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และยงัไม่รูว่้ำในจ�ำนวนนีเ้ป็น
อดตี ส.ส. เกรดไหน อย่ำงไร 
อย่ำงไรก็ตำม แม้จะดูดอดีต 
ส.ส. เข้ำร่วมด้วยไม่ได้มำกสม
รำคำคยุ แต่ถอืว่ำยงัอยูใ่นเส้น
ทำงที่จะท�ำได้ตำมเป้ำหมำย 
ไม่ได้หวงัต้องเป็นท่ี 1 หรอืที ่2 
แต่ต้องกำรแค่เป็นตวัแปรใน
กำรช่วงชงิอ�ำนำจจดัตัง้รฐับำล
มำไว้ในมอืให้ได้เท่ำนัน้
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลงัปล่อยให้มกีระแสข่ำวลือ
ต่ำงๆออกมำมำกมำย ในทีส่ดุ
กลุ่มสำมมิตรก็พร้อมเปิดตัว
รวมกบัพรรคพลงัประชำรฐัของ 
4 รัฐมนตรใีนรฐับำลทหำร คสช. 
อย่ำงเป็นทำงกำรแน่นอนแล้ว
ช่วงสปัดำห์หน้ำ ซึง่กำรเปิดตวั
ครัง้นีไ้ม่ถอืเป็นเซอร์ไพรส์อะไร 
โดยเฉพำะอดตี ส.ส. ท่ีจะหนบี
มำท�ำงำนกบับ้ำนหลังใหม่ด้วย
ทีม่แีค่ประมำณ 30 คนเท่ำนัน้ 
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หลงัง้องอนกนัอยูพั่กใหญ่ในทีส่ดุก็
ลงตัว

ทัง้น้ี จากการเปิดเผยของนำย
ธนกร วงับญุคงชนะ โฆษกกลุม่
สามมติร ท่ีอ้างค�าพดูของนำยสรุยิะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน�ากลุ่มสาม
มติร ว่าจะน�าอดตี ส.ส. เข้าร่วมงาน
กบัพรรคพลังประชารฐั เพราะเลง็
เหน็ว่าเป็นทางเลอืกใหม่ ทีส่�าคญั
คอืยอมเอานโยบายของกลุ่มไปใส่
เป็นนโยบายของพรรคด้วย

ส่วนจ�านวนไพร่พลทีจ่ะยกไป
เสรมิทพัให้พรรคพลงัประชารัฐจะ
มทีัง้หมด 70 คน แต่น่าสนใจตรง
ทีว่่าในจ�านวน 70 คนน้ี มคีนทีเ่ป็น
อดตี ส.ส. ทีเ่คยผ่านสนามเลือกตัง้
มาแล้วเพยีง 30 คนเท่านัน้ ท่ีเหลอื
เป็นพวกมอืใหม่หดัเล่นการเมอืง 
แต่คุยว่าเป็นพวกดาวฤกษ์ทีมี่แสง
ในตวัเองไม่ต้องพึง่แสงจากคนอ่ืน 
โดยส่วนมากเป็นคนดงัในท้องถ่ิน

จำกค�ำให้สัมภำษณ์ของ
โฆษกกลุม่สำมมติรท�ำให้ประ 
ชำชนได้เหน็ควำมจรงิอย่ำงหน่ึง
ว่ำ กำรตระเวนเดินสำยดดูอดีต 

มาช้าดีกว่าไม่มา
รบัเลอืกตัง้ได้ครบทกุเขต กจ็ะได้
อานสิงส์จากทกุคะแนนในเขตทีแ่พ้
การเลอืกตัง้มาค�านวณแบ่งโควตา
เก้าอ้ี ส.ส.บญัชรีายชือ่ โอกาสทีจ่ะ
ได้ ส.ส. ระดับ 50 เสยีงบวกลบก็
พอมทีางเป็นไปได้

การได้ ส.ส. ระดับนี้เป็นเป้า
หมายทีแ่ท้จรงิตัง้แต่ต้นแล้ว เพราะ
รู้ศักยภาพตัวเองดีว่าการไปล้ม
แชมป์เก่าหรือรองแชมป์เป็นเร่ือง
ยาก แต่การได้ ส.ส. ระดับ 50 
เสียงบวกลบนั้นจะมีความส�าคัญ
ในฐานะเป็นตัวแปรในการจัดตั้ง
รฐับาลบนเง่ือนไขทีว่่าพรรคอันดบั 
1 กับพรรคอันดับ 2 ไม่มีวันที่จะ
จับมือกันตั้งรัฐบาลได้ 

