
วาทกรรม “ประชาธิปไตยไทยนิยม” ดังกระหึ่ม 
แต่ไม่แรงเท่า “นาฬิกาหรู” ของ “พี่ใหญ่” 
“วิกฤตศรัทธา” ถาโถมใส่ “ทั่นผู้น�า-ป.ป.ช.” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ “ประชาธิปไตยไทยนิยม” 
ไม่ตอบโจทย์และถอยหลังเข้าคลอง 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” วิพากษ์ “ประชารัฐ” 
ความเหมือนที่แตกต่างนโยบาย “ประชานิยม” 
“ธิดา ถาวรเศรษฐ” กระตุ้นประชาชน 
ต้องเรียนรู้และให้บทเรียนผู้ท�ารัฐประหาร 
“Pegasus” ย�้า “เผด็จการ” ตรวจสอบไม่ได้ 
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ท�ำไมจึงแพง?
แก้ปัญหาต้องแก้ให้ครบ
วงจร ไม่ใช่ “ฝนตกไม่ทั่ว
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ประเด็นร้อนกำรเมืองที่แทรก
เข้ำมำใหม่คอืควำมพยำยำมยืด 
เวลำบงัคบัใช้กฎหมำยเลือกตัง้
ส.ส.ออกไปอีก 90 วันหลังประ 
กำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  
ด้วยเหตุผลข้ออ้ำงขยำยเวลำ
ให้พรรคกำรเมอืงเตรยีมควำม
พร้อมในกำรเลอืกต้ัง หำกปรบั
แก้จริงก�ำหนดเลือกตั้งจะถูก
ยดืไปเป็นไตรมำสแรกปี 2562 

อีกประเด็นที่น่ำสนใจคือกรณี 
“บิ๊กตู่” แจกเอกสำรแนวทำง
ท�ำงำนให้รัฐมนตรีรับไปด�ำ 
เนินกำร โดยมีหัวข้อหน่ึงคือ 
ต้องชวนคนรุน่ใหม่ทีม่อีำย ุ18 
ปี ทีเ่พิง่มสีทิธิเ์ลอืกตัง้และคน 
ไม่ชอบกำรเมืองให้ออกมำใช้
สิทธิเลือกตั้งให้มำกที่สุด น่ำ
สนใจว่ำกำรปลุกพลังเงียบมี
นัยอะไรหรือไม่
โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4750 (1275) วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หากมีการปรับแก้จริง
กำาหนดเลือกตั้งจะถูกเลื่อนไป

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562
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บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมา 
ชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะ
ปรับแก้ไขร่างพ.ร.ป.ให้ยืดเวลา
การบังคับใช้กฎหมายนี้ออกไป
เป็น 90 วันหลังประกาศในราช
กิจจานุเบกษา จากเดิมที่ให้มีผล
บังคับใช้ในทันที
 หำกมีกำรปรับแก้จริงเท่ำ 
กับว่ำโรดแม็พเลือกตั้งจะถูก
ขยับออกไปจำกเดิมอีกอย่ำง
น้อย 90 วัน
 หลังข่าวนี้หลุดออกมากรร 
มาธิการหลายคนออกมาชี้แจง
แบบไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ 
 แต่จับใจความได้ว่ามีความ
พยายามที่จะยืดเวลาการบังคับ 
ใช ้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ออก 
ไปจริง โดยยกข้ออ้างว ่าเพ่ือ 
ให้พรรคการเมืองมีเวลาเตรียม
พร้อมส�าหรับการเลือกต้ัง โดย
เฉพาะการคัดเลือกผู้สมัครส.ส. 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ที่กฎหมายพรรคการเมืองก�า 
หนดให้ต้องท�าไพรมารีโหวต
 พูดเหมือนกับว่าเป็นความ
หวังดีที่ต้องการช่วยแก้ปัญหา 
ให้พรรคการเมืองท่ีถูกค�าส่ังหัว
หน้าคสช. ดองเค็มยังไม่ให้ท�า 
กิจกรรมใดๆในช่วงนี้ จึงเกรงว่า
พรรคการเมืองจะท�าตามเงื่อนไข
ต่างๆที่กฎหมายพรรคการเมือง 
ก�าหนดไว ้หลายอย ่างไม ่ ทัน 
ตามกรอบเวลา ท�าให้ไม่พร้อม
ส�าหรับการเลือกตั้ง
 ส่วนจะมีการแก้ร่างกฎหมาย
ส.ส.จริงหรือไม่ต ้องรอดูการ 
ประ ชุมนัด สุดท ้ ายของคณะ
กรรมาธิการชุดดังกล่าวที่จะม ี
ขึ้นในวันนี้ (19 ม.ค.) หากมีการ
ปรับแก ้จริ งก� าหนดเลือกตั้ ง 
จะถกูเลือ่นไปเป็นประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
 ท�าให้ก�าหนดการเลือกตั้ง 
เพ่ือคืนสู ่ความเป็นประชาธิป 

