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แค่ภาพลวงตา?

ยุคคนดีปราบโกง!  
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เริ่มรื้อถอน
ศูนย์ปล่อยจรวด 

เศรษฐกิจ 4

กระเป๋าเงินดิจิทัล
ยุคสังคมไร้เงินสด

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

สงครามการค้า
กระทบGDP0.3%

กำรประชุม ครม.สัญจรที่ถูก
ค่อนแคะว่ำเป็นกำรลงพืน้ทีเ่พือ่
ช่วงชงิคะแนนเสยีงและเพือ่ดดู
นักกำรเมืองในพื้นที่เข้ำสังกัด 
หำกพจิำรณำกันตำมข้อเทจ็จริง
ทีเ่กดิจำกกำรประชมุ ครม.สญัจร
ทกุยคุทกุสมยัทีผ่่ำนมำ จะพบว่ำ
ไม่ว่ำจะอนมุติักีโ่ครงกำร ไม่ว่ำ
จะอนมุตังิบกีร้่อยล้ำน กไ็ม่มผีล
ท�ำให้เกดิควำมผันแปรของคะแนน
เสียงเลือกตั้งในพื้นที่โดยตรง 
เม่ือถงึวนัเลือกตัง้นกักำรเมอืง
เจ้ำของพืน้ทีก่ย็งัได้

คะแนนเสยีงในระดบัเดมิทีเ่คย
ได้ ถ้ำกำรประชมุ ครม.สญัจร
เปล่ียนผลเลือกต้ังได้จรงิ พรรค
ประชำธิปัตย์คงไม่ยดึครองพืน้ที่
ภำคใต้ไว้ได้อย่ำงเหนยีวแน่นทัง้
ทีเ่ป็นพรรคกำรเมอืงฝ่ำยค้ำนมำ
ตลอดในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
ส่วนข้อครหำทีว่่ำจดั ครม.สญัจร
ไปดดูอดตี ส.ส. กค็งไม่จรงิ เพรำะ
กำรเจรจำย้ำยพรรคทีม่กีำรต่อ
รองกันหลำยเรื่องท�ำในท่ีลับดี
ย่อมดีกว่ำท่ีแจ้ง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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แย่งซีนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) สญัจรไปพอสมควรกับอาการ
ป่วยกะทันหันของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง
นายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม ระหว่างการ
ประชุม ครม. ที่มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีจนต้องออกจากห้อง
ประชุมก่อนเสร็จการประชุม 15 
นาทเีพือ่ให้แพทย์ดูแล

ทัง้น้ี เป็นการป่วยเกีย่วกบัท้อง 
แต่ไม่แน่ชดัถงึอาการ บางรายงาน
แจ้งว่าปวดท้อง บางรายงานแจ้งว่า
ท้องเสยี แต่ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตรแีละ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) บอกว่าเกิดจากอาหารไม่ย่อย

มสีิง่เดยีวทีพ่ดูตรงกนัคือ อาการ
ไม่หนักมาก ไม่เป็นอนัตราย และ
เดนิทางกลบักรงุเทพฯแล้ว ส่วนจะ
ลยุงานต่อไปหรอืต้องพกังาน ให้รอ
ดกูารประชมุสภากลาโหมในวนันี้ 
(25 ก.ค.) ว่า “บิก๊ป้อม” จะเข้าร่วม
ประชุมหรอืไม่

ย้อนมาที่เรื่องการเมืองเกี่ยว
กบัการประชมุ ครม.สัญจรทีถ่กูต้ัง
แง่ว่าเป็นการลงพ้ืนทีห่าเสยีง บ้าง

แค่ภาพลวงตา?

กว่็าลงพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ทาบทาม
นกัการเมอืงในพืน้ทีใ่ห้มาเป็นแนว
ร่วมในการเลอืกต้ังทีจ่ะมข้ึีน

อย่างไรก็ตาม หากพจิารณา
ตามข้อเท็จจริงในการลงพืน้ทีป่ระชมุ 
ครม.สัญจร จะเหน็ว่าไม่ช่วยเพิม่
คะแนนเสยีงมากขึน้สักเท่าไร และ
คงไม่ใช้โอกาสลงพื้นที่เจรจาดึง
นกัการเมืองให้ย้ายสงักดัเพราะถกู
จบัตามองอยู่

กำรประชมุ ครม.สญัจรเกิด
ขึน้มำนำนแล้ว นยัว่ำเป็นกำร
น�ำเจ้ำกระทรวงลงไปรบัทรำบ
ปัญหำและควำมตอ้งกำรของ
ประชำชนในพืน้ทีเ่พือ่จะได้แก้
ปัญหำให้ถกูจดุ 

ทีผ่่านมาสิง่ทีไ่ด้เหน็จากการ
ประชมุ ครม.สญัจรคอื นกัการเมอืง
ในพืน้ทีจ่ะเสนอโครงการต่างๆให้

