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ทอดสะพาน
สถานการณ์หลังการเลือกตั้ง
พาไป แต่สิง่ทีช่ดัเจนแล้วอย่าง
หน่ึงในตอนนี้คือการเชื้อเชิญ
นักการเมืองทุกค่ายที่ไม่มีคดี
ตดิตวัให้มาร่วมกนัคดิ ร่วมกนั
ท�างาน แม้ไม่ได้พูดชัดว่าให้
มาร่วมกันท�างานตอนนี้เลย
หรือร่วมกันท�างานในอนาคต 
ร่วมกันท�างานในสังกัดพรรค 
การเมืองใหม่ แต่ไม่ว่าจะเชื้อ
เชญิให้มาร่วมงานกนัตอนไหน
ถือได้ว่าเป็นการแสดงท่าที 
“ทอดสะพาน” อย่างเต็มที่

คนดีเสียสละ?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จีนปกป้อง
นโยบายการค้า

เศรษฐกิจ 4

“BTS-พันธมิตร”
ชิงรถไฟ3สนามบิน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ตรวจเครดิตบูโร
ช�าระผ่านQR CODE

การเมอืงท่ีเริม่ฉายภาพชดัเจน
ในระดับหนึ่ง จะมีภาพชัดขึ้น
อกีครัง้ในเดอืนกนัยายน ชดัเจน
ทัง้การเลือกตัง้ และอาจชดัเจน
ทั้งเรื่องอนาคตทางการเมือง
ของ “บิ๊กตู่” ว่าจะเปิดตัวเป็น
แคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกฯใน
บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
เพื่อลดกระแสต้านนายกฯ
คนนอก หรือจะอยูเ่ฉยๆรอให้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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การค้นหา 13 ผูส้ญูหายในถ�า้หลวง 
ขุนน�้านางนอง จังหวัดเชียงราย ที่
ก�าลงัเป็นข่าวโด่งดงัและเป็นทีส่นใจ
อย่างมากในตอนนีใ้ห้แง่คดิหลาย
อย่างเกี่ยวกับความพร้อมในการ
กูภ้ยัของไทย ซึง่จะมใีห้เหน็ทกุครัง้
เมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติ และก็จะ
เงียบหายไปทกุคร้ัง และเป็นประเดน็
ให้พูดถึงใหม่เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้ง
ใหม่

ความไม่พร้อมทัง้เรือ่งคน องค์
ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
ไม่เคยได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง ดังที่สะท้อนให้เห็นจาก
ความพยายามค้นหาและช่วยเหลอื 
13 ผู้สูญหายในถ�้าหลวง

ตดัฉากมาทีก่ารเมอืงเรือ่งการ
เลือกตั้ง แม้จะมีกรอบเวลาตาม
กฎหมายก�ากบัอยูอ่ย่างชัดเจน แต่
จนถึงวันนี้ก็ยังยืนยันฟันธงไม่ได้
ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร

“ก่อนเลือกต้ังอยากให้บ้านเมอืง
สงบ เราต้องปรองดองให้ได้ก่อน วนั

ทอดสะพาน
แม้จะขับไล่ก็ไม่สามารถทำาอะไรได้ 

เพราะต้องอยู่ทำาหน้าที่

จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

นีผ้มต้องท�าให้บ้านเมอืงเดนิหน้าไป
สูก่ารเป็นประชาธปิไตย เลอืกตัง้ให้
ได้ ซึง่กไ็ด้มกีารคยุกันมาแล้ว ถ้าไป
ไม่ได้กไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไรเหมอืนกัน 
จงึอยากให้ทกุคนช่วยกนั”

เป็นค�ากล่าวล่าสุดของ “บิ๊ก
ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
สะท้อนให้เหน็ว่าแม้จะมกีรอบเวลา
ตามกฎหมายก�าหนดไว้ชดัเจน แต่

กไ็ม่มอีะไรชดัเจน ทกุอย่างเปล่ียน 
แปลงได้ตามสถานการณ์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาจาก
อ�านาจตามกฎหมายท่ีถอือยูใ่นมอื