ไตยยังไม่นิ่ง
 อย่างไรก็ตามเมื่อประเมิน
จากท่าทีของ “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐ 
มนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่
ขยันลงพ้ืนที่พบปะประชาชนใน
ต่างจังหวัดมากข้ึน พร้อมกับ 
มีสื่อหลายส�านักงานรายการ 
ข่าวตรงกันว่าในการประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุดเมื่อ
วันอังคารที่ผ่านมา “บิ๊กตู่” แจก
เอกสารที่เขียนด้วยลายมือบน
หน้ากระดาษเอ 4 จ�านวน 12 หน้า
 หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ ต้องชวนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 
18 ปี ที่เพ่ิงมีสิทธิ์เลือกตั้งและ 
คนไม่ชอบการเมืองต้องออก 
มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด 
ซึ่งน่าจะท�าให้เชื่อได้อย่างหน่ึง 
ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่
 แต่ที่ต้องตีความคือ การให้
ชักชวนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18 ปี 
ที่เพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งและคนไม่
ชอบการเมอืงต้องออกมาเลอืกตัง้
ให้มากที่สุด มีนัยอะไรหรือไม่
 หากมองในมุมการเมืองคน
กลุ ่มนี้มักถูกเรียกว่าเป็นพลัง
เงยีบทีส่ามารถสร้างความเปลีย่น 
แปลง สร้างความพลิกผันต่อผล
การเลือกตั้งได้
 ในอดตีท่ีผ่านมาเวลาทีไ่ด้ยนิ
นกัการเมอืงพูดถงึพลงัเงยีบ หวงั
การเปลี่ยนแปลงจากพลังเงียบ 
หมายความว่าตัวเองหรือฝ่ายตัว
เองตกอยู่ในสถานะเป็นรอง
 นีน่่ำจะสะท้อนได้อย่ำงหนึง่
ว่ำ “บิ๊กตู่” ก�ำลังคิดอะไรอยู่

ปรากฏการณ์นาฬิกาหรู “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
จะจบเมื่อไหร่ จบอย่างไร ไม่รู้  
แต่กรณีที่เกิดขึ้นก�าลังช่วยสร้าง
มาตรฐานใหม่ในการป้องกัน 
การเรียกรับผลประโยชน์
 ขณะนี้มีข ้อเรียกร ้องที่ถูก
เสนอไปยังส�านักงานคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ปรับ
แก้กฎระเบียบเก่ียวกับการให้
หรือรับของขวัญของก�านัลที่ก�า 
หนดไว้ต้องมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 
บาท โดยต้องการให้ป.ป.ช.ยก 
เลิกข้อก�าหนดนี้ คือไม่ต้องรับ 
ไม่ต้องให้ ไม่ว่าจะกีบ่าทกีส่ตางค์
เพื่อปิดช่องเรียกรับผลประโยชน์
 ข้อเสนอถกูส่งถงึมอืป.ป.ช. 
ยังต้องกำรให้ออกกฎห้ำมหยบิ
ยืมทรัพย์สินของผู้อื่นมำใช้
เพื่อแสดงฐำนะอีกด้วย
 นับเป็นข้อเสนอพลิกวิกฤต 
ให้เป็นโอกาส ซึ่งต้องรอดูท่าที
ของป.ป.ช.ว่าจะตอบสนองต่อ 
ข้อเรียกร้องนี้อย่างไร
 ส่วนความคืบหน้าการสอบ 
สวนหาข้อเท็จจริงกรณีนาฬิกา
ของ “บิ๊กป้อม” อยู่ในขั้นตอน 
ที่ป.ป.ช.เชิญผู ้เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูล กว่าจะสรุปเรื่องได้คงต้อง
ใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ
 นอกจำกเร่ืองนำฬิกำทีต้่อง
ตดิตำมกนัต่อไปแล้ว อกีเรือ่ง
ทีน่่ำตดิตำมไม่แพ้กนัคือควำม
พยำยำมยื้อก�ำหนดเลือกตั้ง
ออกไป
 หลังจากส�านักข่าวอิศราออก
มาเปิดเผยข้อมูลว่ากรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

รู้สถานะตัวเอง

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

In Brief : ย่อความ

ท�ำไมจึงแพง?

