกันเขาก็เหน็ดเหนื่อย บางคน
ขึน้เครือ่งบินมาจากตรงัทัง้ทีไ่ม่ค่อยมตีงัค์ 

แต่มีใจจะช่วยเหลือ มีความช�านาญใน
การไต่ถ�้าปีนเขา

เรื่องจิตใจที่มาร่วมกันช่วยกันครั้งนี้
ถือว่าประเสริฐเหลือเกิน มาจากทั่วโลก
เพื่อช่วยเด็กออกมาให้ได้ ประเทศไทย
จะได้หมดเคราะห์หมดทกุข์ หลงัจากเด็ก
ออกจากถ�้าได้แล้วอาตมาก็อยากให้คน
ไทยเอากิเลสออกจากใจ เอาโลภ โกรธ 
หลงออกไป เพราะเรื่องความโลภท�าให้
คนโกงและตาย อย่างอดตีปลัดกระทรวง
ที่ตายเพราะความโลภ 

พทุธภาษิตท่ีว่า “โลโภ ธมมฺาน� ปริ
ปนฺโถ” ความโลภก่ออันตรายมากกว่า
ถ�้าท่ีมืดมิดเสียอีก ความโกรธก็เป็น
อันตราย ถ้าไม่เอาออกจากสันดาน 
ครอบครัวก็หัวร้อน รถเฉี่ยวชนกันนิด
เดียวก็ฆ่ากันตาย อ้อนวอนเมียให้คืนดี
ไม่ได้ก็ฆ่า ย่ิงตัวสุดท้ายเร่ืองความหลง 
ท�าให้คนตกเป็นทาสยาเสพติด ยาเสพ
ติดก็ระบาด 

คนฉลาดจงึต้องขจดัความโลภ โกรธ 
หลง เอาความโง่ออก เมื่อคนมันฉลาด 
ไม่โง่ ไม่หลง ก็ไม่ท�าอะไรที่ไม่มีสติ ไม่
ท�าอะไรที่โง่ๆ เราจึงต้องเอาความโลภ 
โกรธ หลง ออกจากใจให้ได้ ความใคร่ 
ความกระสันในกาม ต้องเอาออกจาก
สันดานกันบ้าง 

เร่ืองของเดก็ 13 คนต้องน�ามาเป็น
บทเรยีนเพือ่ไม่ให้มคีนตายอกี เป็น
เดก็ตดิอยูใ่นถ�า้กว่า 10 วนั รอดมาได้
ถอืว่าด ี เหมอืนเราต้องเอาความโลภ 
โกรธ หลง ในสันดานออกจากใจ เรา
กจ็ะอยูก่นัอย่างมคีวามสขุแน่นอน

  เจริญพร
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เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด น�าทีมออกบู๊ธ mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai 
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ที่ร้านลีวายส์® และเคาน์เตอร์ลีวายส์® ทุกสาขาทั่วประเทศ

เศรษฐกิจ

SCรุก46โครงการมูลค่ากว่า41,000ล้าน 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธา
วาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน
สนบัสนนุองค์กร บรษัิท เอสซ ีแอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื SC เปิดเผยแผนไตรมาส 3 
โดยจะเปิดแนวราบ 10 โครงการ
ใหม่ มลูค่ารวมกว่า 9,200 ล้าน
บาท ในหลายท�าเลทกุระดบัราคา 
และเตรยีมจดั Grand Opening 2 
โครงการคอนโดมเินยีมระดบั Super 
Luxury ทีส่ร้างเสรจ็พร้อมเข้าอยูค่อื 
โครงการศาลาแดง วนั และโครง
การบีทนิค มูลค่าโครงการรวม 
8,400 ล้านบาท เร่ิมทยอยโอน
กรรมสิทธิ์ในปีนี้ ท�าให้มีจ�านวน
โครงการท่ีเปิดขายท้ังหมดในไตรมาส 
3 ทัง้สิน้ 46 โครงการ (รวมโครงการ
เปิดใหม่) มลูค่าโครงการรวมกว่า 
41,000 ล้านบาท  