 “นกัการเมอืงจะมุง่แต่การเมอืง
และการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ได้ 
ต้องช่วยดูในภาพรวมด้วย โดย
เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องไม่ให้
แย่ลง คาดว่าในเดือนกันยายนนี้
จะสามารถพดูคยุกบัพรรคการเมอืง
ได้อีกครั้ง”

เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาว่า
ให้รอความชัดเจนในช่วงเดือน
กันยายน ซึ่งน่าจะหมายรวมถึง
ความชัดเจนในอนาคตทางการ
เมืองของ “บิ๊กตู่” เองว่าจะวางมือ
หรือนั่งรอเทียบเชิญเป็นนายกฯ
คนนอกหลังเลือกตั้ง หรือจะเปิด
ตวัร่วมเป็นแคนดเิดตชงิเก้าอีน้ายก
รัฐมนตรีอีกสมัยในฐานะสมาชิก
พรรคการเมอืงหนึง่พรรคการเมอืง
ใดที่ก�าลังแต่งตัวกันอยู่ในตอนนี้
เพือ่เป็นนายกฯในบญัชรีายชือ่ ลด
กระแสต้านนายกฯคนนอก

นอกจากนี้ “บิ๊กตู่” ยังพูดถึง
กรณท่ีีมีผูชุ้มนมุขับไล่ตอนเดินทาง
ไปเยือนต่างประเทศว่า

“แม้จะมกีารขบัไล่กไ็ม่สามารถ
ท�าอะไรได้ เพราะต้องอยูท่�าหน้าท่ี
จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ 
และขอฝากนักการเมืองว่า หาก
ใครไม่มีคดีก็ให้มาช่วยคิดและท�า
เพือ่สิง่ดีๆ ให้กบัประเทศ ส่วนใคร
ที่มีคดีความก็ต่อสู้กันไป”

นับเป็นการผายมือเชื้อเชิญ
นักการเมืองให้มาร่วมงานกัน ไม่
ต้ังแง่รังเกียจเหมือนตอนยดึอ�านาจ
เข้ามาบรหิารประเทศใหม่ๆ ซ่ึงค�า
พูดที่ว่ามาช่วยกันคิด มาช่วยกัน
ท�าในสิง่ดีๆ  สามารถมองได้หลาย
แง่ ทั้งในแง่ให้มาร่วมกันท�างาน
ในตอนนีเ้ลย หรอืมาร่วมกนัท�างาน
ในอนาคต มาร่วมกันท�างานใน
สังกัดพรรคการเมืองใหม่

ไม่ว่าจะผายมอืเชือ้เชญิให้
มาร่วมงานกันตอนไหน แต่
เป็นการแสดงท่าทีทีเ่รียกได้ว่า 
“ทอดสะพาน” อย่างเต็มที่
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In Brief : ย่อความ

บทเรียน

ทรรศนะ

บทเรียนครั้งนี้จะท�าให้สถาน
ท่ีท่องเท่ียวต่างๆตรวจตรา
และน�าไปปรบัปรงุแก้ไขด้วย 
โดยต้องยึดค�าว่า “ปลอดภัย
ไว้ก่อน” แม้จะท�าให้คนที่มา
เที่ยวไม่สะดวกบ้างก็ตาม ไม่
พอใจบ้างกต็าม แต่ทัง้หมดก็
เพื่อความปลอดภัย 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนดีเสียสละ?

ส�านกัข่าวอศิราเกาะตดิการปนูบ�าเหนจ็
ก�าลงัพล คสช. แม้ล่าสุด ครม. ยงัไม่เหน็
ชอบการเลือ่นข้ันบ�าเหนจ็ (2 ขัน้) และ
เล่ือนขัน้เงนิเดอืนกรณพีเิศษ 2 ขัน้ (นอก
เหนอืโควตาปรกต)ิ ให้กบัก�าลงัพล คสช. 
จ�านวน 600 นาย แต่เมือ่ย้อนส�ารวจ 4 
ปีทีผ่่านมา ครม. ผ่านความเหน็ชอบปนู
บ�าเหน็จก�าลงัพลไปแล้วกว่า 3 ครัง้  