ทรรศนะ

แก้ไขให้เกดิควำมเหมำะสม ทกุฝ่ำย
พอรบัได้ ใครเกบ็ส่วนเกนิอะไรทีไ่ม่
ถูกไม่ควรก็รู้กันอยู่ ไม่อย่ำงนั้นมัน
ก็ไม่มีปัญหำอย่ำงนี้ มันต้องมีที่มำ
ท่ีไปไม่ซบัซ้อน อยูว่่ำจะยอมรบัควำม
จรงิและแก้ปัญหำกนัหรอืไม่เท่ำนัน้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ร้าย เรื่องไม่ดีที่เห็นต�าตาอย่างนี้ ต้องแก้ให้ 
ได้ ท�าให้แจ่มแจ้งชัดเจน อย่าอ้างว่าเพราะ
สถานที่อย่างนี้ก็ต้องแพง อย่างนั้นค่าแรง 
ขั้นต�่าขึ้นทั้งประเทศ ค่าอาหารก็ต้องแพง 
ทั้งประเทศ ทั้งที่ขึ้นไม่เท่ากัน
 เรื่องสถานที่ที่เป็นท�าเลเงินท�าเลทอง แม้
เก็บค่าพื้นที่แพงอย่างไร การขายอาหารและ
สินค้าก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ใช่
อ้างต้องขายแพงเพื่อความอยู ่รอดของคน 
ขาย แต่คนซื้อเดือดร้อน หากขูดรีดหน้าเลือด 
คนจะกินจะซ้ือก็น้อยลง เพราะถ้าไม่จ�าเป็นก็
ไม่กินไม่ซื้อ ก็เดือดร้อนกันทั้งคนขายคนซื้อ
 ก็หวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะคิดแก้ไข 
ให้เกิดความเหมาะสม ทุกฝ่ายพอจะรับได้  
ใครเก็บส่วนเกินอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็รู้กันอยู่ 
ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ มันต้อง 
มีทีม่าทีไ่ปแน่นอน ไม่ซับซ้อน อยูว่่าจะยอมรบั
ความจริงและแก้ปัญหากันหรือไม่เท่านั้น 
  เมื่อมีเหตุก็ต้องแก้ท่ีเหตุ อย่ำปล่อย
ให้มันบำนปลำย ต้องดับที่เหตุ ก็หวังว่ำ
นำยกฯ ที่บอกว่ำตั้งใจท�ำงำนแก้ปัญหำ
ประเทศก็จะไม่น่ิงนอนใจ เหนื่อยเรื่องนี้
หน่อยนะ ยิ่งท�ำให้รำคำพืชผลทำงกำร
เกษตรดีขึ้นก็ยิ่งดี แต่ไม่ใช่แพงเฉพำะ
เรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร อย่ำงรำคำอำหำร
แพงเกินเหตุ แต่รำคำพืชผลกำรเกษตร
ตกจัง อันหนึ่งสูงปรี๊ด อีกอันเตี้ยต�่ำต้อย 
แก้ปัญหำก็ต้องแก้ให้ครบวงจร ไม่ใช่ 
“ฝนตกไม่ทั่วฟ้ำ” หรือ “สองมำตรฐำน” 
 เจริญพร

รำคำอำหำรทีส่นำมบนิสวุรรณภมูกิ�ำลงัพษิ  
หลังจาก คุณชำญชัย อิสระเสนำรักษ์ อดีต
กรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เรยีกร้องให้ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรแีละหวัหน้า คสช.แก้ปัญหาการทจุรติ
ในสนามบินทั้งระบบ โดยใช้มาตรา 44 ปลด
และตรวจสอบผู ้บริหารท่าอากาศยานไทย 
(ทอท.) และบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูล  
ซึ่งให้ผู ้ประกอบการหลายรายต้องจ่ายค่า 
สิทธิในการประกอบกิจการเพิ่มถึง 25  
ล้านบาท
 ท้ังท่ีตามสัญญาโครงการบริหารจัดการ
กิจกรรมเชิงพาณิชย ์ ผู ้ ได ้รับอนุญาตจะ 
เรียกเก็บได้เฉพาะค่าเช่าพื้นที่  เริ่มต้นตาราง
เมตรละ 300-700 บาท และจะเรียกเก็บ 
ส่วนแบ่งรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าไม่ 
เกินร้อยละ 20 ไม่สามารถเก็บค่า “สิทธิ
ประกอบกิจกำร” เพิ่มจากผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่มาเช่าพื้นที่ต่อได้ ซึ่งปัญหานี้ท�า 
ให้ต้องขายอาหารและสินค้าราคาแพง ทั้ง 
ยังมีข่าวทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างหลายเรื่อง
 ใครเก็บส่วย เก็บแป๊ะเจี๊ยะ เก็บโน่นเก็บนี่
ก็ต้องแก้ปัญหากันจริงๆจังๆ เพราะหมักหมม
มานานแล้ว ซึ่งทอท.จะชี้แจงอย่างไรก็ต้องไป
ดูข้อเท็จจริง ไม่ใช่ท�าเป็นหลับตาข้างเดียว 
เพราะคนใช้บริการสนามบินท้ังคนไทยและ
ต่างชาติเดือดร้อนกับเรื่องนี้มานานแสนนาน
แล้ว หากท่านนายกฯไม่แก้ไขก็เท่ากับรู้เห็น
เป็นใจด้วยหรือเปล่า ช่วยไปดูหน่อยซิ นัก 
ท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะได้ไม่ติฉินนินทาว่า

