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‘ลุง’ใจเกินร้อย

โลกวันนี้มีประเด็น 2

“ทัน่ผูน้�า” ยงัไม่ถอดใจ ถ่ายทอด 
ความรู ้สึกผ่านโฆษก “ไก่อู”  
มายังประชาชนว ่า “จะท�า
หน้าทีท่กุอย่างให้ดทีีส่ดุจนกว่า
จะมกีารเลอืกต้ัง จากนัน้ประชา 
ชนจะเป็นผูตั้ดสินเอง” ซ่ึงแปล
ความได้ว่ามีเลือกต้ังแน่นอน 
และยังไม่ยกธงขาว จะขอลุ้น
ต่อวีซ่านั่งทับอ�านาจแข่งกับ
นักการเมืองจนนาทีสุดท้าย

กฎแห่งกรรม!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

โสมแดงพร้อม
กลบัโต๊ะเจรจา

เศรษฐกิจ 4

ราคาก๊าซหงุต้ม
สงูเกนิจรงิกก.ละ3บาท

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ไทยพาณชิย์พลกิ
เอสเอม็อีค้ายคุดจิทัิล

ผลส�ารวจจากเพจเฟซบุ๊ค “ขอ 
ล้าน Like สนบัสนนุ “บ๊ิกตู่” เป็น 
นายกฯ” ทีม่ปีระชาชนสนบัสนนุ
เพียง 11% ไม่สนับสนุน 89%  
จากจ�านวนผู ้ตอบค�าถามมาก 
กว่า 500,000 คน อาจท�าให้
พรรคการเมืองท้ังพรรคเก่า
พรรคใหม่ทีจ่ะร่วมกนัท�าภารกจิ
ต่อวีซ่าอ�านาจให้ “ทั่นผู ้น�า”  
ต้องเอามือก่ายหน้าผาก เพราะ
ต้องเจองานยากมากขึ้น แต่  
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หลงัจำกมหีลำยควำมเคลือ่นไหว
ทีส่่งผลให้กำรเมอืงสปัดำห์ทีผ่่ำน
มำค่อนข้ำงร ้อนแรง เร่ิมต้น
สัปดำห์ใหม่สถำนกำรณ์น่ำจะ
กลับมำนิ่งได้ในระดับหนึ่ง อย่ำง
น้อยควำมเคล่ือนไหวทีท่�ำให้เกดิ
มลพิษในอำกำศท�ำให้ผู้มีอ�ำนำจ
หำยใจไม่ทั่วท้องก็ไม่น่ำจะมี
 หำกจะมีควำมเคล่ือนไหวที่
ท�ำให้เกิดมลพิษทำงอำรมณ์แก่ผู้
มีอ�ำนำจอีกคงต้องรอไปจนถึง 
วันที่ ศำลรัฐธรรมนูญนัดฟ ั ง 
ค�ำตัดสินตีควำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้
แทนรำษฎร (ส.ส.) และค�ำสั่ง
หัวหน้ำ คสช. ที่ 53/2560 ที่ 
ปรบัแก้ พ.ร.ป.พรรคกำรเมอืง ใน
ช่วงสัปดำห์ถดัไป
 ถ้ำไม่มอีะไรพลกิลอ็กกำรเมอืง 
จะกลับมำคึกคักอีกครั้งตั้งแต่เริ่ม
เข้ำเดือนมิถุนำยน เพรำะเป็น
เดือนที่คณะรักษำควำมสงบแห่ง
ชำติ (คสช.) นัดคุยกับพรรค 
กำรเมืองเพื่อก�ำหนดวันเลือกตั้ง

‘ลุง’ใจเกินร้อย
 หัวข ้อนี้ ได ้รับควำมสนใจ 
จำกประชำชนท่ัวไปอย่ำงไม่น่ำเชือ่ 
โดยระยะเวลำเพียง 1 วัน มีคน
เข้ำไปตอบค�ำถำมมำกถงึ 500,000 
คน ในจ�ำนวนนี้มีคนที่สนับสนุน
ให้ “บิ๊กตู่” ได้ไปต่อในต�ำแหน่ง
นำยกฯเพียง 11% และมีผู ้ไม่
สนับสนุนมำกถึง 89% 
 เมื่อเห็นผลส�ารวจออกมา
อย่างนี้ ภารกิจผลักดัน “บิ๊ก
ตู่” นั่งเก้าอี้นายกฯหลังเลือก
ตัง้คงเป็นงานยากพอๆกบัอุม้
ช้างไปอาบน�้า
 แน่นอนว่ำผลส�ำรวจนี้ไม่พ้น
หูตำของ “บิ๊กตู่” เมื่อโฆษกคู่ใจ
อย่ำง พล.ท.สรรเสริญ แก้ว
ก�าเนิด ออกมำระบุว่ำ “บิ๊กตู่” 
รับทรำบผลส�ำรวจแล้ว ไม่รู้สึก
หว่ันไหวอะไร เพรำะที่ผ่ำนมำมี
ผลโพลออกมำจำกหลำยส�ำนัก 
หลำยประเภท ซึง่มทีัง้ทีส่นบัสนนุ
และไม่สนับสนุน ถือเป็นเรื่อง
ปรกต ิโดยนำยกฯยนืยนัว่ำจะท�ำ
หน้ำที่ทุกอย่ำงให้ที่ดีสุดจนกว่ำ
จะมีกำรเลือกตั้ง จำกนั้นประชำ 
ชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง
 “จะท�ำหน้ำที่ทุกอย่ำงให้ที่ดี
สุดจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง จำก
น้ันประชำชนจะเป็นผูต้ดัสนิเอง”
 ประโยคนีถ้อืว่ามนียัพอสม 
ควร “จะท�าหน้าที่ทุกอย่างให้
ที่ดีสุดจนกว่าจะมีการเลือก
ตัง้” แปลความได้ว่ามเีลือกต้ัง 
แน่ ขณะที ่“ประชาชนจะเป็น
ผู้ตัดสินเอง” แปลความได้ว่า
แม้โพลส�ารวจประชาชนจะไม่
ตอบรับ แต่จะขอลุ้นต่อวีซ่า
นั่งทับอ�านาจแข่งกับนักการ
เมืองอย่างแน่นอน