แต่ทัง้น้ีทัง้น้ันกต้็องลุ้นไม่ให้
พรรคในระดับใกล้เคียงกันอย่าง
ภมูใิจไทยไปจบัมอืกบัพรรคอนัดับ 
1 ด้วย ซึง่เมือ่ดตูามเส้นทางเดนิของ
พรรคภมูใิจไทยแล้วการไปร่วมงาน
กบัพรรคเพือ่ไทยกค็งไม่สะดวกใจ
เท่าไร แม้นำยอนุทิน ชำญวีรกลู 
หวัหน้าพรรค จะเข้าได้กบัทกุฝ่าย 
แต่กนุซอืใหญ่เจ้าของวล ี “มนัจบ
แล้วครบันำย” ทีย่นืก�ากบัอยูข้่าง
สนามคงไม่สะดวกใจนกั

ในข้ันนีต้้องบอกว่ากลุม่สาม
มติรและพรรคพลังประชารฐัยงัอยู่
ในเส้นทางทีจ่ะท�าทกุอย่างได้ตาม
แผน ตามเป้าหมายทีว่างไว้ตัง้แต่ต้น

แม้ช่วงทีย่งัไม่มพีระราชกฤษฎกีา
เลอืกตัง้ ตลาดซือ้ขายยงัไม่ปิดตวั 
ทกุอย่างยงัเปลีย่นแปลงได้

แต่เชื่อว่ำไม่น่ำจะมีอะไร
เปลีย่นแปลงไปมำกกว่ำนี ้โดย
เฉพำะดีลใหญ่ๆชนดิเปิดตวัมำ
เซอร์ไพรส์กนัทัง้ประเทศคงไม่มี

แม้ช่วงท่ีตลาดซ้ือขายยังไม่ปิดตัว 

ทุกอย่างยังเปล่ียนแปลงได้ 

แต่ไม่น่ามีดีลใหญ่ๆให้เซอร์ไพรส์กัน

ส.ส. ทีผ่่ำนมำพร้อมค�ำคยุโวว่ำ
ได้มำเป็นหลกัร้อยข้ึนไปนัน้ไม่
เป็นควำมจรงิ

ส่วนทีไ่ด้มาจะเป็นระดับไหน
อย่างไร จะเป็นอดตี ส.ส.เกรดเอที่
ลงเลือกต้ังเมือ่ไรกไ็ด้เข้าสภากีค่น 
เป็นอดตี ส.ส.เกรดบทีีฐ่านเสยีงไม่
น่ิง สอบตกบ้างสอบได้บ้างกี่คน 
และเป็นพวกดาวโรยทีเ่คยเป็นอดตี 
ส.ส. เม่ือนานมาแล้วแต่ระยะหลงั
ไม่ค่อยได้รบัการชมูอืในสนามเลอืก
ต้ังกี่คน สัปดาห์หน้าจะได้รู้กัน 
เพราะนำยสมศักด์ิ เทพสุทิน 
แกนน�ากลุ่มสามมิตร มีก�าหนด

แถลงข่าวเปิดตวัทมีงาน 
หลงัได้เหน็หน้าตาแล้วจะท�าให้

พอคาดเดาได้ว่าสถานะของพรรค
พลงัประชารัฐทีม่กีลุ่มสามมติรเป็น
เครือ่งยนต์ในการขบัเคล่ือนนัน้อยู่
ในระดับไหนทางการเมอืง

แน่นอนว่าการมอีดตี ส.ส. เข้า
ร่วมเป็นพลงัขบัเคลือ่นเพยีง 30 คน 
คงไม่มทีางทีจ่ะขึน้ไปท้าชงิกบัเบอร์ 1  
เบอร์ 2 ในสนามการเมอืงบ้านเราได้

เอาเข้าจรงิการลุน้อนัดบั 3 กบั
พรรคภมูใิจไทยยงัอาจเป็นเรือ่งยาก

แต่การเป็นพรรคขนาดกลาง 
หากมคีวามพร้อมทีจ่ะส่งคนลงสมคัร
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In Brief : ย่อความ

ร่วมกันท�ำประโยชน์

ทรรศนะ

หำกบ้ำนเมืองสงบ ไม่มีม็อบ 

ประชำชนก็จะมีควำมสุข 

ท�ำมำหำกินด้วยสัมมำชีพ 

หำกเศรษฐกิจดีไม่มีใคร

อยำกเป็นมิจฉำชีพ ปล้นกิน 

ขโมยกิน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ดีเบต..กล้ำมั้ย?
“ธนำธร จึงรุง่เรอืงกจิ” ว่าทีห่วัหน้า
พรรคอนาคตใหม่ แสดงวสิยัทศัน์ภาย
ใต้แคมเปญ “ไทย 2 เท่ำ” สร้าง
อนาคตให้ “คนไทยเท่ำเทียมกนั” 
และ “ประเทศไทยเท่ำทันโลก” 

“ธนำธร จงึรุง่เรืองกจิ” ประกาศ
ยนืตรงข้ามการรฐัประหารและระบบ
ทนุผกูขาด พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนต่อไป และรบัค�าท้า “ดเีบต” หวัข้อ
อนาคตกับ “ลงุตู”่  ทีเ่ปรยว่า “ใคร
จะท�ำจะสร้ำงอนำคตประเทศให้
มำพดูแข่งกนั” แต่ตัง้เงือ่นไขจะร่วม 
“ดเีบต” ในฐานะแคนดเิดต “นำยก
รัฐมนตรี” ไม่ใช่ “หัวหน้ำคณะ
รฐัประหำร”

แม้จะล�าบากใจเพราะ “ลุงตู่” 
สวมหมวกหลายใบ แต่กพ็ร้อมจะ “ดี
เบต” เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ตดัสนิ
ใจว่าต้องการอนาคตประเทศไทยแบบ
ไหน?

ล่าสดุ “เอกชยั หงส์กงัวำน” 
และ “โชคชัย ไพบลูย์รชัตะ” ขา
ประจ�า “นำฬิกำหร”ู เดินทางมาที่
ท�าเนียบรัฐบาลพร้อมท�าท่าเลยีนแบบ
ท่าฮติ “Falling Star” เป็นท่า “Falling 
Watch” นอนราบคว�่าหน้ากับพื้น
พร้อมนาฬิกา และป้ายกระดาษท้า “ดี
เบต” เรือ่งนาฬิกากับ “ลุงป้อม” 

การ “ดเีบต” ทางการเมืองถอื
เป็นเรือ่งปรกตใินหลายประเทศ เพ่ือ
ให้ประชาชนตดัสนิใจว่าจะเลือกนโยบาย
ของฝ่ายใด รวมถงึเรือ่งต่างๆทีม่กีารน�า
มาโจมตแีละกล่าวหาใส่ร้ายต่างๆ  

กำร “ดีเบต” เป็นกำรสะท้อน
สงัคมทีเ่ป็นประชำธปิไตยทีแ่ข่งขัน
กนัทำงนโยบำย ไม่ใช่เอำ “อำรมณ์” 
หรอืออกมำเล่นนอกกติกำต่ำงๆ 
อย่ำง “กะลำแลนด์” ท่ีจมปลักอยู่
ใน “วงจรอบุำทว์”! 

ผลส�ารวจโพลระบุว่า ประชาชนอยากให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก
รฐัมนตรมีากทีส่ดุ แม้คะแนนนยิมจะลด
ลงเรื่อยๆก็ตาม ขณะน้ีโพลส�ารวจเรื่อง
การเมืองออกมาถี่ขึ้น แต่ไม่ว่าโพลจะ
เชียร์หรือไม่เชียร์ “ลุงตู่” ประชาชนก็
อยากเห็นความสงบของบ้านเมือง ไม่
อยากให้ปิดถนนสร้างความป่ันป่วนบ้าน
เมืองอีก 

ทีน่่ากลวัคือหากรฐับาลมาจากหลาย
พรรคหลายกลุม่ นายกฯก็จะเหมอืนฤาษี
เลี้ยงลิง เลี้ยงเสือ สิงห์ กระทิง แรด ถ้า
คุมไม่อยู่ก็ซัดกันเละ เพราะต่างก็อยาก
ได้ต�าแหน่ง ได้อ�านาจ หากผลประโยชน์
ไม่ลงตัว บ้านเมืองก็วุ่น ไม่สงบ ทหารก็
จะเข้ามาอีก 

นักการเมืองจึงต้องมีส�านึก จ�าบท
เรียนที่ผ่านมาก็จะดี การเมืองจะได้เดิน
หน้า นกัการเมืองก็จะไม่ปากแห้งท้องหิว 
นักการเมืองจะได้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ
ประชาชน ช่วยเกษตรกร แก้ปัญหาราคา
ยาง ปาล์มให้มีราคาดีขึ้น แก้ปัญหาให้
ประชาชน ไม่อย่างนัน้ประชาชนกจ็ะออก
มาเรียกร้องเพราะท้องหิว 

อาตมาขอเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์
กลับมาเป็นนายกฯอีก ให้รัฐบาลส�ารวจ
ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า บางพื้นที่จมน�้า
มากว่า 20 ปี ไม่ได้ท�าประโยชน์อะไรเลย 

จะขายก็ขายแพง คนก็ไม่มาซื้อ หรือไม่
ซ้ือเพราะมันจมน�า้ ลองท�าแบบอิสราเอล
ดู ถ้าที่ดินรกร้างนานกว่า 3 ปี รัฐก็จะ
ยึดมาท�าประโยชน์ต่างๆ หรือให้คนจน
เข้าไปท�าประโยชน์ ประเทศเราปล่อยให้
เป็นที่ดินรกร้างมากมาย นั่งรถผ่านไปก็
เหน็ทัว่ไป มมีาตรการเกบ็ภาษทีีด่นิ เพือ่
มาท�าประโยชน์ ไม่ใช่จ้องแต่จะยึดที่ดิน
ที่เขาท�ามาหากิน แม้แต่เพาะปลูกเล็กๆ
น้อยๆกย็งัมพีชืผกัได้กนิ ปลกูกล้วยก็ขาย
หัวปลีที่ก�าลังมีความต้องการ เยอรมนี
ซื้อกิโลกรัมละเป็นพันบาท เพราะไปท�า
วิจัยพบว่ามีสารอาหาร มีโปรตีนท�าให้
สุขภาพดี 

วนันีข้โมยกบัโจรมนัชุมจรงิๆ จ้องจะ
ปล้น ขโมย โกง หากบ้านเมืองสงบ ไม่มี
ม็อบ ประชาชนก็จะมีความสุข ท�ามา
หากินด้วยสัมมาชพี หากเศรษฐกจิดไีม่มี
ใครอยากเป็นมิจฉาชีพ ปล้นกิน ขโมย
กิน ก็ขอให้เป็นรัฐบาลต่อไป ท�าอะไรที่
ดีกว่าที่ผ่านมาก็แล้วกัน 

ขึ้นปีใหม่ได้รัฐบำลใหม่ก็ขอให้
อย่ำวุ่นวำยปั่นป่วนเหมือนที่ผ่ำนมำ 
อำตมำได้ข่ำวว่ำมีนักกำรเมืองรุ่น
ใหม่เข้ำมำจ�ำนวนมำก ก็ขอให้เล่น
กำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่สร้ำง
ควำมแตกแยก หมดยคุนกักำรเมอืง
แตกแยก ประชำชนจะได้ปลืม้ชืน่ชม
นักกำรเมืองที่ท�ำดี  

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธปท.วิตกราคาน�า้มนัพุง่-ความเชือ่มัน่ลด

แสดงความยินด ี: ตลุยา เลขยานนท์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บรหิารสนิทรพัย์ 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์สขุมุวทิ จ�ากดั และเตม็พร อร่ามรตันทพิย์ ผูบ้รหิารฝ่ายองค์กร
สมัพนัธ์และสือ่สาร ร่วมแสดงความยนิดีกบับริษทั บรหิารสนิทรพัย์ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย จ�ากดั ในโอกาสเปิดท่ีท�าการแห่งใหม่ ณ อาคารว่องวานชิ คอมเพลก็ซ์ บี 

ฉลอง 5 ปี : บรษัิท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด โดยสรุางคนา ฉายประสาท ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย Customer Experience ฉลองครบ 5 ปีด้วยการขนทพัสินค้า
มอบความคุม้ค่าให้กับลกูค้าด้วยโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 และรับทองค�าหนกั 1 สลงึ
เมือ่ซ้ือสนิค้าครบตามเงือ่นไข ระหว่างวันนี-้31 ตุลาคม ณ เมกาโฮม ทุกสาขา  

นายจาตรุงค์ จันทรังษ์ ผูช่้วยผู้
ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการนโยบายการ
เงนิ (กนง.) เปิดเผยว่า ได้ปรบัประมาณ
การราคาน�า้มันดบิดไูบขึน้จาก 69.2 
ดอลลาร์/บาร์เรล เป็น 70.3 ดอลลาร์/
บาร์เรล หลังจากราคาน�า้มนัปรบัขึน้
ต่อเน่ือง หากราคาสงูขึน้จนแตะระดบั 
80 ดอลลาร์/บาร์เรล จะกระทบต่อ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย

นายจาตุรงค์กล่าวว่า ทกุประเทศ
ทัว่โลกต่างจบัตาว่าราคาน�า้มนัทีป่รบั
ขึน้จะกระทบเศรษฐกจิโลกมากน้อย
เพยีงใด แต่ขณะนี้ยงัให้น�้าหนกั
นโยบายกดีกนัทางการค้าของสหรฐั
กับจนีเป็นความเส่ียงหลกัอนัดับ 1 
ที่ผ่านมาราคาน�้ามันทรงตัวบ้าง 
เพราะมเีชลออยล์คอยฉดุเอาไว้ไม่ให้
กระโดดสงูมาก 

ด้านนายธนวรรธน์ พลวชิยั ผู้
อ�านวยการศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิ
และธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า ดชันีความเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค
เดอืนกนัยายนทีผ่่านมาปรับตวัลด
ลง 82.3 เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน 
นบัตัง้แต่เดอืนสิงหาคมอยูท่ี ่ 83.2 
เนือ่งจากราคาน�า้มันสงูขึน้ และราคา

ขำยกองทุนเปิดตรำสำรหนีK้TFF201

แบงก์ชำตวิติกรำคำน�ำ้มนัแตะ 80 ดอลลำร์/บำร์เรล กระทบต่อ
กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ขณะท่ีดชันีควำมเชือ่มัน่ปรบัตัวลดลง
เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดอืน 

สนิค้าเกษตรยงัทรงตวัในระดบัต�า่ 
โดยเฉพาะข้าวและยางพารา รวมถงึ
จ�านวนนกัท่องเท่ียวจนีทีล่ดลงต้ังแต่
เดอืนสงิหาคมถึงปัจจบุนั

นอกจากน้ีสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจนีทีเ่ร่ิมรุนแรงขึน้ส่งผล
ให้ก�าลงัซือ้ชะลอตวัลง ซึง่ค่าดชันยีงั
อยู่ในระดับต�า่กว่าปรกติทีร่ะดับ 100 
สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยงักงัวลถงึ
สถานการณ์เศรษฐกจิโดยรวมทีย่งั

นางชวนิดา หาญรตันกูล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทัหลักทรัพย์จดัการ
กองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า ได้เปิดจ�าหน่ายกองทนุ
เปิดกรงุไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 
201 (KTFF201) เสนอขายต้ังแต่
วนันี-้9 ตลุาคม อายุ 6 เดอืน เน้น
ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ประกอบด้วย 
เงินฝากประจ�าของ Agricultural 
Bank of China, Bank of China, 
China Construction Bank Asia, 
AL Khalij Commercial Bank, AL 
Khli Bank, บัตรเงนิฝาก Industrial 

กว่า 700 ตวั ทัง้ตลาด SET และ 
mai คดัเลอืกหุน้ทีม่โีอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้เหลอื 40-
50 ตวั น�ามาไว้ในพอร์ตการลงทนุ 
ซ่ึง AI มคีวามรวดเรว็ในการวเิคราะห์
ข้อมลูบรษิทัต่างๆ สามารถท�างาน
ได้เรว็กว่ามนษุย์ จงึเป็นอกีหนึง่ทาง
เลือกท่ีน่าสนใจ และกองทนุเปิด
กรงุไทย เอไอ เบรน (KT- BRAIN) 
อยูร่ะหว่างการเสนอขายช่วง IPO 
ถงึวันที ่ 11 ตลุาคม และจะเสนอ
ขายครัง้ถัดไปในทกุวันท�าการตัง้แต่
วันท่ี 16 ตลุาคมเป็นต้นไป ผ่าน
สาขาธนาคารกรงุไทยทัว่ประเทศ 

70.2 ในเดอืนก่อนหน้า ส่วนดัชนี
ความเชือ่มัน่เกีย่วกบัโอกาสการหา
งานท�าอยูท่ี ่ 77.6 จาก 78.3 และ
ดชันีความเชือ่มัน่เกีย่วกบัรายได้ใน
อนาคตอยูท่ี ่100.0 จาก 101.2 ปัจจยั
บวกต่อเศรษฐกจิไทยคอื กนง. คาด
การณ์อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ของไทยปีนีอ้ยูท่ี ่4.4% และปี 2562 
ที ่4.2% โดยมองว่าเศรษฐกิจในภาพ
รวมยงัมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง 
ขณะทีค่งอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ 
1.5% การส่งออกในเดอืนสิงหาคม
เตบิโตเพิม่ขึน้ 6.68% และค่าเงนิ
บาทแขง็ค่าขึน้เลก็น้อย

and Commercial Bank of China, 
China Merchanyts Bank, Bank 
of Communications และ MTN 
ของ Mashreq Bank โดยผู้ลงทนุ
จะได้รบัผลตอบแทนประมาณ 1.50% 
ต่อปี บคุคลธรรมดาไม่เสยีภาษหีกั 
ณ ทีจ่่าย

โดยนกัลงทนุสามารถรบัความ
เส่ียงจากการลงทุนได้ และต้องการ
โอกาสในการรบัผลตอบแทนทีด่ใีน
ระยะยาว ใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ 
(AI) ในการคดัสรรวเิคราะห์ข้อมลู
ทางการเงนิ ความสามารถในการ
ท�าก�าไร สภาพคล่องของหลักทรพัย์

ฟ้ืนตวัขึน้ไม่มากนกั อย่างไรกต็าม 
การเติบโตเศรษฐกจิไทยปีนีต้ัง้ไว้ท่ี 
4.5-4.6% เนือ่งจากเชือ่ว่าผลกระ
ทบจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีจะ
คลายตวัลงชว่งเดอืนพฤศจกิายน 
และกจิกรรมทางการเมอืงทีม่มีาก
ขึน้จะช่วยพยงุเศรษฐกจิไทย

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกจิโดยรวมอยูท่ี ่ 69.4 จาก 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4930 (1455) วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ตรุกเีงินเฟ้อพุ่ง 
ส�านกังานสถติขิองตรุกรีะบวุา่ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน
กันยายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 24.52 เมือ่เทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มจาก
สถติสิงูสุดเม่ือเดอืนสิงหาคมที่
ผ่านมาทีอ่ยู่ท่ีร้อยละ 17.9 สงู
กว่าการคาดการณ์ของบลมูเบร์ิก
ทีค่าดว่าจะอยูท่ีร้่อยละ 21.1 ค่า
เงนิลรีาได้รบัผลกระทบจากกรณี
พพิาทด้านการทตูระหว่างสหรัฐ
และตรุกีทีต่รุกคีวบคุมตัวบาทหลวง
ชาวอเมริกนัไว้เป็นเวลา 2 ปี ใน
ข้อหาเก่ียวกบัการก่อการร้าย

“ภริยำนำจิบ”เจอหนกั 
นางรอสมาห์ มนัซร์ู ภริยาอดตี
นายกรัฐมนตรีนาจบิ ราซคั ของ
มาเลเซยี ถกูตัง้ข้อหาฟอกเงิน 17 
ข้อหา และให้การปฏเิสธทกุข้อหา 
โดยอยัการขอให้ศาลก�าหนดเงนิ
ประกนัตวันางรอสมาห์ 10 ล้าน
รงิกติ (ราว 78 ล้านบาท) ยดึ
หนงัสอืเดนิทาง และห้ามตดิต่อ
กับพยาน โดยอ้างว่าเธอได้เข้าหา
พยานคนหนึง่ขอร้องให้ให้การท่ี
เป็นประโยชน์กับเธอ ขณะที่
ทนายความของเธอขอให้ศาลลด
เงินประกนัลงเหลอื 250,000 ริ
งกติ (ราว 1.96 ล้านบาท) 

เตรยีมโอลมิปิกเยำวชน 
กรงุบวัโนสไอเรสของอาร์เจนตนิา
เร่งเตรียมการส�าหรับการเป็น
เจ้าภาพกฬีาโอลิมปิกเยาวชนท่ี
จะเปิดฉากขึน้ในวันเสาร์ทีจ่ะถงึ
นี ้ โดยจะมนีกักฬีาเยาวชนราว 
4,000 คน จาก 206 ประเทศ 
เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาทัง้หมด 
32 ประเภท ตัง้แต่วนัท่ี 6-18 
ตลุาคมนี ้ขณะทีป่ระธานาธบิดี
เมารซิโิอ มากร ีของอาร์เจนตนิา 
ได้เดนิทางตรวจเยีย่มหมู่บ้าน
นกักฬีา พร้อมระบวุ่าหมูบ้่าน
นกักฬีาจะเป็นชมุชนของเพือ่น
ใหม่อย่างแท้จริง

สั่งสหรัฐเลิกคว�่าบาตรอิหร่าน 

ฟ่าน ปิงปิง โพสต์ข้อความผ่านสือ่
ออนไลน์ Weibo เป็นคร้ังแรก 
ขอโทษต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทีท่�าให้
เธอต้องทกุข์ใจมากทีส่ดุ เธอยอมรบั
ผดิตามทีถ่กูกล่าวหาและพร้อมแก้ไข
ส่ิงทีเ่กิดข้ึน พร้อมยกย่องรฐับาลจนี
และพรรคคอมมวินสิต์จนีว่าบรหิาร
ประเทศด้วยความซือ่สตัย์ หากไม่มี
รฐับาลจนีกค็งไม่มฟ่ีาน ปิงปิง ใน
วนันี้ 

ดาราหญงิชือ่ดงัของจนีซึง่เคย
ร่วมแสดงน�าในภาพยนตร์เรื่อง
เอก็ซ์-เมน และไอรอน แมน ไม่

ปรากฏตวัต่อสาธารณะตัง้แต่เดอืน
มถินุายน ท�าให้เกดิข่าวลอืสะพัดว่า
เธอถกูทางการควบคมุตวัอยู่จนถงึ
ขณะน้ีในสถานทีไ่ม่เปิดเผย และ
ฟ่าน ปิงปิง ยังตดิอันดับบคุคลท่ี
มีชื่อเสียงชั้นน�าของจีนที่มีรายได้
ประมาณ 300 ล้านหยวน หรอืกว่า 

‘ฟ่ำน ปิงปิง’ขอโทษพร้อมยอมรับผิด
1,400 ล้านบาท จากการจัดอนัดบั
ของนติยสาร Forbes เมื่อปีที่แล้ว

ฟ่าน ปิงปิง นกัแสดงหญงิชือ่
ดงัชาวจนีวยั 37 ปี ถกูทางการจนี
สัง่ปรบัและให้จ่ายภาษย้ีอนหลงัและ
ค่าธรรมเนยีมรวมเกอืบ 130 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั (เกอืบ 4,200 ล้าน
บาท) เพราะแจ้งรายได้เท็จ โดยใช้
สัญญา 2 ฉบับทีเ่รยีกว่า “หยนิหยาง” 
เพือ่หลกีเลีย่งการจ่ายภาษีตามจริง 
สร้างความเสยีหายให้แก่ทกุภาคส่วน
ท่ีเกีย่วข้อง เนือ่งจากเป็นพฤติการณ์
หลบเลีย่งภาษอีย่างชดัเจน 

ศำลโลกสัง่สหรฐัยกเลกิมำตรกำร
คว�ำ่บำตรอหิร่ำนทีก่ระทบต่อ
กำรน�ำเข้ำสินค้ำด้ำนมนุษยธรรม 
สนิค้ำและบรกิำรท่ีเกีย่วข้องกบั
ควำมปลอดภัยกำรบนิพลเรอืน 
ขณะท่ีสหรฐัตอบโต้จะถอนตวั
ข้อตกลงสำกล  

ศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ
หรือศาลโลกมีค�าตัดสินเบือ้งต้นว่า 
สหรฐัจะต้องยกเลกิอปุสรรคทีเ่กิด
จากการน�ามาตรการคว�า่บาตรกลับ
มาใช้อกีครัง้กบัการส่งออกยาและ
เวชภณัฑ์ อาหารและผลผลติทางการ
เกษตร ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น
ต่อความปลอดภัยการบินพลเรือน
ไปยังอิหร่าน โดยประธานศาลโลก
ย�า้ว่า ระหว่างทีใ่ช้มาตรการนีศ้าลโลก
จะเดนิหน้าพจิารณาเรือ่งทีอ่หิร่าน
ร้องเรยีนเมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่าน
มากรณปีระธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั จะฟ้ืนมาตรการคว�า่บาตร
อิหร่านอีกครั้งหลังสหรัฐถอนตัว
จากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 
ระหว่างอหิร่านกบัมหาอ�านาจ ขณะ
ที่สหรัฐยังสามารถคัดค้านการ
พจิารณาคดไีด้ 

นายโมฮมัหมัด จาวดั ซารฟี 
รฐัมนตรต่ีางประเทศอหิร่าน ทวตี
ว่า เป็นความล้มเหลวอกีครัง้ของ

สหรฐัทีเ่สพตดิการคว�า่บาตร และ
ชยัชนะของหลกันติธิรรม ประชาคม
โลกจะต้องร่วมกนัต่อต้านลทัธกิาร 
กระท�าฝ่ายเดยีวอนัชัว่ร้ายของสหรฐั 
ขณะท่ีสถานโีทรทัศน์ของทางการ
อหิร่านตอกย�า้ค�าตดัสินของศาลโลก
ด้วยการขึน้ตวัวิง่ด้านล่างจอว่า ชยัชนะ
ของอหิร่านเหนอืสหรฐัโดยศาลโลก

นายจอห์น โบลตนั ทีป่รกึษา
ด้านความมัน่คงแห่งชาตสิหรฐั เปิด
เผยกบัสือ่ทีท่�าเนยีบขาวเมือ่วนัพธุ
ตามเวลาท้องถ่ินว่า สหรฐัจะถอน
ตวัจากพธิสีารทางเลอืกของอนุสญัญา
เวียนนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ทางการ
ทตูเก่ียวกบัการบังคบัแก้ไขข้อพิพาท
ปี 2504 เพราะคดทีีป่าเลสไตน์ฟ้อง
ร้องสหรฐัในฐานะจ�าเลยเรือ่งทีส่หรฐั

ย้ายสถานทูตตนเองในอิสราเอล
จากเทลอาวฟีไปเยรูซาเลม แต่จะ
ยังคงเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญา
เวยีนนาทีก่่อตัง้ศาลโลกต่อไป และ
หวังว่าประเทศอื่นจะปฏิบัติตาม
พนัธกรณสีากล หลังจากปาเลสไตน์
เปิดเผยว่าได้ร้องต่อศาลโลกเรือ่ง
สหรฐัย้ายสถานทตูในอสิราเอลว่า
ละเมิดกฎหมายสากล 

รฐับาลประธานาธิบดทีรัมป์
ถอนตวัจากข้อตกลงและองค์กรสากล
แล้วหลายแห่งนบัตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่ง
เมือ่ต้นปีก่อน เช่น ข้อตกลงโลกร้อน
ปารีส ข้อตกลงนวิเคลยีร์อหิร่าน 
องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยเูนสโก)
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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) 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

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

จบลงแล้วอย่างสวยงามและประทบั
ใจสมการรอคอยกบัคอนเสร์ิตการ
กศุล “Wacoal Pink Ribbon Charity 
Concert” ซึง่เป็นการจดัคอนเสร์ิต
การกศุลครัง้แรกของผลติภณัฑ์ชุด
ชัน้ในวาโก้ ภายใต้โครงการ “วาโก้
โบว์ชมพ ูสูม้ะเร็งเต้านม” เพือ่ระดม
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ยากไร้ น�าโดยนกัร้องทีฮ่อตทีส่ดุใน
ขณะน้ี “เป๊ก-ผลติโชค อายนบตุร” 
พร้อม 2 ศลิปินรบัเชญิพเิศษ “แก้ม-
วิชญานี เปียกลิ่น” และ “ป๋อม
แป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร” ที่มาร่วม
ร้อง-เล่น-เต้น-โชว์แบบไม่มีใคร
ยอมใคร เพือ่มอบความสขุให้กบั
แฟนเพลง และเป็นการขอบคณุทกุ
คนทีม่าร่วมท�าบุญกนัในครัง้นี ้เรียก
ได้ว่าอิม่บญุอิม่ใจตลอด 2 ชัว่โมง
เต็ม ณ GMM Live House ชัน้ 8 
ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