มีเหตุก็มีผล!

กรณี “นำฬิกำหรู” ของ “พี่ใหญ่” ถูก 
“ผู้น�ำกองทัพ” ตีความเป็นการพยา 
ยามบ่ันทอนและส่ันคลอนกองทัพ ทั้ง 
ที่เป็นเรื่องทางกฎหมายซึ่งบังคับใช้ 
กับรัฐมนตรีทุกคนในฐานะข้าราชการ
การเมืองทุกคน “ผิด” หรือ “ถูก” 
ก็อยู ่ที่หลักฐานและข้อเท็จจริง ไม่ใช่
พยายามบิดเบือนเป็นเรื่องการกลั่น
แกล้งหรือท�าลาย 
 “ไม่ผิด” ก็ “ไม่ต้องออก” แต่ 
ถ้ำ “ผดิ” กต้็องเป็นไปตำมกฎหมำย
หรือกติกำที่ก�ำหนดไว้ ไม่ใช่อ้ำง 
เป็น “คนดีท�ำอะไรก็ไม่ผิด” หรือใช้ 
“อภินิหำรทำงกฎหมำย” ท�ำให้  
“ผิดเป็นถูก” หรือ “ถูกเป็นผิด” 
 เรื่องของศรัทธาและความเชื่อมั่น 
ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือองค์กร ไม่มี
ใครท�าลายหรือสั่นคลอนได้ นอกจาก
พฤติกรรมของ “ตัวเอง” หรือการท�า
หน้าที่ขององค์กรนั้นๆ เพราะ “ไม่ม ี
เหตุก็ไม่มีผล” การแก้ปัญหาหรือกู ้
ศรัทธาและความเชื่อมั่นก็อยู ่ที่หลัก 
ฐานและข้อเท็จจริง ต้อง “ดับที่เหตุ”  
ที่ต้นตอของปัญหา 
 กรณี “นำฬิกำหรู” จึงไม่ใช่แค่ 
“เพื่อน” โผล่มายืนยันว่า “ให้ยืม” 
เท่านั้น แต่ต้องเปิดเผยด้วยว่า “ใคร” 
และต ้องมีหลักฐานการซ้ือและเสีย 
ภาษีชัดเจนด้วย เพราะราคานาฬิกา
แต่ละเรือนหลายแสนหลายล้าน  
 หากจบแค่ “เพื่อน” ออกมายอม 
รับแล ้วทุกอย ่างยุติ  วิกฤตศรัทธา 
และความเชื่อมั่นไม่ใช่จะถล่ม “ป.ป.ช.” 
เท่านั้น แต่จะส่งถึง “องค์กรอิสระ”  
ทุกองค์กร 
 โดยเฉพำะ “ผูท้ัน่ผูน้�ำ” ที ่“ธรีะชยั 
ภูวนำถนรำนบุำล” โพสต์ถำมว่ำ “ยัง 
มีควำมชอบธรรมในกำรเป็นผู้น�ำ
ประเทศหรือไม่?”
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เศรษฐกิจ