เม่ือผลสำ�รวจออกม�อย่�งน้ี
ภ�รกิจผลักดัน “บ๊ิกตู่” น่ังเก้�อ้ีน�ยกฯ

คงเป็นง�นย�กพอๆกับอุ้มช้�งไปอ�บน้ำ�

 จะได้หย่อนบัตรกันตาม
ก�าหนดหรือมีเหตุต้องเลื่อน
ออกไปอีกหรือไม่ คงได้รู้กัน
ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
 ขณะที่พรรคกำรเมืองใหม่ที่
จะตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ “บิ๊ก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ คสช. 
ต่อวีซ่ำนั่งทับอ�ำนำจหลังเลือกตั้ง
ภำยใต้กำรด�ำเนินกำรของทีม
งำนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนำยกรัฐมนตรี ยังอยู่ในช่วง
ปฏิสนธิ
 ในเดือนมิถุนำยนคงได้รู้กัน
ว่ำจะจดทะเบียนแจ้งเกิดเป็น
พรรคกำรเมืองได้หรือจะแท้ง 
ก่อนเกิด
 ส่วนพรรคกำรเมืองที่มีแนว 
ทำงเดียวกันอย่ำงพรรครวมพลัง
ประชำชำติไทยของนายสุเทพ 

เทือกสุบรรณ ประธำนมูลนิธิ
มวลมหำประชำชนเพือ่กำรปฏริปู
ประเทศไทย ได้จดทะเบียนแจ้ง
เกิดกับนำยทะเบียนพรรคกำร 
เมืองเรียบร้อยแล้ว
 นอกจำกนีย้งัมอีกีหลำยพรรค
ทัง้ทีเ่ป็นพรรคเกดิใหม่และพรรค
เก่ำที่แสดงตนพร้อมสนับสนุน 
ให้ “บ๊ิกตู ่” ได้ต่อวีซ่ำน่ังทับ
อ�ำนำจต่อไป
 แต่เม่ือทุกพรรคได้เห็นผล
ส�ำรวจจำกเพจเฟซบุ๊ค “ขอล้ำน 
Like สนับสนุนให้พลเอกประ 
ยทุธ์ จนัทร์โอชำ เป็นนำยกฯ” คง
ต้องเอำมือก่ำยหน้ำผำกคิดหนัก
 เพจดังกล่ำวท�ำโพลสอบถำม
ควำมเหน็ประชำชนเนือ่งในโอกำส
ครบรอบ 4 ปีรัฐประหำร เพื่อ
ส�ำรวจว่ำยงัสนบัสนนุ “บิก๊ตู”่ ให้
บริหำรบ้ำนเมืองต่อหรือไม่ 
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In Brief : ย่อควำม

ขจัดอัตตา

ทรรศนะ

เพราะความลุม่หลง ทัง้หลงดืม่ หลง
กนิ หลงจ่าย หลงใช้กนัแบบวนิาศสนั
ตะโร หลงส่วนเกินท่ีชีวิตไม่ได้ต้อง 
การจรงิๆ แต่ความโง่ ความหลงมนั
ต้องการ มนักเ็ลยต้องการส่วนเกนิ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กฎแห่งกรรม!
ข่ำววงกำรศำสนำดังกระหึ่ม วันเดียว 
มีปฏิบัติกำรจับกุมพระผู ้ใหญ่ท่ีมีชื่อ
เสียงหลำยรูป เรื่อง “เงินทอนวัด” มี
หลักฐำนชัดเจน เช ่นเดียวกับกำร 
จับ “พุทธะอิสระ” ที่กลำยเป็น “นาย
สุวิทย์ ทองประเสริฐ” ที่มีข้อหำ
มำกมำยทำงกำรเมือง อั้งยี่ซ ่องโจร  
แต่ที่หนักหนำสำหัสเพรำะหลักฐำน
ชัดเจนคือ “ปลอมพระปรมาภไิธย”
 กลุม่ทีส่ัน่สะท้ำนกำรจบั “นำยสวุทิย์ 
ทองประเสริฐ” คือ “ลุงก�ำนัน” และ
มวลมหำนกหวีด ซึ่งก�ำลังรวบรวมมวล
มหำมิตรเพื่อเชลียร์ “ลุงตู่” ให้ “สืบ 
ทอดอ�ำนำจ” ต่อ จึงต้องดูว่ำ “ลุงตู่”  
จะมีส�ำนึกทำงกำรเมืองอย่ำงไร จะ  
“ตัดไฟแต่ต้นลม” หรือไม่สนหน้ำ
อินทร์หน้ำพรหม ใครดีใครชั่ว น�้ำเน่ำ
หรือน�้ำดีไม่ต้องค�ำนึง ขอให้ได้มีอ�ำ 
นำจต่อเท่ำนั้น!
 ย่ิงย้อนกลับไปครั้ง “กรวยปิด
เมือง” จนถึงยุค “ระบอบ คสช.” 
พฤติกรรมของ “นายสุวิทย์ ทอง
ประเสริฐ” ถือว่ำใหญ่และกร่ำงไม่ 
กลัวใคร ซึ่งสื่อต่ำงๆมีกำรขุดคุ ้ยกัน
สนั่นเมืองขณะนี้ ขณะที่บรรดำสำวก 
ก็คร�่ำครวญเชื่อว่ำเป็น “คนดี” เพรำะ
ขับไล่ “ตระกูลชินวัตร” พ้นแผ่น 
ดิน แต่ไม่ดูข้อหำและหลักฐำนมำก 
มำยที่กลำยเป็น “วิบากกรรม”
 ถือเป็นบทเรียนวงกำรศำสนำยุคท่ี
อื้อฉำวมำกที่สุดยุคหนึ่ง เมื่อ “คนห่ม
เหลือง” ไม่มุ่งท�ำกิจของสงฆ์ ต้องกำร 
มีบทบำททำงโลกโดยอำศัยเส้นทำง
ธรรม สะท้อนชัดเจนถึงกิเลสตัณหำ 
ทีจ่มปลกักบั “ควำมโลภ โกรธ หลง” ไม่
ต่ำงกับ “ผู ้มีอ�ำนำจ” มำกมำยที่ยัง 
หลงตัวเอง “ตัวกู ของกู”
 ทั้งที่ทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยง 
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”!