ครั้งแรก 20 เมษายน 2558 
จ�านวน 37,762 นาย ครั้งที่สอง 4 
พฤษภาคม 2559 จ�านวน 709 นาย 
และครั้งที่สาม 21 เมษายน 2560 
จ�านวน 721 นาย ซ่ึงไม่มหีน่วยงาน
ราชการใดท�าความเหน็คดัค้านแม้ 
แต่หน่วยงานเดียว 

การอนมุตับิ�าเหน็จ 2 ขัน้และเลือ่น
ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ระบุให้
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส่วน
ราชการต้นสังกัดก่อน หากไม่เพียงพอ
ก็เบิกจ่ายจากงบกลาง 

นายวันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้
ความเห็นว่า การไม่เปิดเผยรายชื่อว่า
ปนูบ�าเหนจ็ให้นายทหารยศใดบ้าง แต่
การเล่ือนขั้นนอกโควตาพิเศษ 2 ข้ัน 
ต้องเป็นนายทหารที่มียศสูงในระดับ
หนึ่งแล้ว เมื่อได้พิเศษ 2 ขั้น รวมกับ
ปรกติที่จะปรับขึ้นปีละ 2 ขั้นอยู่แล้ว 
เท่ากับจะได้เลื่อนขั้นปีเดียว 4 ขั้น ซึ่ง
ปรกติไม่ควรท�าแบบนี้ เพราะจะส่งผล
เสียต่อระบบการเงินการคลัง และเมื่อ
เทียบเงินเดือนปรกติทหารยศพันตรี-
พันเอก 30,000-50,000 บาท ยศพล
ตรี-พลเอก 50,000-80,000 บาท ยัง
ไม่รวมเงินค่าต�าแหน่งและเบี้ยเล้ียงก็
เกือบเท่าเอกชน

จงึเป็นธรรมดาทีป่ระชาชนจะ
คดัค้านและตัง้ค�าถาม คสช. และ
รฐับาลทหารถงึความโปร่งใสและทุม่เท
เสยีสละจรงิหรอืไม่ ทัง้ยงัท�าให้ข้า 
ราชการทีไ่ม่ใช่ทหารน้อยใจอีกด้วย!

เรื่องที่คนไทยวิตกกังวลกันขณะนี้น่าจะ
เป็นชะตากรรมของเดก็ 13 คนทีว่นอทุยาน
ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนจะเป็นอย่างไร 
ไม่รู้ว่ามีความทุกข์ ความล�าบาก ความ
หิวโหยอย่างไร อาตมาก็นึกบริกรรม
ภาวนาขอให้ทกุคนรอด ขอให้พบทางออก 
ขอให้ผู้ที่ร่วมกันช่วยประสบความส�าเร็จ 

ถ้าเด็กๆทั้งหมดไม่มีอันตรายและ
รอดออกมาได้ก็ถือว่าปาฏิหาริย์มีจริง 
พวกเรากค็งจะหายใจโล่งอก เพราะเดก็ๆ
ตดิอยูภ่ายในถ�า้หลายวนั ขาดอาหารและ
อยูอ่ย่างยากล�าบาก น่าเวทนา น่าสงสาร 
การขาดอาหารเป็นเวลา 3-4 วัน ไม่ใช่
เรื่องธรรมดาส�าหรับเด็กๆ 

ชดุปฏบัิตกิารของหน่วยซลียงัมคีวาม
หวัง เพราะพบร่องรอยการเขียนชื่อและ
การขีดเขียนบนผนังถ�้าเป็นลูกศร มีการ
ประทับรอยฝ่ามือ ซึ่งคาดว่าเป็นรอยมือ
ของเด็กที่พยายามหนีขึ้นที่สูงเพื่อหลีก
เลี่ยงจากสภาพน�้าขึ้นจากฝนที่ตกหนัก
ลงมาในถ�้า