ค่าแรงขั้นต�่าขึ้นสูงสุด22บาท

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระ 
ทรวงแรงงาน ประธานการประชุม
คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่า
จ้าง) ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2561 เปิด
เผยว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าประจ�าปี 2561 ซ่ึงจะประ 
กาศบังคับใช้วันที่ 1 เมษายนหลัง
เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แบ่ง
เป็น 7 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1.ค่า
จ้าง 308 บาท 3 จังหวัดคือ ปัต 
ตานี ยะลาและนราธิวาส ระดับที่  
2.ค่าจ้าง 310 บาท 22 จังหวัดคือ 
สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช ตรัง 
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน เชียง 
ราย สุโขทัย ก�าแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธานี ศรีสะเกษ ตาก ชัยภูมิ 
อ�านาจเจริญ แพร่ ราชบุรี ระนอง 
มหาสารคาม ชมุพร หนองบวัล�าภู 
สตูล ระดับที่ 3.ค่าจ้าง 315 บาท 
21 จังหวัดคือ ร้อยเอ็ด ประจวบ 
คีรีขันธ์ นครสวรรค์ สระแก้ว 
พัทลุง อุตรดิตถ์ อุดรธานี นคร 
พนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพชรบุรี 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท 
เลย ยโสธร พะเยา บึงกาฬ น่าน 
กาญจนบุรี อ่างทอง 

 ระดับท่ี 4.ค่าจ้าง 318 บาท  
7 จังหวัด คือ จันทบุรี สมุทร 
สงคราม สกลนคร มุกดาหาร 
นครนายก กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี 
ระดับที่ 5 ค่าจ ้าง 320 บาท  
14 จังหวัด คือ อุบลราชธานี 
สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรี 
อยุธยา หนองคาย ลพบุรี ตราด 
ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี 
กระบี่ เชียงใหม่ นครราชสีมา 
พังงา ระดับที่ 6 ค่าจ้าง 325 บาท 

คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงใบ้เวลำนำนถึง 7 ชั่วโมงกว่ำจะสรุปปรับ
ค่ำจ้ำงปี 2561 เป็น 7 ระดับ ต�่ำสุด 3 ชำยแดนใต้ 308 บำท 
สงูสดุภเูกต็ ชลบรุแีละระยอง 330 บำท กรงุเทพและปรมิณฑล  
325 บำท มีผลบังคับใช้ 1 เมษำยน

แสดงความยินด ี: นายแพทย์สวิุน ไกรภเูบศ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สัจภา ทองประสาร ผู้อ�านวย
การฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาส BEAUTY เข้า  
SET 50 index และสวัสดีปีใหม่ 

เยี่ยมชมโครงการ : ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้การต้อนรับ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย และ 
คณะในการเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ เมือง 
เบปปุ  จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น  

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 
ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Development 
Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยว่า ปี 
2561 จะท�างานเชิงรุกช่วยเหลือ 
SMEs ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ระดับท้องถิ่นชุมชน หรือคนตัว 
เล็ก อุดช่องว่างการท�าธุรกิจที่ผ่าน
มา ทัง้สนบัสนนุให้เข้าถงึแหล่งเงนิ
ทุน ควบคู่พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้
ธุรกิจอยูร่อดและเตบิโตอย่างย่ังยืน 

ซึง่จะก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิไทย  
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
กระจายรายได้ทั่วประเทศ
 ธนาคารจงึจ�าเป็นต้องยกระดบั
การให้บริการอย่างทั่วถึงและใกล้
ชิดย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันธนาคารมี
เพียง 95 สาขาทั่วประเทศ น้อย
เกินไปที่จะบริการได้ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ จงึริเร่ิมโครงการหน่วย
บริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน  

ส่งเสริม SMEs ไทย ฉบัไว ไปถึงถ่ิน” 
โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าพบผู้ประกอบ
การถึงสถานที่ประกอบกิจการจริง 

 มติที่ประชุมยังได้เสนอมาตร 
การช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย
มาตรการลดหย่อนภาษี  1.5 เท่า
ของค่าจ้างแรงงานสามารถน�า 
ไปลดหย ่อนภาษีได ้  ส�าหรับ 
สถานประกอบการที่มีลูกจ ้าง
มากกว่า 50 คนให้จัดท�าโครง 
สร้างอตัราเงนิเดอืน เพือ่ให้ลกูจ้าง
เห็นความชัดเจนในการปรับขึ้น 
ค่าจ้างในอนาคต นอกจากนี้ยัง 
มข้ีอเสนอให้มกีารปรบัค่าจ้างแบบ
ลอยตัวตามความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ โดยเร่ิมน�าร่องใน 
3 จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกก่อนคือ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา

เพือ่ยนืยนัตวัตนและตรวจสอบคณุ 
สมบตัเิบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์ของ
ธนาคาร พร้อมเก็บข้อมูลและเอก 
สารสถานประกอบการบนัทกึเข้าสู่
ระบบส�าหรบัพจิารณาอนมุตัสินิเช่ือ 
ภายใน 7 วันถัดไป โดยจะเจาะจง
พื้นทีช่มุชนเป้าหมาย ซึง่การบรกิาร
ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดใดๆท้ังสิ้น 
น�าร่องเฟสแรก  247 คันและ 
เพิ่มเป็น 1,000 คันภายในปีนี้