เดิมมีค�ำว่ำ “ใจร้อนใจเร็ว” แต่มำยุคนี้
ครอบครวัท�ำเร่ืองร้อนๆเลยเปลีย่นเป็น “ครอบ 
ครัวหัวร้อน” ที่จริงหัวโดนแดดถึงจะร้อน  
แต่ใจไม่โดนแดด อยู่แต่ในห้องแอร์ ท�ำไมจึง
ร้อน คนยุคนี้ใจร้อนใจเร็ว ทั้งๆที่เป็นยุคที่ม ี
แอร์ พัดลม สำรพัดรูปแบบ มีน�้ำแข็งกินเย็น
ปำกเย็นคอทุกวัน ไม่ใจเย็นเหมือนคนสมัย 
ก่อนที่กินน�้ำแข็งไม่เป็น แอร์ก็ไม่มี พัดลม 
เย็นๆก็ไม่มี แต่คนยุคเดิมก็ใจเย็นกว่ำคนยุคนี้
 เร่ืองความเย็นทางศาสนาเราเรียกว่า 
“นพิพาน” ท�ายงัไงคนเราถงึจะเยน็ อยูเ่ยน็
เป็นสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ เดี๋ยวนี้ถ้า
ส�ารวจความร้อนก็ดี ความโลภก็ดี โกรธ 
โลภ หลง อะไรเป็นตัวส�าคัญท่ีท�าให้ 
เกิดโลภ โกรธ หลงกันมาก โลภก็โกงกัน
บ้าระห�่า โกงคนไร้ที่พึ่ง โกงเด็ก โกงชาติ 
โกงศาสนา โกงกระทั่งวัคซีนป้องกัน
หมาบ้าก็เอา โกงเป็นบ้าเป็นหลัง ตัวโลภ 
โกรธ หลงมันมาแรงเหลือเกิน
 ถ้้ำดูตำมหลักศำสนำแล้วจะเห็นตัวขับ
เคลื่อนผลักดันให้โลภ โกรธ หลง มำแรงแซง
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ แม้แต่เรื่องของนักมวยชื่อดัง 
แฟนก็มีข่ำวเรื่องควำมโลภ ต่อยเหนื่อยแทบ
ตำยกว่ำจะมีชื่อเสียงและมีเงินทอง สุดท้ำยเขำ
ก็เอำไปหมด ท�ำให้นึกถึงนักมวยรุ่นเก่ำๆ บำง
คนก็หมดเนื้อหมดตัวเพรำะกิเลสตัณหำรำคะ 
ไม่มีอะไรเหลือติดตัว ตอนตำยยังไม่มีเงินจะ 
ซื้อโลงศพ นักมวยที่ดังที่สุดยุคก่อน ไม่ว่ำจะ
เป็นโผน กิ่งเพชร หรือแสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์  
เจอมำแล้วทั้งนั้นเรื่องโลภ โกรธ หลง
 ทางศาสนาสอนว่าตวัท่ีเป็นปัญหาใหญ่

คอื “อสัมมิานะ” ถ้าน�าอตัตาออก เอาความ
เป็นตัวตน อีโก้ออก ก็จะไม่โลภมากมาย
ก่ายกอง แต่ท่ีโลภมากเพราะเกิดจากตัว 
กูที่อยากรวยกว่าใครจนไม่เห็นอกเห็นใจ 
คนยากจน ตัวกูจะต้องรวย มั่งคั่ง มีเงิน
ทอง ทรัพย์สิน 
 อัตตำจึงขับเคลื่อนไปสู่ควำมโลภ ควำมงก 
ควำมโกรธ ควำมหลง แม้กระทั่งครอบครัว 
หัวร้อน กูไม่ยอมใคร ต�ำรวจก็ไม่ยอม ผิดกูก็ 
ไม่ยอม นี่คืออ�ำนำจของควำมโกรธท่ีมำจำก 
ตัวกู โลภให้ตัวกู โกรธเพรำะท�ำอะไรไม่ถูกใจกู 
กไูม่ยอมใคร จะชกต�ำรวจกไ็ด้ ด่ำหยำบๆคำยๆ
ก็ได้ ขับรถก็ใจร้อน เฉี่ยวโฉบปำดหน้ำกัน
หน่อย ตัวกกูอ็อกมำต่อย มำตี มำฆ่ำ แม้กระทัง่
ไปง้อแฟนเก่ำแต่แฟนเก่ำไม่ยอมคืนดีด้วย 
ก็ผูกคอตำย ฆ่ำตัวตำย ยิงคนที่ตัวเองเคยรัก
ชอบตำย แล้วฆ่ำตัวตำยตำม เพรำะกูไม่ยอม 
โบรำณเขำบอกเขำไม่ยอมคืนดีก็เย็นไม่ได้ 
เพรำะตัวกู ของกู
 เหมือนนกเขำขันคู กิ่งไม้ของกู นกอ่ืนๆ 
เลยอยู่ไม่เป็นสุข ไล่ตีไล่จิกกัน เพรำะอ�ำนำจ
อัตตำ ของกู อยำกจะเอำชนะตะพึดตะพือจน 
กูยอมใครไม่ได้ กูต้องใหญ่กว่ำเพื่อน จึงเกิด
กำรรบรำฆ่ำฟันเพรำะโมหะ อันนี้หนัก ร้ำย
มำก กูจะกินเหล้ำ กูแน่ กูจะกินยำบ้ำ กูจะขำย
ยำบ้ำเพ่ือจะได้รวย ทุกอย่ำงเพรำะควำมลุ่ม
หลง ทั้งหลงดื่ม หลงกิน หลงจ่ำย หลงใช้กัน
แบบวินำศสันตะโร หลงส่วนเกินที่ชีวิตไม่ได้ 
ต้องกำรจริงๆ แต่ควำมโง่ ควำมหลงมันต้อง 
กำร มันก็เลยต้องกำรส่วนเกิน
 ถามว่าเหล้า บุหรี่ เป็นส่วนเกินมั้ย แม้
กระท่ังอาหารเสรมิ แต่คนกห็ลง นกึว่ามนั
ขาด เลยไขว่คว้าหาส่วนเกินมาสนองตัณ 
หากนัอตุลดุ ในท่ีสุดส่วนเกนิกเ็ปล่ียนเป็น
เพชฌฆาต ฆ่าคนที่หลงส่วนเกิน กินเกิน 
ใช้เกนิ เกนิจนไม่มสีนัตสิขุ สนัตภิาพ ผลิต
อาวธุโดยไม่ได้สนใจธรรมาวธุ สนัตสิขุ สนัติ 
ภาพจึงหมดไปจากโลก ขอให้ช่วยกันบ่ง
เสีย้นหนาม “อตัตา” ตวัตน ตวัก ูของก ูออก
กนัซะบ้าง แล้วโลกจะสงบเย็นขึ้นอีกมาก
 เจริญพร
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รุกตล�ดไทย : ชำนนท์ สิมิวณิชย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ZBTH.com แถลง
เปิดตัวสำขำ ZB Thailand ในประเทศไทยอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อขยำยธุรกิจ
แพลตฟอร์มกำรซื้อขำยสกุลเงินดิจิทัลภำยใต้ชื่อซีบี ดอทคอม พร้อมตั้งเป้ำเป็น 1 ใน 
3 แพลตฟอร์มกำรซื้อขำยเงินสกุลดิจิทัลที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในประเทศไทย 