จึงอยากแนะน�าก่อนจะเข้าไปในถ�้า
ว่า เจ้าหน้าที่ควรมีป้ายก�ากับการเดิน
เข้าไปในถ�า้อย่างชัดเจนว่าตรงไหนอนัตราย
และห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาด มีไฟหรือ
สญัญาณฉกุเฉนิภายในถ�า้หากเกดิอันตราย
หรือต้องการความช่วยเหลอื เพราะคนที่
หลงไปในถ�า้แห่งนีเ้กดิขึน้หลายครัง้แล้ว 
จึงต้องบอกกล่าวให้ชัดเจน เตือนเขาสัก

หน่อยว่าช่วงไหนเข้าไปเท่ียวได้ ช่วงไหน
เข้าไปไม่ได้ ไม่ควรเที่ยว ส่วนจะปิดไม่
ให้เข้าไปเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมก็
ต้องดูสถานการณ์ด้วย เพราะบางปีช่วง
เดือนกรกฎาคมฝนอาจจะมาช้า แต่ปีนี้
มาเร็ว จึงต้องเขียนป้ายก�ากับห้ามไว้
ชัดเจนและดูแลทุกปีด้วย 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้ไม่ต้องโทษ
ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ผิดอย่างนั้น
อย่างนี้ โดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติ 
เรื่องของฝน อาจประเมินไม่แม่นย�าเป็น
เรื่องธรรมดา 

อย่างไรก็ตาม ต้องเอาปัญหาที่เกิด
ขึน้มาเป็นบทเรยีน ประเมนิสถานการณ์
ของถ�้าทุกระยะทุกปี จะได้ไม่ต้องมาน่ัง
ระทมตรมทกุข์กัน มป้ีาย มคี�าเตอืนต่างๆ 
คนไปเที่ยวก็จะสะดุดตาสะดุดใจ ผู้ใหญ่
ก็จะเตือนจะห้ามเด็กให้ระมัดระวัง ไม่
ปล่อยให้เด็กเข้าไปจนลึกเกินกว่าเขต
ปลอดภัย 

หวงัว่าบทเรยีนครัง้นีจ้ะท�าให้สถาน
ทีท่่องเท่ียวต่างๆตรวจตราและน�าไป
ปรบัปรงุแก้ไขด้วย โดยต้องยึดค�าว่า 
“ปลอดภัยไว้ก่อน” แม้จะท�าให้คน
ที่มาเท่ียวไม่สะดวกบ้างก็ตาม ไม่
พอใจบ้างกต็าม แต่ทัง้หมดกเ็พือ่ความ
ปลอดภยัของเขาเอง ความปลอดภัย
ส�าคญักว่าความพอใจ ความถกูใจ ถ้า
เราตามใจกนัจนไม่ค�านงึถงึภยัก็อาจ
น�ามาซึง่ความสญูเสยีและความทุกข์ 
จงึต้องขดัใจเพ่ือให้พ้นภยั

เจริญพร
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เยีย่มชมกจิการ : เอกพนัธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บรษัิท เค. ดบับลวิ. 
เม็ททัล เวิร์ค จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ : วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ 
ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.แลนด์ จ�ากัด จัดงาน “ซิตี้โกลด์ เอ็กซ์คลู
ซีฟ ดินเนอร์” อัพเดทข้อมูลการลงทุนให้แก่ลูกค้าในโครงการคริสตัล พาร์ค 

เศรษฐกิจ

‘BTS-พันธมิตร’ชิงรถไฟ3สนามบิน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บริษทั 
ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอืบทีเีอส แกนน�ากลุม่
กจิการร่วมค้า BSR Joint Venture 
(BTS) บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮ
ลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) หรอื RATCH 
และบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ 
แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื STEC ซึง่เป็นผูร้บังานสญัญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีชมพ ู แคราย-มนีบรุ ี ระยะทาง 
34.5 กม. วงเงิน 53,519.50 ล้าน
บาท และสายสเีหลอืง ลาดพร้าว-
ส�าโรง ระยะทาง 30.4 กม. วงเงนิ 
51,931.15 ล้านบาท หลังจากการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ส่งหนงัสอืแจ้งให้เริม่งานวนั
ที ่29 มถินุายน 2561 ถือเป็นการ
เริม่ต้นสญัญาอย่างเป็นทางการ โดย
กลุม่ BSR จะจดัส่งแบบก่อสร้าง
และแผนการจัดจราจรให้ รฟม. 
อนมุตัก่ิอนจึงจะเร่ิมเข้าพืน้ท่ีก่อสร้าง 
คาดจะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืนใน
การพจิารณาอนมุตัแิบบและแผนการ
จดัจราจร จะเริม่ก่อสร้างได้จรงิปลาย
เดอืนกรกฎาคมหรอืต้นเดอืนสงิหาคม 
ซึง่รปูแบบก่อสร้างออกแบบควบคู่