รัฐบาลพจิารณา และรัฐบาลกม็กั
จะรบัลกู ทัง้รบัมาศกึษาและอนมุตัิ
งบประมาณให้ด�าเนนิการ

หากเป็นในยคุรฐับาลจากการ
เลอืกตัง้ แน่นอนว่าการประชมุ ครม.
สญัจรสามารถเพิม่คะแนนนยิมให้
กบัรฐับาลได้ เพราะพืน้ทีจั่ดประชมุ
มกัเลอืกพืน้ทีท่ี่พรรคการเมืองใน
รฐับาลม ีส.ส. อยู่

การลงพื้นที่แล้วอนุมัติงบ
ประมาณตามที ่ส.ส. ในพืน้ทีร้่องขอ
กเ็หมอืนช่วยท�าให้ ส.ส. ในพืน้ทีม่ี
ผลงานไว้หาเสยีงกบัประชาชนใน
ช่วงเลอืกตัง้ ซึง่จะว่าไปแล้ว ส.ส. 
แต่ละพ้ืนท่ีต่างมีฐานเสยีงหลกัเป็น
ของตวัเอง ผลงานจากการชงโครง
การให้รฐับาลอนมุตัผ่ิานการประชุม 
ครม.สัญจรแค่ช่วยรกัษาฐานเสยีง
เดมิไว้ คะแนนใหม่ทีไ่ด้จากการอนมุตัิ

งบประมาณของ ครม.สญัจรมีไม่มาก
จะเหน็ได้จากทีผ่่านมามหีลาย

รัฐบาลที่ยก ครม. ไปประชุมใน
พืน้ทีท่างภาคใต้ อนมุตัโิครงการ 
อนมุตังิบประมาณมากมายมหาศาล
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่แต่เม่ือถึงวันเลอืก
ตัง้พรรคการเมอืงทีค่รองพืน้ท่ีอยู่
ก็ได้รบัเลอืกตัง้เหมอืนเดมิ ระดบั
คะแนนไม่ได้ลดน้อยลง ผูส้มัครของ
พรรครัฐบาลทีไ่ปจดัประชุม ครม. 
กไ็ม่ได้มคีะแนนเพิม่มากขึน้

การประชมุ ครม.สัญจรจึงไม่มี
ผลโดยตรงต่อคะแนนนยิมทางการ
เมอืง โดยเฉพาะหากจะใช้ชงิคะแนน
เสยีงจากพรรคการเมอืงทีเ่ป็นเจ้าของ
พืน้ที่

การประชมุ ครม.สญัจรในยคุ
รฐับาล คสช. กค็งไม่ต่างกนั เมือ่
ถงึวนัเลอืกตัง้อดตี ส.ส. ท่ีเป็นเจ้าของ
พื้นท่ี ท�างานเกาะติดคลุกคลีกับ
ประชาชนมานาน กย็งัมรีะดับคะแนน
ฐานของตวัเองเหมือนเดมิ

สิง่ทีจ่ะได้จากการประชมุ ครม.
สญัจรมีเพยีงแค่ภาพลกัษณ์ พืน้ที่
ข่าว อย่าไปหลงดีใจกับจ�านวน
ประชาชนทีม่าให้การต้อนรบั เพราะ
มากันตามหน้าที ่การประชมุ ครม.
สัญจรจึงไม่ส่งผลโดยตรงต่อการ
เพิม่หรอืลดของคะแนนเลอืกตัง้ใน
พืน้ทีน่ัน้ๆ

ส่วนท่ีว่ำไปประชมุในพืน้ที่
เพือ่ดดูอดตี ส.ส. นัน้ กน่็ำจะ
เป็นเพียงข้อกล่ำวหำทำงกำร
เมือง เพรำะกำรเจรจำย้ำยสงักดั
สำมำรถท�ำได้ทุกท่ี ทุกเวลำ หำก
ผู้เสนอให้ย้ำยกับผู้ที่ต้องกำร
ย้ำยมีใจตรงกนั ไม่จ�ำเป็นต้อง
จดัประชมุ ครม.สญัจรให้เป็น
ทีว่พิำกษ์วจิำรณ์

การประชุม ครม.สัญจร
ไม่มีผลโดยตรงต่อคะแนนนิยม

โดยเฉพาะหากใช้ชิงเสียงจากเจ้าของพ้ืนท่ี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4881 (1406) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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In Brief : ย่อความ

ค�ำพูดเป็นพิษ?