ตั้งเป้�โต : กลุ่มบริษัทพีเอฟพี น�ำโดยทวี ปิยะพัฒนำ ประธำนกรรมกำรบริหำร  
ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมกำรบริหำร แถลงข่ำวพีเอฟพีตั้งเป้ำโตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 
แบบ 4.0 รุกเติบโตทั้งในและต่ำงประเทศ พร้อมเปิดตัว PFP TASTY SHOP  
ร้ำนค้ำออนไลน์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของพีเอฟพี 

เศรษฐกิจ

ราคาก๊าซหงุต้มสงูเกนิจริงกก.ละ3บาท

น.ส.รสนำ โตสิตระกูล อดีต ส.ว. 
โพสต์เฟซบุ๊คว่ำ เคยเขียนวิจำรณ์
เรื่องก๊ำซหุงต้มตั้งรำคำไว้สูงเกิน
จรงิ สงูกว่ำรำคำตลำดโลกกิโลกรมั
ละ 3 บำท และล้วงเงนิจำกกองทนุ
น�้ำมันมำชดเชย 2.74 บำท/
กิโลกรัม เป็นกำรผ่องถ่ำยก�ำไรให้
บริษัทธุรกิจก๊ำซโดยใช้กองทุน
น�้ำมันมำบังเอำก�ำไรสูงเกินจริง 
และกระทรวงพลงังำนโต้ น.ส.รสนำ 
ผ่ำนบทควำมว่ำเข้ำใจผิด เพรำะ
ต้นทนุก๊ำซหุงต้มตลำดโลกช่วงต้น
เดือนพฤษภำคม 2561 อยู่ที่ประ 
มำณกิโลกรัมละ 16 บำท เมื่อรวม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำเข้ำจะอยู่ที่กิโล 
กรมัละ 17.5 บำท และรำคำโรงกล่ัน 
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ (15-21 พฤษ 
ภำคม) กิโลกรัมละ 18.08 บำท 
เป็นรำคำอ้ำงอิงจำกรำคำน�ำเข้ำ
 น.ส.รสนำชี้แจงว่ำ กำรขึ้น
รำคำก๊ำซหุงต้มถึง 4 ครั้งในเดือน
พฤษภำคมรวมแล้ว 3.30 บำท/
กิโลกรัม หรือถังละ 49.50 บำท 
นั้น ไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องรำคำน�ำ
เข้ำมำรองรับแต่ประกำรใด เพรำะ
ตำมปรกติแล้วรำคำน�ำเข้ำจะอ้ำง 
อิงตลำดก๊ำซหุงต้มที่ประกำศโดย 
Saudi Aramco ที่เรียกย่อๆว่ำ
รำคำ CP (Contract Price) ซึง่ประ 
กำศเดือนละ 1 ครั้ง และรำคำ CP 

ก ๊ำซหุงต ้มเดือนพฤษภำคมที่ 
ประกำศตั้งแต่วันท่ี 30 เมษำยน 
รำคำ 502.5 เหรียญ/ตัน 
 คณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำย
พลังงำน (กบง.) มีมติเม่ือวันที่  
20 ตุลำคม 2560 เปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์กำรก�ำหนดโครงสร้ำง
รำคำก๊ำซหุงต้มจำกเดิมที่อ้ำงอิง
รำคำ CP รำยเดอืนท่ีเป็นสญัญำ
ระยะยำว มำอ้ำงอิงรำคำ LPG 
cargo จำกข้อมูล Spot cargo 
เฉล่ียรำยสัปดำห์แทน ท�ำให้มกีำร
ขึ้นรำคำถึง 4 ครั้งในเดือนพฤษ 
ภำคม หลังจำกเปล่ียนแปลงสูตร
ท�ำให้ขึ้นรำคำก๊ำซแบบมหำโหด 

และเอื้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบ
กำรธุรกิจก๊ำซได้ก�ำไรเกินควร
 ดงันัน้ ถ้ำเทยีบรำคำน�ำเข้ำจริง
เดือนพฤษภำคมที่มีรำคำ 502.5 
เหรยีญ/ตนั แต่สตูรใหม่ของ กบง. 
อ้ำงอิงรำคำ Spot รำยสัปดำห์ 
โดยที่สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนใช้
รำคำคำดกำรณ์เดือนมิถุนำยนที่ 
576 เหรียญ/ตนั ซึง่มส่ีวนต่ำงจำก
รำคำจริงที่ซื้อได้ในเดือนพฤษ 
ภำคมถึง 73.5 เหรียญ/ตัน หรือ 
2.35 บำท/กิโลกรัม หรือถังละ 
35.25 บำท ผู้น�ำเข้ำซื้อในรำคำ 

502.5 เหรียญ/ตัน แต่ขำย 576 
เหรยีญ/ตนั เป็นก�ำไรท่ีสงูเกนิควร
 กำรให้เอกชนผู้น�ำเข้ำก๊ำซข้ึน
รำคำถังละ 42 บำท และล้วงเงิน
จำกกองทุนน�้ำมันมำชดเชยถังละ 
32 บำท เป็นกำรล้วงเงินจำก
กระเป๋ำเดียวเป็น 2 กระเป๋ำคือ 
กระเป๋ำขวำ 10 บำท กระเป๋ำซ้ำย
คือกองทุนน�้ำมันอีก 32 บำท กำร
ใช้กองทุนน�้ำมันมำชดเชยจึงไม่ใช่
วิธีกำรแก้ปัญหำกำรค้ำก�ำไรเกิน
ควรของธรุกจิก๊ำซ แต่เป็นวธิกี�ำบงั
กำรค้ำก�ำไรเกินควร ซึ่งมีแต่จะ
ท�ำให้ประชำชนอ่วมจนกระเป๋ำ
ขำด รฐับำล คสช. ไม่ควรปล่อยให้
ข้ำรำชกำรจับมือกับกลุ่มทุนใช้วิธี
ซิกแซ็กในกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือล้วงกระเป๋ำประชำชนเช่นนีอ้กี
ต่อไป