ตรวจเครดติบโูรช�าระผ่านQR CODE

บีทเีอสเจรจาพนัธมติรไทย-เทศร่วมทนุชงิรถไฟเชือ่ม 3 สนาม
บินกว่า 200,000 ล้านบาท และเตรยีมเข้าพืน้ทีต่อกเขม็รถไฟฟ้า
สาย “ชมพู-เหลือง” ปลายกรกฎาคม

การก่อสร้างใช้เวลา 3 ปี 3 เดอืน 
(39 เดอืน) 

ส่วนโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) วงเงินกว่า 
200,000 ล้านบาท รูปแบบ PPP 
net cost 50 ปี ซึ่งบีทีเอสได้เข้า
ซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน 
Request for Proposal (RFP) 
แล้วนัน้ จะร่วมกบับรษิทัผลติไฟฟ้า
ราชบุรโีฮลดิง้และบริษทัซิโน-ไทยฯ 
ส่วนพนัธมติรรายที ่4 และ 5 ก�าลัง

รบัโอนภายใน 2 ปี แม้จะยากแต่
มัน่ใจว่าท�าได้ เพราะเป็นงานทีบ่ทีี
เอสท�าอยูแ่ล้ว โดยบทีีเอสต้องการ
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ไม่ต�า่กว่า 25% 
และเตรยีมความพร้อมทางการเงนิ
ส�าหรับโครงการรถไฟความเรว็สงู
เชือ่ม 3 สนามบินไว้แล้ว

เจรจา ซึ่งมีทั้งนักลงทุนไทยและ
ต่างชาตทิีส่นใจร่วมลงทุน คาดจะ
ชัดเจนเดือนสิงหาคมนี้

ทัง้น้ี เงือ่นไขในการลงทนุจะ
ต้องจ่ายค่าระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
ลิง้ค์กว่า 10,000 ล้านบาท โดยต้อง
ปรบัปรงุระบบ ซือ้ขบวนรถเพิม่ และ

นายสรุพล โอภาสเสถียร ผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั ข้อมลูเครดติแห่งชาติ 
จ�ากัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ได้
เพ่ิมการให้บริการช�าระค่าตรวจ
เครดิตบูโร Bureau Easy Pay 
ผ่าน QR Code ตอบสนองพฤตกิรรม
และความต้องการของผูบ้รโิภคยคุ
สังคมไร้เงินสดที่ปัจจุบันต้องการ
ความสะดวกรวดเรว็ในชวีติประจ�า
วัน นิยมใช้โทรศัพท์มือถือท�า
ธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งการช�าระเงินผ่าน QR Code มี

ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
และมีการอัพเดทระบบอย่าง
สม�่าเสมอ 

ขั้นตอนการช�าระค่าตรวจ
เครดติบูโรจะต้องเปิดแอพพลเิคชัน่ 
ของธนาคารทีม่บีญัชอียู ่และสแกน 
QR Code ของเครดติบโูรทีบ่รเิวณ
เคาน์เตอร์ จะปรากฏชือ่ “National 
Credit Bureau” ให้ระบุจ�านวน
เงินและกดยืนยัน หลังจากนั้น
ระบบธนาคารจะส่งการแจ้งเตือน
หรอื SMS เพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนั

การช�าระเงนิ จงึมัน่ใจว่าปลอดภยั 
โดยผูใ้ช้บรกิารควรตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้องก่อนการยืนยันจ่ายเงิน
ทกุครัง้ เช่น ชือ่ผูร้บัต้องตรงกบัชือ่
ที่ระบุไว้ที่ QR Code และจ�านวน
เงินถูกต้อง

การช�าระค่าตรวจเครดติบูโร
ผ่าน QR Code เริม่ให้บรกิารที่
ศูนย์ตรวจเครดติบโูรทกุแห่ง โดย
ตลอดปี 2561 ลูกค้าบคุคลธรรมดา
ทีม่ายืน่ตรวจด้วยตนเองได้รบัส่วนลด 
10 บาท จากปรกต ิ100 บาท
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ต่างประเทศ

จีนปกป้องนโยบายการค้า

โฆษกรฐับาลญีปุ่น่แถลงว่า ญีปุ่น่ก�าลงัพจิารณา
มาตรการคว�า่บาตรของสหรฐัทีม่ต่ีออหิร่าน และ
จะคงการเจรจากบัรฐับาลสหรฐัรวมทัง้ประเทศ
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ไม่ให้กระทบกบับรษัิทญีปุ่น่ 

นายโยชฮิเิดะ ซกูะ หวัหน้าเลขาธกิารคณะ
รฐัมนตรญีีปุ่น่ กล่าวว่า ญีปุ่น่และสหรฐัก�าลงั
เจรจากนัเกีย่วกบัมาตรการคว�า่บาตรทีม่ต่ีออหิร่าน 
และญีปุ่่นยงัได้เจรจาตดิต่อกบัทางอหิร่านด้วย ซึง่
รฐับาลสหรฐัแจ้งกบันานาประเทศให้ตดัการน�า
เข้าน�า้มนัจากอหิร่านทัง้หมดตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน
และมแีนวโน้มว่าอาจมข้ีอยกเว้น ขณะท่ีรฐับาล
สหรฐัเร่งกดดนักลุม่ประเทศพนัธมติรให้ตดัลด
ช่องทางสนบัสนนุทางการเงนิแก่อหิร่าน

ขณะทีป่ระธานาธิบดฮีสัซนั โรว์ฮาน ีผูน้�า
อิหร่าน ระบวุ่า ไม่สนใจการถอนตวัจากข้อตกลง
นวิเคลยีร์อิหร่านของผูน้�าสหรัฐ โดยยนืยนัว่า
อหิร่านจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการกดดนัของสหรฐั 
และพร้อมจะปกป้องเอกราชของตนเอง การท่ี
ผูน้�าสหรฐัถอนตวัจากข้อตกลงนวิเคลียร์นัน้น่า
ผิดหวงั ผิดกฎหมาย และท�าลายชือ่เสยีงของ
สหรัฐเอง พร้อมกล่าวว่า อหิร่านมีสทิธ์ิเสรมิ
สมรรถนะยเูรเนยีมเพือ่น�าไปใช้ในทางสนัติ

นายกรฐัมนตรจีนีปกป้องนโยบายการค้า
ของตนเองทีท่�าให้จนีเกนิดลุการค้าสหรฐั
จ�านวนมหาศาล โดยเรยีกร้องให้แก้ไขข้อ
พิพาทการค้าด้วยการเจรจา    

นายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉยีง ของจนี แถลง
ข่าวร่วมกบันายกรฐัมนตรเีอดวัร์ ฟิลปิป์ ของ
ฝรั่งเศส ท่ีกรุงปารีส เรียกร้องให้ประชาคม
นานาชาติแก้ไขข้อพิพาททางการค้าด้วยการ
เจรจา และว่าไม่มผู้ีชนะในสงครามการค้า ก่อน
หน้านีจ้นีตกลงทีจ่ะลดตวัเลขการเกนิดลุการค้า
ทีม่ต่ีอสหรฐัซึง่สงูถึง 375,000 พันล้านดอลลาร์

ด้านประธานาธบิดทีรัมป์ซึง่ไปช่วยผู้สมคัร
พรรครพีบัลิกนัหาเสียงชิงต�าแหน่งผูว่้าการรฐัที่
รฐัเซาท์แคโรไลนาได้กล่าวถึงเรือ่งการขาดดลุการค้า
กบัจนี โดยบอกว่าต้องการให้มคีวามเท่าเทยีมกนั
บ้าง ขณะเดยีวกนัผูน้�าสหรฐัยงัได้ทวตีข้อความ
แสดงความเหน็เกีย่วกบัฮาร์เลย์-เดวดิสัน ผูผ้ลติ
จกัรยานยนต์ชือ่ดงัของสหรฐั ทีมี่แผนจะย้ายฐาน
การผลติจากสหรฐัไปทีส่หภาพยโุรปเพ่ือหลกีเล่ียง
ก�าแพงภาษขีองสหภาพยโุรป ว่ารูส้กึประหลาด
ใจทีฮ่าร์เลย์-เดวดิสนัเป็นรายแรกทีย่กธงขาว เช่น
เดยีวกบัโฆษกหญงิท�าเนยีบขาวทีโ่จมตว่ีา อยีู
ก�าลังพยายามลงโทษคนงานสหรัฐด้วยนโยบาย
การค้าทีไ่ม่เป็นธรรมและเลอืกปฏบิตัิ

ส�านักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปักกิ่ง 
ประเทศจีน ว่า ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง
การค้าเอเชีย-แปซิฟิกกับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน ประกอบด้วย บังกลาเทศ ลาว เกาหลีใต้ 
และศรีลังกา จีนจะลดอัตราภาษีลงเหลือ 0 
ส�าหรบัสนิค้าเกษตรส�าคญัหลายรายการทีน่�า
เข้า และลดอัตราภาษสี�าหรบัสนิค้าอืน่ๆหลาย
สิบรายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ 

ญีปุ่่นคว�า่บาตรอหิร่าน 

สหรฐั โดยจะซือ้สินค้าจากสหรฐัเพิม่ขึน้ แต่ได้
ยกเลกิแผนนีเ้นือ่งจากประธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั ด�าเนนิมาตรการตอบโต้ทางการ
ค้าด้วยการขึน้ก�าแพงภาษสีนิค้าน�าเข้าจากจนี
เป็นมูลค่า 34,000 พันล้านดอลลาร์สหรฐั 

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด 

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

ในวันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ส�านักงานของบริษัท 

เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 วาระที่ 1  รับรองวาระรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2018

 วาระที่ 2  พิจารณารับรองงบการเงินปี 2017 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2018

 วาระที่ 3  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนส�าหรับปี 2018

   สิ้นสุด 31 มีนาคม 2019

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งที่หมดวาระ

 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ 

( Mr.Kenji Noda ) 

กรรมการผู้จัดการ 
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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

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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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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

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.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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สังคม

มอบเครื่องไบโอพลาสมาแก่ศิริราช

มลูนธิพิฒันาเครือ่งมอืแพทย์ไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สานต่อพระ
ราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 
มอบเครือ่งไบโอพลาสมาเครือ่งแรก
ในประเทศไทยที่ผลิตและคิดค้น
โดยคนไทยแก่ภาควิชาศลัยศาสตร์
ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล โรงพยาบาลศิรริาช เพือ่
น�ามารกัษาผูป่้วยทีมี่แผลเร้ือรงั แผล
ตดิเช้ือ และผูป่้วยแผลเบาหวาน 

นายท�านุ ธรรมมงคล 
ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่อง
มอืแพทย์ไทยฯ กล่าวว่า นบัเป็น
ความส�าเรจ็ของคนไทยทีส่ามารถ
ผลติเครือ่งไบโอพลาสมาได้ ซึง่นับ
ได้ว่าเป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาก 
ใช้ส�าหรับดูแลแผลเรื้อรังและแผล
เบาหวาน ซ่ึงยังไม่มีการน�าเข้า
เครื่องมือแพทย์ลักษณะดังกล่าว
เข้ามาในประเทศไทย 