‘รถม้ำเติมทุน’ช่วยSMEครบวงจร

7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และ 
ระดับที่ 7 ค่าจ ้าง 330 บาท 
3 จั งหวัด คือ ภู เก็ต ชลบุ รี 
และระยอง 
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ข่าวย่อย

จนีปฏเิสธบญัชดี�ำสหรฐั  
ส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ
เพิ่งออกประกาศรายงานประ 
จ�าปีว่าด้วยตลาดจ�าหน่ายสิน 
ค้าปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ 
รายใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยระบุ
ว่าเว็บเถาเป่าในเครืออาลีบา
บาเว็บขายของชื่อดังจัดอยู ่ 
ในบัญชีด�ามาเป็นปีที่สองติด 
ต่อกันโดยสงสัยว่าขายสินค้า 
ปลอม อย่างไรก็ตามโฆษก
กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวใน
การแถลงข ่าวว ่า รายงาน 
ดังกล่าวขาดหลักฐานที่น่าเชื่อ
ถือ และบอกว่ารัฐบาลจีนให้
ความส�าคญักบัการปกป้องทรพัย์ 
สินทางปัญญามาโดยตลอด

ประท้วงขึ้นค่ำโดยสำร
ชาวเมืองเซาเปาโลของบราซิล
ชุมนุมประท้วงต่อต้านการขึ้น
ราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ 
ท�าลายธนาคารแห่งหนึ่ง และ
ปิดกั้นเส้นทางไม่ให้รถประ 
จ�าทางผ่าน มีรายงานว่ามีผู ้
ชุมนุมบางส่วนถูกเจ้าหน้าท่ี
จับกุม แต่ไม่มีรายงานผู้บาด
เจ็บหรือเสียชีวิต

ยัดโคเคนในสบัปะรด 
ต�ารวจโปรตเุกส ร่วมกบัต�ารวจ
สเปน ปฏิบัติการยึดโคเคนน�้า
หนัก 745 กรัม ที่แก๊งค้ายา
ซกุซ่อนเอาไว้ในสบัปะรด และ
สามารถจับกุมสมาชิกแก๊งค้า
ยาได้ 9 คน โคเคนทั้งหมด
ขนส่งมาจากปานามา และถูก
ตรวจพบในตู้คอนเทนเนอร ์
ที่ท่าเรือโปรตุเกส โดยคนร้าย
ได้ใช้ขี้ผึ้งสีเหลืองมาเคลือบ
โคเคนเอาไว้ เพื่อให้ดูเหมือน
เนื้อของสับปะรด ก่อนจะใช้
เปลือกสับปะรดสดห่อหุ้มไว้
ตบตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้
ต�ารวจยังสามารถทลายห้อง
แล็บ

ต่างประเทศ

อัดรัสเซียช่วย‘โสมแดง’
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  
ของสหรัฐ ชี้รัสเซียละเมิดมต ิ
คว�่าบาตรของนานาชาต ิด้วยการ 
ช่วยเหลือเกาหลีเหนือ ขณะที่เกา 
หลีเหนือนับวันยิ่งเข้าใกล้ความ
เป ็นจริง ท่ีจะยิงขีปนาวุธพิ สัย 
ไกลโจมตีสหรัฐได้ 
 ในระหว่างการให้สัมภาษณ์
กบัส�านกัข่าวรอยเตอร์ส ทีห้่องรปู
ไข่ในท�าเนียบขาว ประธานาธิบดี
ทรัมป์ ระบุว่า รัสเซียไม่ได้ช่วย
อะไรสหรัฐเลยในเรื่องเกี่ยวกับ
เกาหลีเหนือ ผิดกับจีนที่พยายาม
ให้ความร่วมมอืกบัสหรฐั ไม่ว่าจะ
เป็นการจ�ากัดการส่งน�้ามันและ
ถ่านหินไปยังเกาหลีเหนือ ขณะที่
รสัเซยีพยายามให้ความช่วยเหลอื
เกาหลีเหนือแทน
 โดยจะเห็นได้จากการที่เรือ
บรรทุกน�้ามันรัสเซียได ้ส ่งน�้า 
มันให้กับเกาหลีเหนืออย่างน้อย 
3 คร้ัง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่าน 
มา ซึ่งเป ็นการขัดต ่อมติคว�่ า 
บาตรของสหประชาชาติ ผู ้น�า
สหรัฐบอกอีกว่า การพัฒนาขีป 
นาวุธของเกาหลีเหนือเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง และนับวันเกา 
หลีเหนือยิ่งเข ้าใกล้ความเป็น 
จริงท่ีจะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจม 
ตีสหรัฐได้ 
 นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐ 
มนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า 
ทางการเกาหลี เหนือต ้องรับ 
ผิดชอบต่อความเดือดร้อนของ 
ประชาชนชาวเกาหลี เหนือที ่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการ 
คว�า่บาตรทางเศรษฐกจิของนานา
ประเทศเพื่อตอบโต้โครงการ
อาวุธนิวเคลียร์ โดยต้ังข้อสงสัย
เร่ืองความช่วยเหลือด้านมนุษย 
ธรรมว่าจะถึงมือประชาชนที่ได ้
รับความเดือดร้อนหรือไม่
 นายทิลเลอร์สันกล่าวว่า นาย
คิม จองอึน ผู ้น�าเกาหลีเหนือ 
ต้องรับผิดชอบท่ีเป็นฝ่ายเลือก
หนทางที่ท�าให้ประชาชนได้รับ
ความล�าบาก รัฐมนตรีต่างประ 

เทศสหรัฐกล ่ าวกับผู ้ ส่ื อข ่ าว
ระหว่างเดินทางโดยเครื่องบิน
กลับกรุงวอชิงตัน ภายหลังพบ
หารือกับประเทศพันธมิตรสหรัฐ
เกี่ยวกับวิธีการใช้มาตรการคว�่า
บาตรเกาหลีเหนือให้เข้มข้นขึ้น  
ขณะที่วิจารณ์กันว่ารัฐบาลนาย 
คิม จองอึนใช้จ่ายงบประมาณ

จ�านวนมหาศาลไปกับโครงการ
พัฒนานิวเคลียร ์และขีปนาวุธ 
ในขณะที่ประชาชนยังขาดแคลน 
อาหาร นายทิลเลอร์สันกล่าว
แสดงความมั่นใจว่าเกาหลีเหนือ
จะยอมเจรจากับสหรัฐในที่สุด 
หลั งถูกกดดันจากมาตรการ 
คว�่าบาตรที่หนักหน่วงขึ้น

จีนทุ่มเงินเกือบ800,000ล้านบาท
ธนาคารกลางของจีนอัดฉีดเงิน 
160,000 ล้านหยวน หรือ เกือบ 
800,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบการ
เงินในประเทศผ่านช่องทางตลาด
การเงิน โดยรวมถึงธุรกรรมด้าน
หลักทรัพย์ ด้วยการอัดฉีดเงินใน
ธุรกรรมซื้อ-ขายหลักทรัพย์ 3 
กลุ่ม คือ  80,000 ล้านหยวน หรือ 
ราว 400,000 ล้านบาทในธุรกรรม
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์แบบ 7 วัน 
ส่วนการซือ้-ขายหลกัทรพัย์ 14 วนั
อัดฉีดเม็ดเงิน 70,000 ล้านหยวน 
หรือ กว่า 300,000 ล้านบาท และ
อีก 10,000 ล้านหยวน หรือ ราว 
50,000 ล้านบาทในธุรกรรมซื้อ
ขายหลกัทรัพย์แบบ 63 วัน โดยไม่
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
ธุรกรรมหลักทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท 

จีนทุ่มเงินคุมตลำดเงิน

ทั้งนี้ ธนาคารกลางของจีนหันมา
พ่ึงพาการด�าเนินการผ่านตลาด
การเงินมากขึ้น เพื่อจัดการสภาพ
คล่อง แทนที่จะใช้วิธีลดอัตรา
ดอกเบ้ีย หรือลดสัดส ่วนเงิน
ทุนส�ารองของธนาคารพาณิชย์ 
 ที่ประชุมวาระเศรษฐกิจแห่ง
ชาติประจ�าปีระบุว่า ปีนี้จีนควรใช้
นโยบายการเงินในทางสายกลาง
ต่อไป  และควรควบคุมการไหล
เวียนของเม็ดเงินในตลาด
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4750 (1275) วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

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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สังคม