ทรรศนะ

บำงเรื่องบำงกรณีอำจใช้กับ
กฎหมำยได้ แต่บำงเรื่องจะ
เอำกฎหมำยเป๊ะๆมำใช้ก็ไม่
ได้ อย่ำงเรือล่มที่ภูเก็ตต้อง
สอบสวนให้ชัดเจนก่อนพูด 
ไม่ใช่พอเกิดเหตุกำรณ์ก็พูด
เลย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยุคคนดีปรำบโกง! 
“ผูจ้ดักำรออนไลน์” จิกแรง 2 วัน
ตดิว่า “ลกูบ๊ิกมสีผู้ีย่ิงใหญ่” เจรญิ
ตามรอย “ตวัพ่อ” ยดึมัน่สไตล์ “เสอื
เงยีบ” ฟาดเรยีบ “หวัคิว” สดุอ�ามหติ 
ไม่สนว่าซ้ือมาใช้งานได้หรอืไม่ ไม่ต่าง
กบั “ไม้ล้ำงป่ำช้ำ-เรอืเหีย่ว” ผล
งานเอกสมยั “ตวัพ่อ” แถมมีข่าว
เอีย่วซ้ือเครือ่งจักรขนาดใหญ่ มูลค่า 
200 ล้านบาท ให้หน่วยงานวิจัยย่าน
คลอง 5

ข่าวไม่เงียบเพราะเกี่ยวข้องกับ 
“ผู้ว่ำฯหนึ่ง-ณรงค์ศักดิ์ โอสถ
ธนำกร” เจ้าของฉายา “หวัหมูฮี่โร่
ถ�ำ้หลวง” ครัง้เป็นผูว่้าฯเชยีงราย ไม่
ยอมลงนามโครงการท้องถิน่กว่า 20-
30 โครงการทีส่่อ “ไม่โปร่งใส” ท�าให้
มคี�าถามว่าเป็นหนึง่ในเหตทุีท่�าให้ถกู
โยกย้ายหรอืไม่ เป็นการ “ลงโทษ” 
ไปอยูจ่งัหวดัทีเ่ลก็กว่า 

ข่าวยังโยงถึง “เรกูเลเตอร์” 
คณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลงังำน 
(กกพ.) เรือ่งการซือ้ไฟ Quick Win 
Projects 78 เมกะวตัต์ของ “คลอง
หลอด” รวมถงึค�าขอขยายโควตาซ้ือ
ไฟฟ้าพลังงานขยะท้องถิน่ 400 เมกะ
วตัต์ที ่“คลองหลอด” ชงข้ึนมา 

ยิง่มเีรือ่งการโละบอร์ด “เรกเูล 
เตอร์” ทีม่คี�าถามว่าเป็นไปตามกฎ 
หมายหรือไม่ เพราะตามกฎหมาย 
“บอร์ดเรกเูลเตอร์” 7 คน (รวมประธาน 
1 คน) ต้องสลบักนัลาออกครึง่หนึง่
ตามวาระ แต่บอร์ดชดุนีไ้ด้รบัการแต่ง
ตัง้โดย “มาตรา 44” ซ่ึงคิดว่าจะได้
อยูย่าว แต่กลบัถูกสะกดิให้ออก 

“ไอ้โม่ง” กับกลิน่ตุๆ “เมกฯ
ละล้ำน” น่ำจะค่อยๆเงยีบหำยไป
เหมือนหลำยเร่ืองทีไ่ปเกีย่วข้อง
กบั “บิก๊มสีี” เพรำะน่ีคอื “ยคุคน
ดปีรำบโกง”!  

เรื่องปากไวใจไวของผู้หลักผู้ใหญ่บาง
คนในรัฐบาลมีให้เห็นบ่อยครั้ง บาง
คร้ังพูดในขณะท่ีผู้คนก�าลังทุกข์เศร้า 
อย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม พูดกรณีเรือฟินิกซ์
ล่มที่ภูเก็ต ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
เสียชีวิตถึง 47 คน บอกว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นคนจีนท�าคนจีนกันเอง ส่งผล
ให้คนจีนจ�านวนมากไม่พอใจและมี
การรณรงค์ไม่ให้คนจีนมาเที่ยวไทย 

แม้ พล.อ.ประวิตรจะออกมาพูด
ขอโทษผ่านสือ่ แต่ค�าพดูท่ีออกไปแล้ว
กก็ลายเป็นสิง่ทีท่ิม่แทงใจคนจนีจ�านวน
มาก นักท่องเท่ียวชาวจีนลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด  

การพดูอย่างไม่ระมดัระวงัเหมอืน 
“เอำน�้ำมันรำดลงไปในกองไฟ” 
แม้ว่าค�าพดูนัน้จะเป็นความจรงิกต็าม 
แต่ความจริงในแต่ละช่วงเวลาก็อาจใช้
ไม่ได้ เรื่อง “ธรรมะสัจจะ” เฉพาะ
เรือ่งเฉพาะกรณอีาจใช้กบักฎหมายได้ 
แต่บางเร่ืองจะเอากฎหมายเป๊ะๆมาใช้
ไม่ได้ อย่างเร่ืองเรือล่มที่ภูเก็ตต้อง
สอบสวนให้ชัดเจนก่อนพูด ไม่ใช่พอ

เกิดเหตุการณ์ก็พูดเลย  
ยิง่เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่พดูอะไรยิง่ต้อง

ระวงั แต่ละค�าพดูมผีลมากกว่าคนทัว่ไป
พูด ย่ิงในสถานการณ์ท่ีมีความโศก
เศร้า มีความสูญเสียจ�านวนมาก ยิ่ง
ท�าให้คนที่ฟังโดยเฉพาะญาติพี่น้องผู้
เสียชีวิตยิ่งเจ็บปวด เจ็บแค้น แต่ยังดี
ท่ี พล.อ.ประวิตรขอโทษไว การให้อภยั
กน่็าจะมบ้ีาง หากขอโทษช้ากย็ิง่มคีวาม
โกรธและยากทีจ่ะให้อภยั เรือ่งอบุตัเิหตุ 
ความสูญเสีย เราต้องช่วยกันประคับ
ประคองสถานการณ์ ไม่ว่าจะเกิดจาก
สาเหตุอะไร อย่าพูดอะไรทันทีทันใด 
เพราะคนก�าลังโศกเศร้า เจ็บปวด พูด
อะไรกระทบกระเทือนจิตใจ อารมณ์
ความเศร้าโศกกจ็ะกลายเป็นความโกรธ
แค้นทันทีและไม่ฟังเหตุผล  

เร่ืองค�ำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่
หลำยครัง้ทีท่�ำให้สถำนกำรณ์ไม่ดี 
เพรำะไม่ระวัง ไม่คิดให้รอบคอบ
ถึงผลที่จะตำมมำ ไม่รู้ว่ำอะไรที่
ควรพดู ไม่ควรพดู หรือพดูรนุแรง
จนเกิดกำรตอบโต้รุนแรง จึงต้อง
น�ำมำเป็นบทเรียน ต้องมีสติ ยิ่ง
ช่วงทีก่�ำลังวิกฤต เป็นทกุข์ ยิง่ต้อง
ระวงัค�ำพดู กห็วงัว่ำเรือ่งนีจ้ะท�ำให้
ผู้หลักผู้ใหญ่ระมัดระวังค�ำพูด ไม่
ว่ำจะเป็นเรื่องอะไรก็ตำม

เจริญพร
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ประชมุผูถ้อืหุน้ : พล.อ.อ.พธิพร กลิน่เฟ่ือง ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยลกัซ์ 
เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั (มหาชน) จัดประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 โดยผูถ้อื
หุน้โหวตผ่านมตปิรบัโครงสร้างกจิการใหม่ พร้อมอนุมติัออก TLUXE-W3 จ�านวน 
140.76 ล้านหน่วย ให้ผูถื้อหุน้เดิมฟรี 

เปิดตวักองทุน : ดอน จรรย์ศภุรนิทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบคุคลธน
กิจ ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย พร้อมด้วยชยัเกษม วฒันศริพิงษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจ�าหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ประเทศไทย เปิดขาย 
“กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ ซรีีย์่ก้าวไปด้วยกัน” ทีโ่รงแรมสยามเคมปินสก้ี 

เศรษฐกิจ

กระเป๋าเงินดิจิทัลยุคสังคมไร้เงินสด

ทรูมันนี่ในฐานะผู้น�าบริการ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยทีม่ผีูใ้ช้งานราว 4 ล้าน
คนต่อเดือน สามารถรองรับการ
จ่ายค่าโดยสารในการเดนิทางหลาก
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะป่ันจกัรยาน 
รถแท็กซี่ รถตู้ หรือมอเตอร์ไซค์ 
เพียงสแกนและจ่ายเงินผ่านแอพ
พลเิคชัน่ TrueMoney Wallet และ
ทรูมันนี่ยังพัฒนาระบบช�าระเงิน
ร่วมกบับรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BEM 
เพื่อยกระดับสู่ขนส่งมวลชนแห่ง
อนาคต โดยช�าระค่าโดยสารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ TrueMoney Wallet

ข้อมลูจากสถาบนัวจิยัและบรกิาร
วชิาการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เปิด
เผยว่า คนไทยเฉลีย่ 38.6% ใช้รถ
โดยสารสาธารณะ 3-4 วันต่อสปัดาห์ 
ซึง่จะสะดวกสบายขึน้ถ้ารถโดยสาร
สาธารณะเปลีย่นโฉมสูส่งัคมไร้เงินสด 
ไม่ว่าจะขึน้รถตู ้แทก็ซี ่มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง รถเมล์ รถไฟ หรอืแม้แต่จอง
จกัรยานไปท�างานในชัว่โมงเร่งด่วน 
โดยใช้กระเป๋าสตางค์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-wallet) จ่ายค่าบรกิาร

ผลวจัิยจากวซ่ีาระบวุ่า ประเทศ

สงครำมกำรค้ำกระทบGDPไม่เกนิ0.3% 

สังคมไร้เงินสดเป็นแนวโน้มกำรใช้จ่ำยในทุกรูปแบบ ผลวิจัย
จำกวีซ่ำระบุคนไทยถึง 74% รู้จักกำรช�ำระเงินด้วย QR Code 
ซึ่งเป็นอัตรำมำกที่สุดในอำเซียน ส่วนสิงคโปร์ก�ำลังก้ำวสู่เมือง
ดิจิทัลขั้นสูง 

ในอาเซยีนอย่างสิงคโปร์ก้าวหน้าสู่
เมอืงดจิทิลัขัน้สูงไปแล้ว และมเีป้า
หมายวางระบบขนส่งมวลชนไปสู่
ยคุไร้เงินสดอย่างสมบูรณ์แบบภายใน
ปี 2563 ส�าหรบักรงุเทพฯอยูใ่น
กลุ่มเมืองที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงสู่
ระบบดจิทิลั เช่นเดยีวกบัมมุไบ อิส
ตันบลู โคลมัโบ ฯลฯ ท่ีน่าสนใจคอื

นายคมศร ประกอบผล หวัหน้าฝ่าย
กลยทุธ์การลงทุน ศูนย์วเิคราะห์
เศรษฐกจิและกลยุทธ์ทิสโก้ เปิดเผย
ว่า ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าไป
สหรฐัและจนีประมาณ 1 ใน 4 ของ
มลูค่าการส่งออกทัง้หมด ซึง่สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐกบัจีนกระทบ
การส่งออกและเศรษฐกิจไทยน้อย
มาก โดยผลกระทบทางตรงจาก
มาตรการขึน้ภาษสีนิค้าน�าเข้าใน
กลุม่โซลาร์เซลล์ เคร่ืองซกัผ้า เหลก็
และอะลูมเินยีม ซึง่ข้อมูลปี 2560 
ไทยส่งออกสนิค้ากลุม่ดงักล่าวเป็น
มลูค่า 885 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอื 
0.4% ของมลูค่าส่งออกรวม  

ส่วนผลกระทบทางอ้อม ทิส
โก้น�ารายการสินค้าท่ีส�านักงานผู้
แทนการค้าสหรัฐประกาศขึน้ภาษี
ระยะแรกมูลค่า 50,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั และระยะท่ี 2 มูลค่า 
200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
ประเมินจากมูลค่าสินค้าส่งออก
ของไทยไปยังจีนท่ีอยู่ในกลุ่มเป้า
หมายทัง้หมด ซึง่สนิค้าส่งออกจาก
ไทยไปจีนที่อยู ่ในกลุ่มเสี่ยงมี
ประมาณ 2,100 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
หรือ 0.9% ของมูลค่าส่งออกรวม
ของไทยปี 2560 เมื่อรวมผลกระ
ทบทางตรงและทางอ้อมจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจไทย โดยกระทบต่อ

มูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดไม่เกิน 
3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
1.2% ของมูลค่าการส่งออกปี 2560 
หากประเมนิผลกระทบต่อผลติภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) จะไม่
เกิน 0.3% 

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ด้าน
สงครามการค้ายงัมีความไม่แน่นอน
สูง และอาจบัน่ทอนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิโลก เช่น ความผนัผวน
ของราคาสนิทรพัย์และอตัราแลก
เปลีย่น ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค
และนกัลงทนุ รวมถงึการตดัสนิใจ
ลงทนุขยายกจิการของภาคเอกชน 
ซึง่อาจล่าช้าออกไป

ทีส่ดุในอาเซยีน สะท้อนว่าคนไทย
พร้อมก้าวสูย่คุสงัคมไร้เงนิสด

การใช้ digital payment ระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ลอนดอน เพิ่ม
ความสะดวกรวดเรว็ในการช�าระเงนิ 
และเพ่ิมรายได้ให้ระบบขนส่งถึง 
40% mobile wallet จงึเป็นทีน่ยิม
มากขึน้เรือ่ยๆ มแีนวโน้มผูโ้ดยสาร
หนัมาใช้ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ใน
การขนส่งเพิม่ขึน้ถึง 25% โดย 1 
ใน 10 ครั้งมีการช�าระเงินผ่าน 
mobile wallet จากจ�านวนการเดนิ
ทางมากกว่า 31 ล้านครัง้

มคีนไทยถงึ 74% รูจ้กัการช�าระเงนิ
ด้วย QR Code ซึง่เป็นอตัราทีม่าก
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ต่างประเทศ

ปรบัลดพนักงำน
นิวยอร์ก เดล่ี นิวส์ ปรับลด
พนักงานกองบรรณาธกิารลงครึง่
หนึง่ เนือ่งจากต้องปรบัโครงสร้าง
ใหม่หลงัประสบปัญหาด้านการ
เงิน โดยมุง่เน้นการน�าเสนอข่าว
ด่วนด้านอาชญากรรม ความเป็น
ธรรมในสงัคม และความรบัผดิ
ชอบสาธารณะในสือ่ดจิติอล ซึง่
นายจมิ รคิ บรรณาธกิารบรหิาร 
และ น.ส.ครสิเตน ล ีบรรณาธิการ
อ�านวยการของนวิยอร์ก เดลี ่นิวส์ 
อยู่ในข่ายทีจ่ะต้องถูกปรบัออก
ตามแผนการปรบัโครงสร้างด้วย

ลยุยำเสพตดิ 
ประธานาธบิดโีรดริโก ดเูตร์เต 
ของฟิลิปปินส์ แถลงนโยบาย
ประจ�าปีต่อรฐัสภา สาระส�าคญั
คอืการเดินหน้านโยบายสงคราม
ยาเสพติดต่อไป และกล่าวถึง
การทีค่ณะอยัการของศาลอาญา
ระหว่างประเทศ (ไอซซี)ี ในกรงุ
เฮกก�าลังด�าเนินการสืบสวน
สอบสวนเพือ่รวบรวมหลกัฐาน
ในเรือ่งนีว่้า ไอซซีอ้ีางความกงัวล
เรือ่งสทิธมินษุยชน แต่ส�าหรบั
เขาชีวิตประชาชนส�าคัญกว่า 
เพราะการกวาดล้างยาเสพตดิ
จะช่วยรกัษาชวีติของครอบครัว
ได้อกีเป็นจ�านวนมาก

ญีปุ่น่ร้อน 41.1 องศำ
อทิธพิลคลืน่ความร้อนยงัคงเล่น
งานญีปุ่น่อย่างหนัก โดยอณุหภูมิ
สงูทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ในเมอืง
คมุากายะ ในจงัหวดัไซตามะ ที่
อยูท่างตอนกลางของเกาะฮอนชู 
วัดได้ 41.1 องศาเซลเซียส 
ส�านกังานอตุนิุยมวทิยาญีปุ่น่ย�า้
เตือนภัยประชาชนเพิ่มความ
ระมัดระวังในการด�าเนินชีวิต 
ดืม่น�า้ให้มากขึน้ อยูใ่นสถานที่
ทีม่อีากาศถ่ายเท และหลีกเลีย่ง
การอยูก่ลางแจ้งเป็นเวลานาน 
เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรค
ลมแดดและภาวะขาดน�า้

ข่าวย่อย
เร่ิมร้ือถอนศูนย์ปล่อยจรวดแล้ว 

รายงานข่าวแจ้งว่า มผู้ีเสียชวิีตจาก
สถานการณ์ไฟป่าหลายสบิจดุใน
บรเิวณใกล้กบักรงุเอเธนส์จ�านวน
อย่างน้อย 20 คน และมผีูไ้ด้รับบาด
เจบ็อีกมากกว่า 100 คน ส่วนใหญ่
พบที่เมืองมาตี ซึ่งเป็นเมืองตาก
อากาศตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวัน
ออกของประเทศ ห่างจากกรงุเอเธนส์
ประมาณ 40 กโิลเมตร ขณะท่ีนายก
รฐัมนตรอีเล็กซิส ซปีราส ประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉนิจากไฟป่าครัง้นี้
แล้ว และยืน่เร่ืองขอความช่วยเหลอื

จากสหภาพยโุรป (อยี)ู ด้านสเปน
และไซปรสัซึง่อยูใ่กล้ทีส่ดุเสนอมอบ
ความช่วยเหลอืแล้ว

ทัง้นี ้ รฐับาลกรซีประเมนิว่า
สถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้มีความ
รนุแรงทีส่ดุในรอบ 1 ทศวรรษ หรอื
นับตั้งแต่เหตุไฟป่าบนเกาะอีเวีย

กรซีประกำศฉกุเฉนิไฟป่ำลำมหนัก 
ทางตอนใต้ของประเทศเมือ่ปี 2550 
ทีค่ร่าชวีติประชาชน 77 คน โดย
จ�านวนผูเ้สยีชวีติและความเสยีหาย
กบัสิง่ปลกูสร้างและพืน้ทีก่ารเกษตร
จากไฟป่าครัง้น้ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อกีหลงัมรีายงานว่าบ้านเรอืนมากกว่า 
100 หลงัได้รบัความเสยีหาย 

ขณะทีน่านาประเทศในยุโรป 
ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์ก โปแลนด์ 
เยอรมน ี และฝร่ังเศส ต่างจัดสรร
สรรพก�าลงัเท่าทีเ่ป็นไปได้เพือ่ให้
ความช่วยเหลอืกรซีในการดบัไฟป่า

ภำพถ่ำยดำวเทียมชดุล่ำสดุเผย
ให้เหน็ควำมเคลือ่นไหวทีศู่นย์
ปล่อยจรวดโซแฮของเกำหลเีหนอื
ว่ำเร่ิมมกีำรร้ือถอนและท�ำลำย
ส่ิงปลกูสร้ำงทีอ่ยู่ภำยในบริเวณ
นัน้แล้ว