“รสนา” ย�้าก๊าซหุงต้มต้ังราคาไว้สูงเกินจริง สูงกว่าราคาตลาด
โลกกิโลกรัมละ 3 บาท และเอาเงินจากกองทุนน�้ามันมาชดเชย 
2.74 บาท/กิโลกรัม

ไทยพาณชิย์พลกิเอสเอม็อค้ีายคุดจิทิลั
นำงพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดกำร
ใหญ่อำวุโส ผู้บริหำรสูงสุดลูกค้ำ
เอสเอ็มอี ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
เปิดเผยว่ำ กำรสนบัสนนุเอสเอม็อี
โดยวำงกลยุทธ์ “Digital Partner 
ship” ในปี 2561 เนื่องจำกลูกค้ำ
เอสเอ็มอีจ�ำนวนมำกยังต้องกำร
ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลและน�ำเทคโน 
โลยีมำใช้ไม่เต็มประสิทธิภำพ จึง
จะท�ำหน้ำท่ีเชื่อมระหว่ำงลูกค้ำ 
เอสเอ็มอีกับสตำร์ทอัพในกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออน 
ไลน์บริกำรลูกค ้ำและต ่อยอด 
ธุรกิจ โดยเฉพำะช่องทำงกำรขำย
สินค ้ำบนระบบดิจิทัลที่ เข ้ำถึง 
ลกูค้ำได้ทกุทีท่กุเวลำ พร้อมระบบ
กำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพ ซึ่ง 
ขณะนี้สำมำรถขยำยเครือข ่ำย
พันธมิตรด ้ำนดิจิทัลแล ้วกว ่ำ  
50 รำย
 นำงพกิลุยงักล่ำวว่ำ เศรษฐกจิ
ที่ขยำยตัวดีขึ้นจะเป็นแรงส่งต่อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีใน
ระยะต่อไป ธนาคารจึงประเมิน 
แนวโน้มด้านธุรกิจส�าหรับกลุ ่ม 
เอสเอ็มอีในปี 2018 ในทิศทางที่
เป็นบวก ม่ันใจว่าสินเชื่อคงค้าง 
ปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 7% โดยมี 
ยอดสนิเชือ่คงค้างจ�านวน 360,000 
ล้านบาท ขณะที่คุณภาพของลูก 
ค้าเอสเอ็มอีมีการปรับตัวดีขึ้น  
อัตราการอนุมัติสินเชื่อเอสเอ็ม 
อีของธนาคารสูงถึง 80%
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ภูเขาไฟฮาวายพ่นลาวา
ภูเขำไฟคิลำเวบนเกำะฮำวำย
พ่นลำวำทะลักออกมำเป ็น
ระลอกที่สำมและไหลลงสู ่
มหำสมุทร ขณะที่ เฮลิคอป 
เตอร์นำวิกโยธินสหรฐัรออพยพ
ประชำชนในชุมชนเกำะฮำวำย
ออกจำกพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วย 
หินและรอยแตกขนำดใหญ่ 
ปิดเส้นทำงอพยพ รอยแยก
ขนำดใหญ่ 6 รอยท�ำให้ธำร
ลำวำหินร ้อนไหลลงสู ่พื้นที ่
ในป่ำ ฟำร์ม และบ้ำนเรือน
ชนบท โดยภูเขำไฟคิลำเวปะทุ
ต่อเนื่องมำ 4 สัปดำห์แล้ว  
มีรอยแยกเป็นทำงยำว 40 
กิโลเมตร

ยุ่นร่วมประณามสหรัฐ
กระทรวงพำณิชย์จีนแถลงว่ำ 
จีนจะปกป้องสิทธิและผลประ 
โยชน์ของชำติต่อกำรที่รัฐบำล
สหรัฐใช ้อิทธิพลกดดันทำง 
กำรค้ำ ขณะที่นำยฮิโรชิเกะ  
เซโกะ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ กำร
ค้ำ และอุตสำหกรรมญ่ีปุ ่น 
กล่ำวว่ำ ญี่ปุ่นจะย�้ำเตือนเจ้ำ
หน้ำที่สหรัฐว่ำมำตรกำรทำง 
กำรค้ำใดๆต้องเป็นไปตำม
ระเบียบองค์กำรกำรค้ำโลก 
หำกใช้วิธีกีดกันทำงกำรค้ำ 
จะยิ่งท�ำให้ตลำดโลกปั่นป่วน 
ซึ่งญี่ปุ่นวิตกอย่ำงยิ่ง  

อังกฤษเยือนอาร์เจนฯ 
นำยบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรี
ต่ำงประเทศอังกฤษ ไปร่วม
ประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศ
กลุ ่มประเทศเศรษฐกิจขนำด
ใหญ่ (จี-20) ที่อำร์เจนตินำ 
ถือเป็นรัฐมนตรีต่ำงประเทศ
อังกฤษคนแรกในรอบ 25 ปีที่
ไปอำร ์ เจนตินำ ซึ่ งผู ้ เชี่ ยว 
ชำญมองว่ำกำรที่นำยจอห์น 
สันไปร่วมกำรประชุมที่อำร ์ 
เจนตินำบ่งชี้ว่ำควำมสัมพันธ์
ของ 2 ประเทศดีขึ้น

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

โสมแดงพร้อมกลับโต๊ะเจรจา
เกาหลีเหนือเปิดทางส�าหรับ
การเจรจากับสหรัฐ ท้ังท่ีประ 
ธานาธิบดสีหรฐัยกเลิกการประ 
ชุมแล้ว ขณะที่เกาหลีใต้ผิด
หวังกับเรื่องที่ เกิดขึ้น ส ่วน
ญี่ปุ ่นสนับสนุนการตัดสินใจ
ของสหรัฐ 

นำยคิม กี กวำน รัฐมนตรีช่วย 
ต่ำงประเทศเกำหลีเหนือ กล่ำวว่ำ 
เกำหลีเหนือยังคงเปิดทำงส�ำหรับ
กำรเจรจำกับสหรัฐในกำรแก้ปัญ 
หำในประเด็นต่ำงๆ แม้ว่ำประธำ 
นำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
จะประกำศยกเลิกกำรประชุมสุด 
ยอดในเดอืนหน้ำระหว่ำงผูน้�ำสหรฐั 
กับนำยคิม จอง-อึน ผู้น�ำเกำหล ี
เหนือ
 ส�ำนกัข่ำวกลำงเกำหลหีรอืเคซี
เอ็นเอของเกำหลีเหนือรำยงำนว่ำ 
เกำหลีเหนือนับถืออย่ำงยิ่งต ่อ
ควำมพยำยำมของประธำนำธิบดี
ทรมัป์ ซ่ึงไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนกบั
ประธำนำธบิดคีนก่อนๆของสหรัฐ 
ในกำรผลักดนัให้เกิดกำรประชมุสดุ 
ยอดผู้น�ำเกำหลีเหนือและสหรัฐ 
กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดี
ทรมัป์เป็นเรือ่งทีไ่ม่คำดคดิมำก่อน

เจ้ำชำยวิลเล่ียม ดยุคแห่งเคม
บริดจ์ รัชทำยำทล�ำดับที่สองของ
รำชวงศ์อังกฤษ จะเสด็จพระรำช 
ด�ำเนินเยือนอิสรำเอลและดิน 
แดนปำเลสไตน์อย่ำงเป็นทำงกำร 
ซึ่งเป็นสมำชิกในรำชวงศ์อังกฤษ
ระดับสูงที่สุดที่เสด็จฯไปยังประ 
เทศและดินแดนดังกล่ำว
 พระรำชวังเคนซิงตันประกำศ
ในแถลงกำรณ์ว ่ำ เจ ้ำชำยวิล 
เลี่ยมจะเริ่มกำรเสด็จพระรำชด�ำ 
เนินเยือนจอร์แดนในวันที่ 24 
มิถุนำยน จำกนั้นจะเสด็จฯไปยัง
กรุงเทลอำวีฟของอิสรำเอลใน 
วันถัดไป และเสด็จฯไปยังนคร
เยรูซำเล็มในวันที่ 26 มิถุนำยน 

ก่อนจะเสด็จฯไปยังเมืองรำมัล
เลำะห์ในดินแดนปำเลสไตน์ใน 
วันที่ 27 มิถุนำยน
 ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยมีพระรำช 
วงศ์อังกฤษพระองค์ใดเสด็จฯ 
เยือนดินแดนปำเลสไตน์มำก่อน 
เจ้ำชำยวิลเลี่ยมทรงเป็นสมำชิก

และน่ำเสียใจเป็นอย่ำงย่ิงเกำหลี 
เหนือขอแจ้งต่อสหรัฐอีกครั้งว่ำ 
เกำหลีเหนือยังคงเปิดกว้ำงใน 
กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆทุกเวลำไม่
ว่ำจะเป็นหนทำงใดก็ตำม
 ประธำนำธิบดีทรัมป์ประกำศ
ยกเลิกกำรประชุมสุดยอดกับผู้น�ำ
เกำหลีเหนือในวันที่ 12 มิถุนำยน 
ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยอ้ำงกำร
แสดงท่ำทีที่เป็นปรปักษ์ของเกำ 
หลีเหนือ หลังจำกสหรัฐระบุว่ำ
เกำหลี เหนือไม ่ปฏิบัติตำมค�ำ
สัญญำที่ให้ไว้
 ด้ำนประธำนำธบิดมีนุ แจ-อนิ 
ของเกำหลีใต้ กล่ำวว่ำ เป็นเรื่องที่

‘วิลเล่ียม’เยือนอิสราเอล-ปาเลสไตน์ 

น่ำเสียใจอย่ำงมำกที่กำรประชุม 
สดุยอดผูน้�ำเกำหลเีหนอืและสหรฐั
ไม่ได้เกดิขึน้ตำมทีก่�ำหนดไว้ อย่ำง 
ไรก็ตำม กำรปลดอำวุธนิวเคลียร ์
ในคำบสมุทรเกำหลีและกำรสร้ำง
สันติภำพเป็นกำรถำวรเป็นงำน
ส�ำคญัทีจ่ะล้มเลกิไม่ได้ ด้วยสถำน 
กำรณ์กำรสื่อสำรระหว่ำงเกำหล ี
เหนือและสหรัฐในลักษณะเช่นนี ้
จะท�ำให้เป็นเรื่องยำกในกำรแก้ไข
ปัญหำระหว่ำงทั้ง 2 ประเทศ ส่วน
นำยอันโตนิโอ กูเทอร์เรส เลขำธิ 
กำรใหญ่ องค์กำรสหประชำชำติ 
กล่ำวว่ำ รู้สึกกังวลเป็นอย่ำงยิ่งที่
กำรประชุมสุดยอดต้องยกเลิกไป 
โดยเรียกร้องให้ทกุฝ่ำยยงัคงเจรจำ
ต่อไปเพ่ือหำหนทำงในกำรท�ำให้
คำบสมทุรเกำหลปีลอดจำกนวิเคลยีร์
 นำยโยชิฮิเดะ ซูกะ หัวหน้ำ
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีญี่ปุ ่น 
กล่ำวว่ำ กำรกดดันและกำรใช้
มำตรกำรลงโทษเกำหลเีหนอืยงัคง
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรต่อไปหลัง
จำกกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำสหรัฐ
กบัเกำหลเีหนอืยกเลกิไปแล้ว และ
กล่ำวสนับสนุนกำรตัดสินใจของ
ประธำนำธบิดทีรัมป์ในกำรยกเลกิ
กำรประชุมสุดยอดครั้งนี้

พระรำชวงศ์ที่มีควำมใกล้ชิดกับ
สมเด็จพระรำชินีนำถเอลิซำเบธ 
ที่สองพระองค์แรกที่ เสด็จพระ 
รำชด�ำเนินเยือนอิสรำเอลอย่ำง
เป็นทำงกำร หลังจำกที่ดยุคแห่ง
เคนท์และดยุคแห่งกลอสเตอร์ 
เคยเสด็จฯเยือนก่อนหน้ำนี้



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4839 (1364) วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