ทัง้นี ้10 โครงการใหม่ครอบคลุม
กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล ได้แก่ ป่ินเกล้า 
ราชพฤกษ์ พระราม 9 และเสรไีทย 
ท่ีฉะเชงิเทราประกอบด้วย โครงการ
บ้านเดีย่วภายใต้แบรนด์เพฟ เวนวิ 
บางกอก บเูลอวาร์ด แกรนด์บางกอก 
บูเลอวาร์ด และเดอะเจนทริ ระดบั
ราคาตั้งแต่ 4-50 ล้านบาท รวม
ถึงโครงการเวิร์ฟ ทาวน์โฮม 2 ชั้น 
ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท ทุก

ธรุกจิสถานีชาร์จไฟฟ้าตวัเลอืกใหม่

เอสซีฯเดินหน้าเปิดแนวราบทุกระดับราคา 10 โครงการใหม่ 
มูลค่ากว่า 9,200 ล้านบาท จัด Grand Opening โชว์ 2 คอน
โดฯระดับ Super Luxury วางเป้ารายได้ปีนี้ 17,000 ล้านบาท 

โครงการดีไซน์และออกแบบตอบ
โจทย์เรื่อง human-centric ให้
ฟังก์ชนัต่างๆรวมถงึสิง่อ�านวยความ
สะดวกภายในโครงการสอดรบัไลฟ์
สไตล์ลกูค้าแต่ละกลุม่ โดยจะทยอย
เปิดให้เข้าชมโครงการตัง้แต่เดอืน
สิงหาคมเป็นต้นไป

ส่วนโครงการแนวสูงเตรียม
จดังาน Grand Opening โครงการ
ศาลาแดง วนั วนัที ่21-22 กรกฎาคม
นี ้ซึง่โดดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรม
ภายนอกและภายในอาคาร วิว

ส�าหรบัโครงการบทีนคิ สขุมุวทิ 
32 คอนโดฯดีไซน์สถาปัตยกรรม
แบบ Mid-Century Modern ถือ
เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนน
สุขุมวิท ประกอบด้วยห้องชุด 197 
ยูนิต ขนาด 1-3 ห้องนอน พื้นที่
ใช้สอย 42-204 ตารางเมตร ราคา
เร่ิมต้น 13 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 
4,000 ล้านบาท เริม่ทยอยส่งมอบ
ในเดือนสิงหาคม

 

ผลส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
พบว่า รถยนต์ขบัเคลือ่นด้วยพลงังาน
ไฟฟ้าเริม่มบีทบาทในประเทศมาก
ขึน้เรือ่ยๆ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่พิจารณา
รถยนต์ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้า
เป็นตวัเลอืกหนึง่ในอนาคต รถยนต์
ปล๊ักอินไฮบรดิจงึเป็นตัวเลอืกอนัดบั
หนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากราคา
เม่ือเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายในรุ่นใกล้เคียงไม่สูง
เกนิกว่า 300,000 บาท เหตุผล
ส�าคญัทีส่ดุทีเ่ลอืกรถยนต์ปล๊ักอนิ
ไฮบรดิเพราะไม่ต้องกงัวลเรือ่งการ

เตมิเชือ้เพลงิ และสามารถเตมิได้
ทัง้น�า้มนัและไฟฟ้า รองลงมาคอื
เรือ่งความประหยดัค่าเชือ้เพลงิ

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากจ�านวน
รถขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้าแบบ
ท่ีต้องเสียบชาร์จไฟน้ันยงัมจี�านวน
น้อยมาก จ�านวนสถานชีาร์จไฟฟ้า

ทีเ่พยีงพอจงึเป็นประเดน็ทีผู่บ้รโิภค
มคีวามกงัวลมากทีส่ดุ ซึง่ศนูย์วจิยั
กสิกรไทยมองว่าจะมีเพียงราว 
51,300 คนัภายในปี 2562 ขณะที่
สถานชีาร์จไฟฟ้าคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตามเป้าในปีนีก้ว่า 1,000 จดุ ท�าให้
จ�านวนสถานชีาร์จไฟฟ้ามมีากเกนิ
ความต้องการในระยะ 1-2 ปีนี้ 
โอกาสทีส่ถานชีาร์จไฟฟ้าจะสร้าง
รายได้เพือ่คนืทนุใน 1 ปี ในระยะ
แรกจงึเป็นเรือ่งยาก ความช่วยเหลอื
ทางด้านการเงินในระยะแรกของ
การก่อตัง้จงึอาจเป็นสิง่จ�าเป็น

ธรรมชาติสีเขียวของสวนลุมพินี 
เป็นอาคารสงู 33 ชัน้ จ�านวน 185 
ยูนิต ตั้งอยู่บนท�าเลศักยภาพที่
ศาลาแดงซอย 1 ใจกลางแหล่ง
ธุรกิจและศูนย์การค้าชัน้น�า เน้ือท่ี
ตั้งแต่ 50-442 ตารางเมตร ราคา
เริ่มต้น 15-250 ล้านบาท มูลค่า
โครงการ 4,400 ล้านบาท เริม่โอน
กรรมสิทธิ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมา
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ต่างประเทศ

มุมไบน�้าท่วมหนัก 
นครมมุไบ เมอืงหลวงเชงิพาณชิย์
ของอนิเดยี มฝีนตกหนกัติดต่อ
กันเป็นวันที่ 3 แล้ว โดยส�านัก
อตุนุยิมวทิยาแถลงเตอืนว่าฝน
จะตกหนักต่อไปอีกในช่วง 4 
วันข้างหน้า ท�าให้รัฐมนตรี
ศึกษาธิการรัฐมหาราษฏระ 
สถานที่ตั้งของนครมุมไบ ทวีต
เตือนทุกคนให้หาที่ปลอดภัย 
และประกาศให้เป็นวันหยุด
ส�าหรับโรงเรียนและวิทยาลัย
ในเขตนครมุมไบเพื่อความ
ปลอดภัยของเยาวชน 

สิงคโปร์เรียกค่าปรับ 
นายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐ 
มนตรีต่างประเทศ และนาย
คอร์ บุน วัน รัฐมนตรีขนส่ง
ของสิงคโปร์ กล่าวตรงกันว่า 
มาเลเซยียงัไม่ได้แจ้งแก่สงิคโปร์
อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการ
ตดัสินใจยกเลกิโครงการรถไฟ 
หากมาเลเซยีเป็นต้นเหตทุ�าให้
โครงการนีต้้องยกเลกิ สงิคโปร์
ต้องหาประเดน็เร่ืองค่าเสยีหาย
จากทางมาเลเซียจากค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นตามข้อตกลงทวิภาคี
และตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ไม่เลื่อนวิมเบิลดัน 
ผู้จดัการแข่งขนัเทนนสิวมิเบลิดนั
กล่าวว่า การแข่งขนัในรอบชงิชนะ
เลิศชายเดีย่วจะเริม่ขึน้ตามเวลา
ท่ีเป็นประเพณปีฏิบัตขิองการ
แข่งขนั แม้จะตรงกบัการแข่งขนั
ฟตุบอลโลกทีอั่งกฤษอาจผ่าน
เข้าไปชงิชนะเลศิ โดยออล องิ
แลนด์ คลับ ถกูกดดนัให้ทบทวน
ก�าหนดการการแข่งขนั เนือ่งจาก
นัดชิงชนะเลศิประเภทชายเดีย่ว
จะมขีึน้ในวันอาทิตย์เวลา 14.00 
น. ตามเวลาในองักฤษ ขณะที่
รอบชงิชนะเลศิฟตุบอลโลกท่ีกรุง 
มอสโกของรสัเซยีจะเริม่ขึน้ใน
เวลา 16.00 น.    

ข่าวย่อย
‘อาเบะ’ยกเลกิไปต่างประเทศ

สหภาพยโุรป (อยี)ู กล่าวเรยีกร้อง
ให้เมียนมายกเลิกข้อกล่าวหาผูส้ือ่
ข่าวชาวเมยีนมาของส�านกัข่าวรอย
เตอร์ 2 คน หลังจากศาลเมียนมา
ตัง้ข้อหาว่านกัข่าวท้ังสองมเีอกสาร
ลบัของทางการเมยีนมาไว้ในครอบ
ครอง

โฆษกของนางเฟรเดอรกิา โม
เกอร์รินี ประธานนโยบายต่าง
ประเทศของสหภาพยุโรป กล่าวใน
แถลงการณ์ว่า สหภาพยโุรปคาด
หวงัว่าทางการเมยีนมาจะยกเลกิข้อ
กล่าวหานักข่าวของส�านกัข่าวรอย
เตอร์ทัง้ 2 คนทีถ่กูด�าเนนิคดเีพยีง
เพราะพวกเขากระท�าการตามสิทธิ์
ทีมี่อยูเ่รือ่งเสรภีาพของการแสดง

ความเหน็และท�างานในหน้าที ่และ
เรยีกร้องให้ปล่อยตวัทัง้สองในทนัที
เพ่ือให้กลับไปพบกบัครอบครัวและ
ได้ท�างานทีส่�าคญัของพวกเขาต่อไป 

นายวา โล วยั 32 ปี และจอ 
โซ อู วยั 28 ปี ถกูจับกมุในเมยีนมา
เมือ่เดอืนธนัวาคมปีท่ีแล้ว ขณะท่ี
ถูกจับกุมท้ังสองก�าลงัท�าข่าวกรณี
การสงัหารชายและเดก็ชายมสุลมิ

ร้องเมียนมาเลิกข้อกล่าวหานักข่าว 

โรฮงิญา 10 คน ทีห่มูบ้่านแห่งหนึง่
ในรฐัยะไข่ และวันนีศ้าลเมยีนมา
ต้ังข้อหาทัง้สองเพ่ือไต่สวนตามที่
อัยการกล่าวหาว่ารวบรวมและมี
เอกสารลบัเกีย่วกบักองก�าลงัรกัษา
ความมัน่คง โดยมเีจตนาจะท�าลาย
ความมัน่คงแห่งชาติ ซึง่เป็นกฎหมาย
ทีใ่ช้มาตัง้แต่เป็นอาณานิคมองักฤษ 
มโีทษจ�าคกุสงูสุด 14 ปี 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยกเลิก
ภารกิจการเยอืนต่างประเทศ 4 
ประเทศ เพราะภยัธรรมชาติ
น�้าท่วมและดินถล่มคร่าชีวิต
ผูค้นสงูเกนิ 100 ศพแล้ว 

ส�านักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่น
รายงานว่า นายกรฐัมนตรชิีนโซ อา
เบะ ของญ่ีปุน่ ได้ยกเลกิภารกจิการ
เดนิทางไปต่างประเทศ 4 ประเทศ
ด้วยกนั ด้วยสาเหตจุากภยัธรรมชาติ
น�า้ท่วมและดินถล่มอันเนือ่งจากฝน
ตกหนัก ท�าให้ตวัเลขผู้เสียชวีติสูง
เกนิ 100 ศพแล้ว

นายกรฐัมนตรอีาเบะมีก�าหนด
เดนิทางไปเยอืน 4 ประเทศ ได้แก่ 
เบลเยยีม ฝรัง่เศส ซาอดีุอาระเบยี 
และอยีปิต์ โดยประเทศแรกทีจ่ะไป
คอืเบลเยยีม เพือ่ลงนามในข้อตกลง
การค้าเสรกีบัสหภาพยุโรป อย่างไร
ก็ตาม ทางส�านักนายกรัฐมนตรี
ญีปุ่น่ปฏเิสธทีจ่ะให้ความเห็นตาม
รายงานข่าว

นายกรฐัมนตรอีาเบะกล่าวกับ
รองหัวหน้าพรรคเสรปีระชาธปิไตย 
พรรครฐับาลญีปุ่น่ว่า ไม่มทีางเลอืก
นอกจากต้องยกเลกิภารกจิการเยอืน

ต่างประเทศ เพราะภยัธรรมชาตยิงั
คงด�าเนนิต่อไป เช่นเดียวกับสือ่มวล
ชนอืน่ๆของญีปุ่น่ เช่น โทรทศัน์
เอน็เอชเครายงานว่า การไปเยอืน
ต่างประเทศของนายกรฐัมนตรญีีปุ่น่
ต้องยกเลกิเพราะวกิฤตภยัธรรมชาติ 
นอกจากน้ันนายกรัฐมนตรีอาเบะ
ยงัมกี�าหนดเดินทางไปตรวจเยีย่ม
พืน้ทีป่ระสบภยัทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากน�า้ท่วมฉับพลันและดนิถล่มใน
วนัพธุที ่11 กรกฎาคมนี้ 

เหตุน�้าท่วมและดินถล่มครั้ง
ใหญ่หลงัเกดิฝนตกอย่างหนกัตัง้แต่
สปัดาห์ก่อนสร้างความเสยีหายให้
กับ 12 จังหวัดทางตะวันตกของ
ญีปุ่น่ ยอดผูเ้สยีชวีติขยบัเพิม่เป็น 
104 คนแล้ว สญูหายอกีเกอืบ 70 
คน นบัเป็นการเสยีชีวติจากเหตนุ�า้

ท่วมมากทีส่ดุของญีปุ่น่ในรอบ 14 
ปี นอกจากนีย้งัมผีูบ้าดเจบ็สาหัส
อกี 3 คน ผู้คนหลายล้านคนต้อง
อพยพจากบ้านเรือน จงัหวดัฮิโรชิ
มาเป็นจงัหวดัทีม่ยีอดผูเ้สยีชีวิตมาก
ทีส่ดุ รองมาเป็นจงัหวดัเอฮเิมะ ส่วน
จงัหวดัอืน่ๆอกี 10 จงัหวดักมี็รายงาน
ผูเ้สยีชวีติเช่นกนั

ทางการญีปุ่น่ระบวุ่า ยอดผูเ้สยี
ชวิีตอาจเพ่ิมขึน้อกี และยงัไม่สามารถ
ประเมนิความเสยีหายทัง้หมดได้ 
แต่ได้เร่งให้ความช่วยเหลอืและกูภ้ยั
ผูป้ระสบภยัอย่างต่อเนือ่ง เจ้าหน้าที่
กูภ้ยั ต�ารวจ และทหาร อยูใ่นพืน้ที่
ประสบภยัแล้วกว่า 54,000 นาย 

ตอนนีท้มีกูภ้ยัเร่งท�างานแข่ง
กบัเวลาเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ที่ติดค้างอยู่ตามที่ต่างๆ ล่าสุด
ปรมิาณฝนได้เบาบางลงแล้ว ท�าให้
ส�านกังานอตุนุยิมวทิยาญีปุ่่นประกาศ
ลดระดบัการเตอืนภัยฉุกเฉนิ แต่ยงั
คงเตอืนให้ประชาชนระวงัภยัจาก
ดินถล่ม เนื่องจากฝนท่ีตกลงมา
อย่างหนกัตดิต่อกนัหลายวนัท�าให้
ชัน้ดนิหลวมจนอาจเกดิดนิสไลด์ได้
ทกุเม่ือ
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HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
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สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี



สังคม

เทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย

ผลติภณัฑ์นมพร้อมดืม่ “โฟร์โมสต์” 
จับมืออมรนิทร์ เบบี ้แอนด์ คดิส์ 
และผูเ้ช่ียวชาญชัน้น�าของเมอืงไทย 
จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ 
“พบผูเ้ชีย่วชาญเสรมิพฒันาการให้
ตรงจดุ” เพือ่เตรยีมความพร้อมและ
แนะเทคนคิดีๆ ให้กบัคณุพ่อคุณแม่
รุน่ใหม่ในการเสรมิสร้างพฒันาการ
ทีส่มวัยให้กบัลกูรกัในทุกๆด้าน 

วภิาดา อตัศรณัย์ ผูจั้ดการ
ฝ่ายการตลาด บรษิทั ฟรสีแลนด์
คมัพน่ิา (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า การจัดเสวนา
ในครัง้นีเ้พือ่เตรยีมความพร้อมให้
กับคุณพ่อคณุแม่ยคุใหม่ สร้างความ
รูค้วามเข้าใจเกีย่วกับเคลด็ลบัการ
เลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตและมี
พฒันาการทีส่มวัยในทกุมติ ิตัง้แต่
การเลือกโภชนาการท่ีด ีตลอดจน
การเสรมิกิจกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบ
ต่างๆ เพราะโฟร์โมสต์ตระหนกัดี
ว่าพฒันาการคอืก้าวส�าคญัส�าหรับ
เดก็ท่ีอยูใ่นวยัเจรญิเตบิโตเพ่ือการ
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมคุีณภาพในอนาคต

รศ.นพ.พงษ์ศกัดิ ์น้อยพยคัฆ์ 
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พฒันาการและพฤตกิรรม รอง
อธกิารบดีมหาวิทยาลยันวมนิ 
ทราธริาช แนะน�าว่า ตัง้แต่แรก
เกิดเซลล์สมองและเครือข่ายการ
ท�างานนับแสนล้านเซลล์จะถูกสร้าง
ข้ึนและพฒันาอย่างรวดเรว็จนกระทัง่ 

ความถนดัของลกูตัง้แต่เล็กๆ คณุพ่อ 
คณุแม่กจ็ะสามารถสนบัสนนุและ
ต่อยอดความสามารถของเขาให้
ประสบความส�าเร็จได้ และควร
สนบัสนนุกจิกรรมอืน่ๆอย่างน้อย 
2-3 ด้าน เนื่องจากกิจกรรมใน
แต่ละด้านนัน้จะเป็นประโยชน์ซึง่
กนัและกนั มคีวามเชือ่มโยงกนั และ
สามารถน�าความรูม้าบูรณาการใช้
ร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต

อาจารย์แววตา เอกชาวนา 
นักโภชนาการ โรงพยาบาล
บ�ารงุราษฎร์ นักก�าหนดอาหาร
วชิาชีพ กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีแรก
เป็นวยัทีส่�าคญัมาก เพราะสมองจะ
พฒันาอย่างรวดเรว็ เพราะฉะนัน้
โภชนาการทีด่จีงึเป็นสิง่ส�าคญั ต้อง
ครบทัง้ 5 หมู ่ในปรมิาณทีเ่หมาะ
สม 3 ม้ือต่อวนั เพ่ือการเจรญิเตบิโต
ทัง้ทางร่างกายและสมองอย่างสมวยั 
และควรเสรมิด้วยอาหารว่าง 2-3 
มือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่นมพร้อมด่ืม 
เนือ่งจากนมอดุมไปด้วยสารอาหาร
ทีจ่�าเป็นต่อพฒันาการทัง้ทางร่างกาย
และสมอง ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมโิน
จ�าเป็น 9 ชนิดทีร่่างกายไม่สามารถ
สร้างเองได้ ดเีอชเอและโอเมก้า 369 
แคลเซยีม วติามนิดี โดยนมพร้อม
ดืม่ในปัจจบุนัถกูพัฒนาและวจิยัให้
มคีวามหลากหลาย สะดวก และ
บางชนดิมีการเสรมิสารอาหารต่างๆ
อกีด้วย 

เสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรมใน
ชวีติประจ�าวนั 

ผศ.ดร.สธุาวลัย์ หาญขจร
สขุ นกัวชิาการด้านพฒันาการ
และการศึกษาเด็ก อาจารย์
ประจ�าศนูย์พฒันาอจัฉรยิภาพ
เดก็ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
กล่าวว่า เด็กทุกคนล้วนเกดิมาพร้อม
กบัอจัฉรยิภาพเฉพาะตวั อยากให้
คณุพ่อคณุแม่ใช้เวลาอยูร่่วมกบัลกู
ให้มาก หมัน่สงัเกตพฤติกรรมของ
ลกู หากทราบถงึความสนใจและ

2-3 ปีแรก หลังจากนัน้จะพฒันา
ได้ช้าลง ซึง่นบัเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญั
ต่อเดก็ทีจ่ะเตบิโตมามศีกัยภาพที่
แตกต่างกนั ฉะนัน้คณุพ่อคณุแม่
ต้องให้ความใส่ใจเป็นพเิศษท้ังใน
เรือ่งของโภชนาการควบคูกั่บการ

อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ�ากัด 
ร่วมแสดงความยินดีกับบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด ใน
งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Hotwave Music Awards 2018 

อธิปัตย์ บ�ารุง ผู้อ�านวยการ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ก�ากับ
ดูแลส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดงาน “TK park เปิดต�าราวิชา
แนะให้แนว ตอน REVOLUTION รู้ คิด ชีวิตเปล่ียน” เพ่ือให้น้องๆเข้าร่วม
กิจกรรมค้นหาตัวตนและความถนัดก้าวสู่เส้นทางอาชีพตามทักษะ 
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