นพ.ชาญชยั ฉัตรศริมิงคล 
ผู้ผลิตและคิดค้นเครื่องไบโอ
พลาสมา กล่าวว่า เครื่องไบโอ
พลาสมาทีค่ดิค้นขึน้มาได้มาตรฐาน 
ISO13485 สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ 
พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ เนือ่งจากประเทศไทยได้
เข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ และคนไข้ทีมี่
แผลเรื้อรังนอนติดเตียงมีมากขึ้น
ทกุวนั เครือ่งไบโอพลาสมานอกจาก
จะช่วยในการดแูลแผลเรือ้รงัให้หาย
เรว็ขึน้ ยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ

ผศ.วฒุศัิกดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดงาน RU Road 
Show 2018 เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ�าปี 2561 เข้าศึกษาต่อ เพียงใช้
บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้ โดยมี ดร.มนตรี กวีนัฎธยานนท์, ผศ.ดร.บุญชาล 
ทองประยูร, บุญชอบ ล้ออุไร ร่วมงาน

อัจฉรา กรรณสูต จัดงานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ค “กว่าจะผ่านพ้นพายุ” รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายหนงัสอืมอบให้มลูนธิอินเุคราะห์คนพกิารในพระราชปูถมัภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีอรพรรณ สุวรรณรัตน์, อติพร สุนทร
สนาน เสนะวงศ์, เนาวรัชต์ ธรรมสโรช ร่วมงาน

เพยีง 1 สปัดาห์ แผลจะเริม่ตืน้ขึน้ 
อาการตดิเชือ้ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 
และหายเป็นปรกติในทีส่ดุ 

นอกจากนีก้ารรกัษาด้วยเครือ่ง
ไบโอพลาสมาจะท�าให้คนไข้ไม่ต้อง
เจ็บปวด เพราะใช้แสงในการรกัษา 
ไม่ต้องไปสมัผสักับบาดแผลโดยตรง
เหมือนวิธีเดิมๆ และยังสามารถ
ย่นระยะเวลาในการรักษาได้ โดย
แผล 1 ตารางเซนติเมตร ใช้เวลา
เพียง 30 วินาที 

ภาระของญาตผิูป่้วย 
โดยคณุสมบตัขิองเครือ่งไบโอ

พลาสมาจะลักษณะคล้ายๆกับ
เครือ่ง MRI เป็นการฉายพลาสมา
ไปยงับรเิวณท่ีต้องการ มคีณุสมบตัิ
หลักคือ 1.เจาะผิวหนัง คล้ายการ
ยิงเลเซอร์หรือท�า MRI 2.ฆ่าเชื้อ
โรคและเชือ้ดือ้ยาต่างๆท่ีท�าให้แผล
เน่า และ 3.กระตุน้การท�างานของ
เน้ือเยื่อและการท�างานของเซลล์
ต่างๆ ท�าให้แผลสามารถสร้าง
เนือ้เยือ่ใหม่ขึน้มาได้ คนไข้ไม่ต้อง
ทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป

ศ.คลนิกิ นพ.อภิรกัษ์ ช่วง
สุวนิช หัวหน้าสาขาวิชาศัลย 
ศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวว่า เครือ่ง
ไบโอพลาสมานับเป็นนวัตกรรม
ใหม่ของวงการแพทย์ทีส่ามารถน�า
มารกัษาผูป่้วยท่ีเป็นแผลรือ้รงั แผล
ติดเช้ือ และแผลเบาหวาน ทีม่จี�านวน

มากขึน้ทกุปี เฉลีย่ปีละประมาณ 2 
ล้านคน โดยในศิรริาชจะมผู้ีป่วยที่
มแีผลรือ้รงั แผลตดิเชือ้ และแผล
เบาหวาน เข้ามาท�าการรักษา
ประมาณ 400 คนต่อเดือน หรอื
ประมาณ 20 คนต่อวนั จากการ
ทดลองรกัษาคนไข้จ�านวน 50 คน
ด้วยเครือ่งไบโอพลาสมา พบว่าผล
ทีไ่ด้เป็นทีน่่าพอใจ จากเดิมต้องใช้
เวลารกัษานานถงึ 8 สปัดาห์ แต่
เมือ่รกัษาด้วยเครือ่งไบโอพลาสมา

นพ.ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล