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 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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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
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ได้เวลาโบกมือลาปัญหา‘สิว’
“สิว” อำจจะเป็นปัญหำท่ีไม่อัน 
ตรำย แต่บ่อนท�ำลำยควำมมั่นใจ
ของใครหลำยๆคน บำงคนขึ้น
เยอะจนชิน แต่บำงคนสิวขึ้นแค่
เม็ดเดียวก็เป็นกังวลมำก เพรำะ
หลังจำกที่เป็นสิวจะทิ้งรอยแผล
เป็น รอยด�ำรอยแดงไว้เป็นปัญหำ
กวนใจ ดงันัน้ กำรมีผิวพรรณสดใส 
ปรำศจำกปัญหำสิวและปัญหำ 
ผิวพรรณ จึงเป็นสิ่งที่สำวๆทุกคน
ปรำรถนำ ไม่เว้นแต่ชำยหนุ่มใน
ยุคปัจจุบัน ทุกคนต่ำงมองหำวิธี
ก�ำจัดสิวเพื่อเรียกควำมม่ันใจ 
กลับมำ บำงคนเลือกไปพบหมอ
เพื่อท�ำกำรรักษำ แต่บำงคนเลือก
ที่จะซ้ือยำมำทำสิวเอง ท�ำให้เกิด
เอฟเฟ็คต่ำงๆมำกมำย 
 นพ.เชาวลติ ช่วงชยัชชัวาล 
แพทย์ผู ้เช่ียวชำญด้ำนผิวพรรณ 
จำกแพน รำชเทวีกรุ๊ป กล่ำวว่ำ  
สิวคือโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นปัญหำผิวอันดับ 3 ของโลกที่
หลำยคนให้ควำมส�ำคัญ พบได้
บ่อยในช่วงวัยรุ่นอำยุ 15-25 ปี 
และสำมำรถเกิดกับทุกเพศทุกวัย
หลังจำกมีฮอร์โมนเพศ ต่อมไข 
มันบนใบหน้ำมีโอกำสอุดตัน  
เกิดกำรอักเสบของต ่อมท่อไข 
มนั แต่ส่วนใหญ่จะหำยไปหลังจำก
อำยุ 25 ปี 
 โดยปรกติคนทั่วไปจะรู้จักสิว
เพยีง 2 Type คอื type I (ไทป์ วนั) 

สุโสภิต วัฒนสิน ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ฝ่ำยพัฒนำแพลตฟอร์มบริกำร 
ท่องเที่ยวและกำรตลำดบริกำรสินค้ำ เคทีซี ร่วมกับ สนพ.วงกลม จัดกิจกรรม 
เสวนำ “ทอล์คถอดรหัสเที่ยวครั้งที่ 6 ตอนรัสเซียเรื่องใหญ่” โดยมีอเล็กเซย์  
ซำลนิคอฟ เลขำนุกำรโทสถำนทูตรัสเซียประจ�ำประเทศไทย ให้เกียรติเปิดงำน 

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนกำรตลำด บริษัท สยำม
แม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน) และริคำร์โด้ เบำรอตโต้ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สำยงำนบริหำรสินค้ำ ร่วมเปิดแคมเปญแห่งปี “แม็คโครจัดให้ แจกแรงทั่วไทย  
แจกก�ำไรทุกเดือน” ตอกย�้ำกำรเป็น “มิตรแท้โชห่วย”

ที่เรียกว่ำสิวอุดตัน และ Type III 
(ไทป์ ทร)ี ท่ีเรยีกว่ำสวิอกัเสบ หรือ
ท่ีรู ้จักกันดีว่ำสิวหัวช้ำง แต่จำก 
ผลกำรวิจัยล่ำสุดท�ำให้ค้นพบว่ำ 
สิวช่วงที่มีลักษณะอำกำรคัน เจ็บ 
ชมพูเรื่อๆ แต่ยังไม่ถึงขั้นอักเสบ 
เรียกว่ำ Type II (ไทป์ ทู) หรือที่
เรียกกันอีกแบบหนึ่งว่ำ สิวปุ๊บปั๊บ 
ซึ่งมีระยะเวลำเพียง 2 วันก่อนกำร
อักเสบ และในระยะนี้นี่เอง หำก
เรำสำมำรถหำวธีิยบัยัง้ได้อย่ำงถกู
ต้อง จะไม่ก่อให้เกิดกำรลกุลำมไป
ยัง Type III ซึ่งเป็นไทป์ที่รุนแรง 
และมีผลเสียที่จะเกิดตำมมำอีก
มำกมำย อำทิ รอยแผลเป็น รวม

ที่ขึ้น ช่ือของมณฑลยูนนำนมำ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ในกำรรัก 
ษำสิวและบ�ำรุงผิว เพื่อลดปริมำณ
กำรใช้ยำ เนื่องจำกกำรใช้ยำต่อ
เนื่องกันเป็นระยะเวลำนำนจะท�ำ 
ให้เกิดผลข้ำงเคียงต่ำงๆตำมมำ 
จึงเกิดเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
รำช เท วี  คลินิ ก  และบริ ษัท  
WINONA ผู ้ผลิตเครื่องส�ำอำง
อันดับ 1 ของประเทศจีน โดยได้
รบัทนุสนบัสนนุจำกรฐับำลจนี เพื่อ 
ศึกษำวิจัยค ้นคว ้ำผลิตภัณฑ์ที่ 
ผลิตจำกสมุนไพรธรรมชำติน�ำมำ 
รักษำคนไข้ที่มีปัญหำสิวและผิว
พรรณ เพื่อควำมงำมที่ยั่งยืน

ถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ
 ด้ำน Prof.Dr.He Li แพทย์ 
ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนผิวหนังจำกประ 
เทศจีน กล่ำวว่ำ สิวถือเป็นปัญหำ
ผิวที่ทุกคนทั่วโลกให้ควำมส�ำคัญ 
เพรำะเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย 
โดยพบว่ำประชำกรโลก 80% มี
ปัญหำกำรเกิดสิว ส�ำหรับประชำ 
ชนจีนปัญหำเร่ืองสิวเป็นอันดับ 2 
ของผิวพรรณ รองจำกปัญหำผิว 
แพ้ง่ำย โดยส่วนใหญ่จะพบใน
ผู้ชำย สำเหตุมำจำกฮอร์โมนผิด
ปรกติ ซึ่งคนจีนจะกังวลในเร่ืองนี้
มำก 
 วงกำรแพทย์จนีได้น�ำสมนุไพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4839 (1364) วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

ไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครรำชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับพำสินี 
ล่ิมอติบูลย ์ และชฎำทิพ จูตระกูล ผู ้บริหำรศูนย ์กำรค้ำสยำมพำรำกอน  
จัดงำนนิทรรศกำร “Siam Paragon Celebrates the Royal Wedding 
in Collaboration with British Embassy Bangkok” 

มกริน พรหมโยธี ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมแคนทำรี โครำช ต้อนรับ H.E.Bhawat 
Singh Bishnoi ทูตประเทศอินเดียประจ�ำประเทศไทย และ H.E.Tshewang  
Chophel Dorji ทูตประเทศภูฏำนประจ�ำประเทศไทย ในโอกำสมำร่วมงำน  
“วันวิสำขบูชำโลก” และเข้ำพักที่โรงแรม 

มร.มำซำทำกะ อิมูระ ประธำนกรรมกำร บริษัท คำเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ำกัด จัดงำนเปิดตัว “KANEBO Refreshing Powder Wash” โดย 
ได้รับเกียรติจำกจ๋ำ-ณัฐฐำวีรนุช ทองมี ร่วมแชร์ประสบกำรณ์กำรดูแลผิวหน้ำ  
ที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ มอบรำงวัล “แบรนด์ยอด
นิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ประเภทยำงรถยนต์” ให้กับ มร.ฮิโรยูกิ ไซโตะ  
ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและกลยุทธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ำกัด ภำยในงำน No.1 Brand Thailand 2017-2018

มนลลิต อุยยำนนวำระ รองประธำนกรรมกำรผู้บริหำร บริษัท ไทยดอทรัน จ�ำกัด 
มอบเงินจำกกำรจัดกิจกรรมวิ่งกำรกุศล Run for Family (Virtual Run) และ 
รำยได้สมทบจำกบริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) แก่มูลนิธิหนึ่งให้  
หลำยคนรับ เพื่อสมทบโครงกำร “มองโลกใส แม้วัยสูง” 

โรจนินทร์ นพเฉลิมโรจน์  FOUNDER และ ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ที่ปรึกษำ
กิตติมศักดิ์ บริษัท วินเวสท์คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด เปิดตัวธุรกิจ “WiN” Wireless 
Intelligence Network โดยให้บริกำรผ่ำนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” และ “เอไอ” 
ที่จี ทำวเวอร์ พระรำม 9  

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) โดย Krungsri Prime เปิดประสบกำรณ์ 
ไลฟ์สไตล์สุดสตรองให้กับลูกค้ำ Krungsri Prime ผ่ำนกิจกรรมฟิตหุ่นสวยสไตล์ 
นำงแบบกับคลำส Body Combat น�ำทีมโดยโย-ยศวดี ที่มำร่วมออกก�ำลังกำย 
พร้อมเล่ำเคล็ดลับกำรดูแลตัวเอง
 

พงศธร เอื้อมงคลชัย ผู ้จัดกำรใหญ่ด้ำนกำรค้ำ บริษัท ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์  
จ�ำกัด จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมอนุรักษ์กำรประมงไทยในกิจกรรม Beautiful 
Ocean Forevery-Yamaha 3rd โดยมีเจ-เจตริน วรรธนะสิน แบรนด์แอม 
บำสเดอร์ ร่วมงำน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4839 (1364) วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น 
วิทยำกรบรรยำยพิเศษเรื่อง “อนำคตข้ำวไทยท�ำไมต้อง Thailand 4.0” โดยม ี
พรรณพิมล ชัญญำนุวัตร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร และ 
นักวิจัยจำกหน่วยงำนเครือข่ำยระบบวิจัย เข้ำร่วมรับฟัง 

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธำนคณะกรรมกำรพำรำลิมปิกแห่งประเทศไทย และ 
ขจร เจียรวนนท์ กรรมกำรบริหำร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด แถลงข่ำว
ประกำศควำมร่วมมือเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนด้ำนอำหำรและกำรสื่อสำร 
ให้กับทัพนักกีฬำพำรำลิมปิกไทย ในศึกเอเชี่ยน พำรำเกมส์ 2018 

มนูญ วุฒิ ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมเซ็นทำรำหำดใหญ่ พร้อมทีมงำน ให้กำรต้อนรับ
วิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วิช 106 จ�ำกัด และทีมนักแสดง 
ช่อง 3 ในโอกำสเดินทำงมำปฏิบัติภำรกิจที่อ�ำเภอหำดใหญ่และจังหวัดสงขลำ  
และให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทำรำหำดใหญ่

ดร.สมคดิ จำตศุรพีทิกัษ์ รองนำยกรฐัมนตร ีปำฐกถำพเิศษเปิดงำนสมัมนำ “Game 
Changer...เกมใหม่ เปล่ียนอนำคต” โดยมี ดร.อุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำ 
กำรกระทรวงอุตสำหกรรม และอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย บมจ.ปตท. ร่วมบรรยำยพิเศษ 

ปฏิภำณ ศิริจ�ำรูญวิทย์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท พำร์ทยูโร จ�ำกัด จัดงำนเปิด 
ตัวไบค์เกอร์ แอนนี่ ปริศนำ พรีเซ็นเตอร์สำวคนแรกของยำงรถจักรยำนยนต์ 
พีเรลลี่ พร้อมแนะน�ำยำงรถบิ๊กไบค์พีเรลลี่ใหม่ 2 รุ่นรวด โดยมีแขกรับเชิญคน 
พิเศษ แพท ณปภำ ตันตระกูล และน้องเรซซิ่ง ร่วมงำน

พิภพ กุนำศล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ส่งมอบรถยนต์
เช่ำ BMW 520D sport ให้แก่ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดยมีสุวัฒน์  
เจริญวิจิตรชัย ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนกำรให้บริกำรลูกค้ำและองค์กร  
รับมอบ เพื่อใช้ด�ำเนินกิจกำรงำนต่ำงๆขององค์กร 

ธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) 
จ�ำกัด (มหำชน) ให้กำรต้อนรับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรเข้ำเยี่ยมชม
กิจกำรตำมแผนกำรเสนอหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปครั้งแรก  

วิโรจน์ วิรัชจรัสสิน ประธำนกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ�ำกัด จัดงำน
แนะน�ำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีล่ำสุดที่จะออกมำให้บริกำร 
แก่ลูกค้ำในปี 2561 พร้อมเลี้ยงขอบคุณลูกค้ำผู้มีอุปกำรคุณ โดยมีนิว-นภัสสร 
ภูธรใจ และจิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู ร่วมงำน 