เติมพลังสมองให้น้องเรียนรู้
ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โอวัลติน 
ร่วมกบั เซเว่น อเีลฟเว่น จดังานวนั
เดก็อย่างย่ิงใหญ่ สร้างความสขุให้
เด็กๆด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย 
ภายใต้แคมเปญ “เติมพลังสมอง 
ให้น้องเรียนรู้กับโอวัลติน” 
 เฉลิมชัย ธีระกุล ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์โอวัลติน กล่าวว่า ผลิต
ภัณฑ์โอวัลตินตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สังคมและเด็กไทย จึงได้ร่วมกับเซ
เว่น อีเลฟเว่นจัดกิจกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในหลายๆ 
ด้าน ท้ังด้านการศกึษา โภชนาการ 
ฯลฯ โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมที่
ส ่ ง เสริมการพัฒนาสมองและ
ร่างกายของเด็กไทยให้สดใสแข็ง
แรง พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาศักย 
ภาพสู ่ความเป็นอัจฉริยะกับ 5 
อาชพีในฝันของเดก็ๆผ่านโครงการ  
‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้กับ
โอวัลติน’ โดยส ่งเสริมให ้ คุณ
พ่อคณุแม่ใส่ใจในการเลอืกอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาร่างกายและสมองของลูก 
พร้อมส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ
ของลกูโดยผ่านกจิกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ 
 น้องอำโป ด.ช. มณฑล รวด 
เร็ว จากโรงเรียนอนุบาลพระนคร 
ศรีอยุธยา กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า 

 สองพี่น้อง น้องโมเน่ ด.ญ. 
ภำพพิมพ์ มิตรสุริยะ และ น้อง
สิงห์ ด.ช.จิตรสิงห์ มิตรสุริยะ 
จากโรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์ 
จ.นนทบุรี กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่า 
วันนี้หนูมางานวันเด็กกับพี่ชาย 
เราทั้งสองคนชอบดื่มโอวัลติน  
และที่หนูชอบคือ บู๊ธการท�าขนม 
ปังกับแยมโอวัลตินให้ได้ลองท�า 
เพราะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นเชฟ
และอยากท�าให้คุณแม่และพี่ชาย
ทานคะ คุณแม่จะบอกหนูเสมอว่า 
นอกจากท�าอร่อยแล้ว ต้องมีประ 
โยชน์ด้วย เหมือนกับโอวัลตินที่ 
ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ด้วย
 ด้าน พอลล่ำ เทเลอร์ บัท 
เทอรี นางเอกสาวที่มาร่วมงาน
พร้อมน้องไลลา หรอื เจน บทัเทอรี 
กล่าวว่า วันนี้ได้พาน้องไลลา มา
ร่วมสนุกกับน้องๆเยาวชน รู้สึกมี
ความสุขมาก ได้เห็นรอยยิ้มของ
เด็กๆทุกคน และอยากให้เด็กๆ  
ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
สมองและร่างกาย ไม่ว่าจะผ่าน
การรับประทานอาหารและเครื่อง
ดื่มที่มีประโยชน์ที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาสมอง และการร่วมกิจ 
กรรมทีส่ร้างสรรค์ อย่างเช่นทีพ่อล
ล่าได้ร่วมงานในวนันี ้นบัเป็นกจิกรรม 
ดีๆที่น่าสนับสนุนที่ทางโอวัลติน 
ร่วมกับทางเซเว่น อีเลฟเว่นจั ดขึ้น

ปรกติแล้วทุกๆวันเด็กคุณแม่จะ 
พามาเที่ยวที่นี่ทุกปี และปีนี้ตั้งใจ
มาท่ีบูธของโอวัลติน เพราะเคย 
มาปีที่แล้วสนุกมาก และได้เรียนรู้
หลายอย่าง และต้องมาเติมพลัง 
ให ้ร ่างกายแข็งแรงพร ้อมที่จะ 
เล่นในวันเด็กนี้อย่างสนุกสนาน 

ทั้งวันด้วยโอวัลตินก่อน ส่วนกิจ 
กรรมทีผ่มชอบคอื ฐานเล่นฟตุบอล 
ครับ ปรกตแิล้วทีโ่รงเรียนผมกเ็ล่น
กับเพื่อนๆ อยู่แล้ว วันนี้เลยได้มา
เล่นที่บูธกิจกรรมที่สนุกมากเลย
ครับ ได้ท�าสิ่งที่ผมชอบด้วยและ 
ได้ของรางวัลด้วยครับ

พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรม น�าคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยาย 
สรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการท�างาน โดยมี ประสาร มหาลี้ตระกูล 
อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 

วิชัย มหัตเดชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท ยูนิเวน
เจอร์ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ  
จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบเงินสนับสนุน แก่สถานแรกรับเด็กชายปาก 
เกร็ด (บ้านภูมิเวท) เพื่อสร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ