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้ ว่า 
เว็บไซต์ 38north.org เผยชุดภาพถ่าย
ดาวเทียมระบวัุนที ่22 กรกฎาคม
ทีผ่่านมาว่า เกาหลเีหนอืเริม่ด�าเนนิ
การรือ้ถอนและท�าลายสิง่ปลกูสร้าง
ภายในสถานอีวกาศโซแฮทีต่ัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศ 
โดยนบัตัง้แต่ศนูย์โซแฮเปิดด�าเนนิ
การเมือ่ปี 2555 รัฐบาลเกาหลเีหนือ
ใช้สถานทีแ่ห่งนีท้ดสอบเครือ่งยนต์
จรวด พัฒนาเชือ้เพลงิเหลวส�าหรบั
เครือ่งยนต์จรวด และใช้เป็นฐาน
ปล่อยจรวดสู่ชัน้บรรยากาศโลกมา
แล้วหลายครัง้

หากความเคลือ่นไหวดงักล่าว
เป็นความจริงจะถือเป็นอีกหนึ่ง
พฒันาการส�าคญัของเกาหลีเหนอื
ในการเข้าสูก่ระบวนการปลดอาวธุ
นวิเคลยีร์ ซึง่เป็นการต่อยอดจาก
การประชุมร่วมกนัระหว่างนายคมิ 
จอง-อนึ ผู้น�าสูงสุดคนปัจจบัุน กบั
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�า
สหรฐั ทีป่ระเทศสงิคโปร์ เมือ่วนัที่ 

12 มิถนุายนทีผ่่านมา
ในเวลาเดียวกันกระทรวง

กลาโหมเกาหลีใต้ย่ืนรายงานต่อ
คณะกรรมาธิการกลาโหมของสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาตเิสนอร่างแผนการ
ถอนก�าลงัเจ้าหน้าทีแ่ละสรรพาวธุ
บางส่วนออกจากฐานประจ�าการ
ตามแนวเขตปลอดทหาร (ดีเอม็ซ)ี 
แม้แผนการดงักล่าวยงัถอืเป็นการ
ทดลอง แต่สามารถน�าไปสูก่ารถอน
ก�าลังอย่างเต็มระบบได้ในอนาคต 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ
ปฏญิญาปันมุนจอม ซึง่ประธานาธิบดี
มนุ แจ-อนิ ผูน้�าเกาหลใีต้ และนาย
คิมลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 27 
เมษายนท่ีผ่านมาว่าต้องการแปร
สภาพดีเอม็ซใีห้เป็นเขตสนัติภาพ 

เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ให้สมัภาษณ์

ว่าไม่รีบร้อนในประเด็นเก่ียวกับ
แนวทางการปลดอาวุธนิวเคลียร์
ของเกาหลีเหนือ พร้อมกบัยนืยนั
ว่าการหารอืต่อยอดจนถงึปัจจบุนั
เป็นไปด้วยดอีย่างมาก พร้อมระบุ
ว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ได้ยิง
ขปีนาวธุหรือท�าการทดสอบนวิเคลยีร์
ใดๆในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา

ส�านักข่าวกลางเกาหลี (เคซี
เอ็นเอ) รายงานว่า นายคิมได้
ลงพื้นที่ส�ารวจความก้าวหน้าของ
การด�าเนินงานในเขตเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมในจังหวัดฮัม 
กยองเหนือที่อยู่ทางเหนือสุดของ
ประเทศ ทัง้นี ้ผูน้�าหนุม่แสดงความ
ไม่พอใจอย่างหนักต่อโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโอรังชอนที่แล้ว
เสร็จไปเพียง 70% ทั้งที่ก่อสร้าง
มาตั้งแต่ 17 ปีที่แล้ว
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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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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

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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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
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

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

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

สิทธิการเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง
จากการทีก่รมบญัชกีลางออกหลกั
เกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส�าหรบัผูป่้วยโรคมะเร็งและโลหติ
วทิยา เรือ่งการเบิกจ่ายตรงของผู้
ป่วยโรคมะเร็งสิทธสิวสัดกิารข้าราชการ 
ส�าหรบัยาเพยีง 9 รายการทีจ่�ากดั
เฉพาะรกัษามะเร็งบางอย่างเท่าน้ัน 
และผูม้สีทิธิทีจ่�าเป็นต้องใช้ยาอืน่
นอกเหนอื 9 รายการนี ้ต้องส�ารอง
จ่ายแล้วไปเบกิคนืทหีลงั หรอืถ้า
เป็นยาใหม่ไม่สามารถเบกิได้เลย 
ซึง่ค�าสัง่ดงักล่าวส่งผลกระทบอย่าง
มากกบัข้าราชการท่ัวประเทศ 

พล.ต.หญิง พูลศรี เปำว
รตัน์ นำยกสมำคมพทัิกษ์สทิธิ
ข้ำรำชกำร กล่าวว่า ภายหลังค�า
สั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้มา 3-4 
เดือน ขณะนีข้้าราชการทีป่่วยเป็น
มะเรง็ได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก 
บางรายถกูเปลีย่นยาจนเกดิผลข้าง
เคียงจากยามากมาย บางรายประสบ
ปัญหาด้านการเงนิ เพราะต้องส�ารอง
เงนิไปก่อนแล้วยงัไม่สามารถเบกิ
ได้ จงึอยากวอนให้รฐับาลและกรม
บัญชีกลาง รวมถึงหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ยติุค�าสัง่ดงักล่าวโดยเร็ว
และเร่งแก้ไขปัญหา เพราะมผีลกระ
ทบอย่างแสนสาหัส ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ผู้ให้การรักษาหรือผู้ป่วย ทกุ
คนได้รบัผลกระทบกนัทัว่หน้า ดงั
นัน้ ถึงเวลาแล้วทีท่กุฝ่ายจะหันหน้า
เข้าหากนั หาทางออกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่

และบรษิทัยา หากเราสามารถลด
ภาระงบประมาณทีป่ระเทศต้องแบก
รับได้ก็จะเป็นผลดกัีบทุกฝ่าย ประชา 
ชนกจ็ะเข้าถงึการรกัษาได้ 

นำงกิง่ ศรขี�ำ ผูป่้วยมะเรง็
ตับระยะท่ี 4 ซึ่งเคยได้รับการ
รกัษาด้วยยาใหม่ทีย่บัยัง้เซลล์มะเรง็
ได้เป็นอย่างด ีกล่าวว่า ตัง้แต่ท่ีกรม
บัญชีกลางตัดยาที่เคยได้รับจาก
บัญชีการเบิกจ่าย ท�าให้ได้รบัผล 
กระทบอย่างมาก ต้องขายทีน่าเพือ่
น�าเงนิมาจ่ายค่ารกัษา อยากฝาก
ถงึทุกๆคนท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องให้ช่วย
ทบทวนค�าสัง่ใหม่ เห็นใจข้าราชการ
ตาด�าๆและครอบครวั เพราะเราล�า
บากจรงิๆ ล�าพงัจะใช้ชีวิตอยูย่งัยาก 
แถมยงัต้องมาเจบ็ป่วย หากเลอืก
ได้คงไม่มใีครอยากเจบ็ป่วย ทุกคน
กอ็ยากมชีวีติทีด่ ี อยูก่บัครอบครวั
ลกูหลานจนแก่เฒ่า 

โอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากวอลล์สตรีท อิงลิช ประเทศไทย 
และทิพวรรณ อภิวัฒน์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ มอบรางวัลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบค�าถามภาษาอังกฤษ ในงาน PIM Language Competition ครั้งที่ 3

มร.โยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ�ากัด แถลง
ข่าวเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรม “รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน” New Honda PCX Hybrid โดยมี ดร.อรรณพ พรประภา, 
อารักษ์ พรประภา และสุชาติ อรุณแสงโรจน์ ร่วมงาน 

ประชาชนทัว่ประเทศ ไม่ใช่เฉพาะ
แค่ข้าราชการ 

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ 
กรรมกำรแพทยสภำ กล่าวว่า 
รฐับาลควรเรยีกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
มาร่วมพดูคยุเพือ่หาทางออกในการ
แก้ไขปัญหา เพราะการออกค�าสัง่
แบบนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลาย
เหต ุยารกัษามะเรง็ทีเ่ป็นนวตักรรม
ใหม่ๆราคาค่อนข้างสงู หากต้องการ
ให้คนไข้เข้าถึงยานวตักรรมใหม่ๆ
ตามทีจ่�าเป็น รฐับาลควรเรยีกกรม
บญัชีกลาง ตวัแทนข้าราชการ และ

บรษิทัยามาร่วมหารอื หาทางออก
ร่วมกัน อยากฝากให้ทุกฝ่ายหัน
หน้าเข้าหากนั ซึง่ในอนาคตสามารถ
ขยายให้ครอบคลุมบัตรทองและ
ประกนัสงัคมด้วย

นพ.เจตน์ ศิรธรำนนท ์
ประธำนคณะกรรมำธกิำรสำธำรณ 
สขุ วุฒสิภำ แสดงความคดิเหน็
ว่า ส�าหรับปัญหาท่ีเกิดขึน้หากมอง
ในภาพรวมแล้วทกุๆฝ่ายล้วนได้รบั
ผลกระทบแตกต่างกนัออกไป กรม
บญัชกีลางต้องออกค�าสัง่มาเช่นนี้
คงเป็นเพราะมีการใช้สทิธเิบกิจ่าย
ยารกัษามะเรง็ค่อนข้างเยอะ ซ่ึงต้อง
ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา
มะเรง็ค่อนข้างสูง ท�าให้งบประมาณ
ของรฐับาลไม่เพยีงพอ แต่การแก้
ปัญหาของเรือ่งน้ีทกุฝ่ายต้องมาหา
ทางออกร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
กรมบัญชกีลาง ตวัแทนข้าราชการ 

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรัตน์ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4881 (1406) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