นำยธรรมรตัน์ โชควัฒนำ 
กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรและรอง
ประธำนกรรมกำรบริหำร บรษิทั 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ำกดั (มหำชน) เปิดเผยว่า “รูส้กึ
ยนิดแีละขอขอบคณุแฟนคลบัของ
ศิลปินทกุคนและผู้มจีติกุศลทีใ่ห้การ
ตอบรบัคอนเสร์ิตการกุศลครัง้แรก
ของวาโก้เป็นอย่างด ี หลังจากเปิด
จ�าหน่ายบตัรจ�านวน 2,000 ใบก็
ขายหมดทันทใีน 10 นาทีเท่านัน้ 
โดยวาโก้จะมอบรายได้ทัง้หมดโดย
ไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 4,000,000 บาท 

กำรสถำบนัมะเรง็แห่งชำต ิและ
นำยกสมำคมโรคมะเร็งแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมรำชนิู 
ปถมัภ์ กล่าวว่า “ปัจจบุนัมะเรง็เต้า
นมยงัคงครองแชมป์โรคมะเรง็ท่ีพบ
มากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย 
เห็นได้จากการทีท่กุปีจะพบผู้ป่วย
รายใหม่มากกว่า 13,000 ราย โดย
ผู้หญงิวยัเจรญิพนัธ์ุทุกช่วงมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะเป็นโรคนีไ้ด้ทกุคน โดย
เฉพาะกลุม่ทีอ่ายมุากกว่า 40 ปีข้ึน
ไป จึงอยากให้ทุกคนหันมาดูแล
สขุภาพและไปพบแพทย์ทนัททีีพ่บ
สิง่ผดิปรกตบิริเวณเต้านม เพราะผู้
ป่วยส่วนใหญ่ทีเ่สยีชวีติมกัมาพบ
แพทย์เมือ่มะเรง็เต้านมได้ลกุลาม
และแพร่กระจายแล้ว ในโอกาสน้ี
จงึขอเป็นตวัแทนผูป่้วยมะเรง็เต้า
นมยากไร้ทีอ่ยูใ่นการดูแลของทาง
สมาคมและสถาบนัมะเรง็แห่งชาติ
กล่าวขอบคณุท่ีผูม้จีติศรทัธาได้มา
ร่วมบุญกนัในครัง้นี”้

ด้านเป๊ก-ผลิตโชค อำยน
บตุร เผยความรูส้กึว่า “ยนิดมีาก
ทีไ่ด้มโีอกาสท�าอะไรดีๆ เพือ่ต่อลม
หายใจให้กบัผูป่้วยมะเรง็เต้านมร่วม
กบัแฟนเพลงทกุคน และอยากให้
งานคอนเสร์ิตในครัง้นีเ้ป็นอีกหนึง่
เสียงและหนึง่ก�าลงัใจให้ผูห้ญิงทกุ
คนหนัมาใส่ใจดแูลสขุภาพตวัเอง
และคนทีค่ณุรกั เพือ่ห่างไกลจาก
โรคมะเรง็เต้านม และมชีวีติอยูเ่พ่ือ
ท�าสิง่ดีๆ กลบัคนืสูส่งัคมต่อไป” 

สวุรรณชยั โลหะวฒันกุล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และ ผศ.สมศกัด์ิ ชาตนิ�า้เพช็ร คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร พร้อมด้วย ผศ.ณฐัพร กาญจนภมิู ผูแ้ทนคณะด�าเนนิงาน มหาวทิยาลัย
ศลิปากร แถลงผลส�าเรจ็โครงการ “Digital Content Cluster Day” 

ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ผู้จดัการส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ 
และประสาร จโิรจน์วรีภทัร ประธานสมาพนัธ์ชมรมเดนิวิง่ฯ แถลงข่าวการจดังาน 
“ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018” ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือช่วยเหลือเรือ่งการดูแลรักษาผู้
ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ให้กับ
สมาคมโรคมะเรง็แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ

Wacoal Pink Ribbon Charity Concert

รามาธบิดใีนพระราชปูถมัภ์สมเดจ็
พระเทพรตัน์ฯ และมลูนธิิสถาบนั
มะเรง็แห่งชาตต่ิอไป”

นพ.วรีวฒุ ิอิม่ส�ำรำญ ผูอ้�ำนวย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4930 (1455) วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561


