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ไม่มีอะไรแน่นอน

ปรมาจารย์วีรบุรุษ
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ยกเลิกสิทธิ
ได้สัญชาติอเมริกัน

เศรษฐกิจ 4

สหรัฐเล็งรีดภาษีจีน
กดทองร่วง

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

กองทุนTFFIF
เทรดวนัแรกสูงกว่าจอง 

ไม่เข้าแข่งในการโหวตรอบ
สองในทีป่ระชมุใหญ่พรรควนั
ที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งผลโหวต
จะมผีลตามกฎหมาย การถอน
ตัวหรือไม่ถอนตัวของผู้แพ้
โหวตรอบแรกจะมผีลต่อพรรค
ประชาธปัิตย์อย่างมาก ถ้าถอน
ตวัแม้จะมีรอยร้าวจากการแย่ง
ชิงเก้าอี้แต่ยังอยู่ในจุดท่ีพอ
ประสานกนัได้ แต่หากไม่ถอน
ตัวพรรคแตกแน่นอน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4948 (1473) วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การแย่งชงิเก้าอีห้วัหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ทีจ่ะเปิดหยัง่เสยีง
รอบแรกจากสมาชกิพรรคผ่าน
แอพพลิเคชั่นวันที่  1-3 
พฤศจิกายนนี้ ถึงตอนนี้ที่เคย
มองกันว่า “อภสิทิธิ”์ ชนะขาด
ชกัไม่แน่เสยีแล้ว ทีส่�าคญัความ
ไม่แน่นอนนี้อาจกระทบไปถึง
สัญญาลกูผู้ชายทีเ่คยพดูกนัไว้
ก่อนหน้าน้ีท�านองว่าใครแพ้
หย่ังเสียงรอบแรกจะถอนตัว

ธนาคารน�้า
หวังว่าคนไทยจะตื่นตัว 
จะฉลาด ไม่ปล่อยให้ขาด 
แคลนน�้า
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ในช่วงท่ีคอการเมอืงเทความสนใจ
ไปทีเ่พลงแรพ็ “ประเทศกูม”ี ไม่
ควรอย่างย่ิงทีจ่ะละสายตาจากการ
ชิงต�าแหน่งหวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ 
เพราะอะไรท่ีว่าแน่กอ็าจไม่แน่นอน
เสยีแล้ว

อย่างที่ทราบกันว่าการเลือก
หวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะท�าเป็น 
2 ขยกั คอืเปิดให้สมาชกิพรรคลง
คะแนนเหมือนท�าไพรมารีโหวต
เบือ้งต้นระหว่างผูส้มคัรทัง้ 3 คน 
ระหว่างวนัท่ี 1-3 พฤศจกิายนนี้

เมื่อได้ผลโหวตจากสมาชิก
พรรคในรอบแรกซึ่งไม่มีผลทาง
กฎหมายแล้ว จะมกีารประชมุใหญ่
วสิามัญคร้ังที ่2 พ.ศ. 2561 ในวนั
ที ่11 พฤศจกิายน เพ่ือให้สมาชิกที่
เป็นอดตี ส.ส. ประธานสาขาพรรค 
อดีตประธานสาขาพรรค และตวัแทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่พรรคส่งลง
สมคัรรับเลอืกต้ัง โหวตรอบสอง 

ก่อนหน้านีผู้ส้มคัรทัง้ 3 คน
คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นพ.วรงค์ เดชกจิวิกรม และนาย
อลงกรณ์ พลบุตร พดูจาท�านอง
เป็นสญัญาประชาคมว่าหากใครแพ้
โหวตเบื้องต้นจะถอนตัวไม่เข้า
กระบวนการโหวตจรงิในการประชุม

ไม่มอีะไรแน่นอน
ช่วยอกีแรงด้วยการโพสต์ข้อความ
บนเฟซบุค๊ส่วนตวับอกเล่าถงึข้อดี
ของนายอภสิทิธิอ์ย่างยดืยาว สรปุ
ใจความทีต้่องการน�าเสนอได้ว่าให้
สมาชิกพรรคเลอืกระหว่างคนทีมี่
อุดมการณ์ไม่สนับสนุนนายกฯ
คนนอกกบัคนทีอ่าจน�าพรรคเว้น
วรรคจากอดุมการณ์นี้

ยิง่หากมองผ่านความเหน็ของ
ผูส้นบัสนนุนายอภสิทิธิอ์กีคนคอื 
นายนิพนธ์ บญุญามณี นายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด (อบจ.) 
สงขลา และอดตี ส.ส.สงขลา พรรค
ประชาธปัิตย์ ทีแ่สดงความกงัวลว่า
คะแนนจดัตัง้อาจท�าให้การเลอืกตัง้
หวัหน้าพรรคครัง้นีม้ผีลออกมาอย่าง
ทีไ่ม่ควรจะเป็น

เมือ่พิจารณาจากความเคลือ่นไหว
ทัง้หมด บวกกบัการยืนยันกตกิา
เลอืกหวัหน้าพรรคในท่ีประชมุใหญ่
วนัที ่ 11 พฤศจกิายน ท่ีไม่ใช้หลกั
เกณฑ์ 1 คน 1 คะแนนเสียง แต่แบ่ง
คะแนนเป็นสัดส่วน โดยให้น�า้หนกั
ไปท่ีอดตี ส.ส. มากถึงร้อยละ 70 อกี
ร้อยละ 30 เป็นของผู้มสีทิธลิงคะแนน
อืน่ กจ็ะมองเหน็การต่อสูแ้ย่งชิง
ต�าแหน่งหัวหน้าพรรคท่ีเข้มข้น เพราะ
ในจ�านวนผูม้สีทิธลิงคะแนนประมาณ 
302 คน จ�านวนอดตี ส.ส. น้อยกว่า
ผูม้สิีทธอิืน่เกอืบเท่าตวั

ประเดน็ทีน่่าจบัจ้องมากทีส่ดุใน
ตอนนีคื้อ ผูท้ีแ่พ้โหวตรอบแรกจาก
สมาชกิพรรคทัว่ประเทศจะถอนตัวไม่
เข้าชงิในการโหวตรอบทีส่อง ซึง่ผล
โหวตจะมีผลตามกฎหมายหรือไม่

ถ้าถอนตวัแม้จะมรีอยร้าว
จากการแย่งชงิเก้าอีแ้ต่ยงัอยูใ่น
จดุทีพ่อประสานกนัได้ แต่หาก
ไม่ถอนตวัพรรคแตกแน่นอน

ผมไม่ได้ท้ิงห่าง โปรดอย่าน่ิงนอนใจ 

อยากได้อภิสิทธ์ิเข้าเส้นชัยเป็นหัวหน้าพรรค

 ต้องขอสมาชิกพรรคทุกท่านช่วยลงคะแนน

ใหญ่ของพรรค
ช่วงหาเสยีงก่อนหน้านีห้ลายคน

เชือ่ว่านายอภิสทิธ์ิคือเตง็หนึง่ทีจ่ะได้
นัง่เก้าอีห้วัหน้าพรรคอกีสมัย และ
เป็นเตง็หน่ึงแบบคะแนนทิง้ผูส้มัคร
คนอืน่ไม่เหน็ฝุน่ เพราะเป็นคนทีไ่ด้
รบัความนยิมในวงกว้างมากกว่าผู้
สมคัรชงิเก้าอีห้วัหน้าพรรคอกี 2 คน

แต่เมื่อดูจากการเคลื่อนไหว
ล่าสดุของนายอภสิทิธิแ์ล้ว ท�าให้
มองเห็นว่าค�าว่าเต็งหนึง่ทีค่นอืน่
ยกให้อาจมคีวามไม่แน่นอน

ไม่แน่นอนถงึขนาดนายอภิสทิธิ์
ต้องออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุค๊
ส่วนตัวว่า

“ผมไม่ได้ทิง้ห่าง โปรดอย่าน่ิง
นอนใจ อยากได้อภสิทิธิเ์ข้าเส้นชยั 
เป็นหวัหน้าพรรค ต้องขอสมาชิก
พรรคทุกท่านช่วยลงคะแนนให้ผ่าน

แอพพลิเคชัน่”
นอกจากข้อความทีโ่พสต์แล้ว 

ยังขอให้สมาชิกพรรคลงทะเบียน
แจ้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์เพือ่ให้
ทีมงานส่งข้อความเตอืนไม่ให้ลมื
เข้าแอพพลิเคชัน่ลงคะแนนให้นาย
อภสิทิธิอ์กีด้วย

มมุหนึง่อาจมองได้ว่าเกิด
ความกงัวลว่าสมาชกิทีใ่ห้การ
สนบัสนุนเห็นว่าคะแนนทิง้ห่าง
แล้วจะหลงลมืไม่ลงคะแนนให้ 
เพราะเชือ่ว่าอย่างไรกช็นะ

อกีมมุหนึง่อาจมองได้ว่าเป็น
ความกงัวลท่ีเกดิจากข้อมลูจริง
ว่าคะแนนไม่ได้ท้ิงห่างจากผูส้มคัร
คนอืน่อย่างท่ีหลายฝ่ายเข้าใจกนั

แม้แต่นายกรณ์ จาตกิวณชิ 
อดตีรองหวัหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
เพือ่นรกัของนายอภสิทิธิ ์ ยงัต้อง
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In Brief : ย่อความ

ธนาคารน�้า

ทรรศนะ

วัดสวนแก้วลงทุนต้ังธนาคาร

น�้าตามสาขาต่างๆเพ่ือท�าที่

เกบ็กกัน�า้ เมือ่ฝนตกลงมาก็

เก็บกกัน�า้ไว้ ญาตโิยมทีจ่ะร่วม

สร้างธนาคารน�า้กับวัดสวนแก้ว

ถอืเป็นบญุครัง้ยิง่ใหญ่ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปรมาจารย์วีรบุรุษ
“กมิย้ง” หรอื “จา เลีย้งย้ง” ทีช่าว
ฮ่องกงเรยีก “หลุยส์ ชา” ปรมาจารย์นัก
เขยีนนยิายก�าลงัภายในช่ือก้องโลก เสีย
ชีวติทีโ่รงพยาบาลในฮ่องกงเมือ่วันที ่30 
ตุลาคม ขณะอาย ุ94 ปี หลังจากมอีาการ
เจ็บป่วยมานาน

“กิมย้ง” ในอีกมุมหนึ่งท่ีคนไทย
น้อยคนรูค้อืการท�างานด้านหนงัสอืพมิพ์ 
ซึง่ได้รบัยกย่องว่าเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์ชัน้
ยอดและนกัวจิารณ์การเมอืงช้ันเยีย่ม ไม่
ต่างกบัการเป็นนกัเขยีนนยิายก�าลังภายใน
ช่ือก้องโลกทีใ่ห้ก�าเนดิ “วรีบรุุษ” มากมาย   

ช่วงท่ีจนีเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
คอมมวินสิต์กับฝ่ายประชาธิปไตยปี 2490 
“กิมย้ง” ได้ย้ายไปอยูฮ่่องกงจนกระทัง่
เสียชีวติ โลกรูจ้กั “กมิย้ง” ในฐานะนัก
เขยีน ซึง่ “โกวเล้ง” เจ้าของฉายา “อจัฉรยิะ
ปิศาจ” กล่าวว่า “กมิย้งเป็นนักเขียน
ทีข้่าพเจ้านบัถอืทีส่ดุเสมอมา”

หลังประสบความส�าเร็จสูงสุดจาก 
“มงักรหยก” ภาค 1 และภาค 2 จนมี
เงนิเปิดหนงัสอืพมิพ์ของตวัเองชือ่ “หมงิ
เป้า” ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์ยกัษ์ใหญ่ท่ีสดุ
ฉบบัหนึง่ของฮ่องกง จน “กิมย้ง” ไม่มี
เวลาเขียนหนังสือและยุติการเขียนในปี 
2514 โดยมผีลงานต้ังแต่ปี 2498-2514 
ทั้งสิ้น 14 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
มากกว่า 300 ล้านเล่ม มีผูม้าขอซือ้ลขิสทิธิ์
ไปท�าละครและภาพยนตร์จนถึงปัจจบัุน 

ผลงาน 14 เรือ่ง ได้แก่ 1.จอมใจจอม
ยุทธ์ 2.เพก็ฮ่วยเกีย่ม 3.จิง้จอกภเูขาหิมะ 
4.มงักรหยก (ฉบบัประยูร-จ�าลอง พศินา
คะ ใช้ชือ่มงักรหยก และ ว. ณ เมืองลุงใช้
ชือ่มังกรเจ้ายทุธจกัร) 5.มงักรหยกภาค
สอง 6.จิง้จอกอหงัการ 7.นิยายขนาดส้ัน 
แป๊ะเบ๊เซาไซฮวง 8.นยิายขนาดสัน้ อวง
เอยีงตอ (ดาบสนันวิาส) 9.กระบีใ่จพสิทุธิ์ 
(มงักรสะท้านบู๊ลิม้) 10.ดาบมงักรหยก 
11.แปดเทพอสรูมงักรฟ้า 12.เฮีย้บแขะเฮ้ง 
(ล�าน�าจอมยทุธ์) 13.กระบ่ีเย้ยยุทธจกัร 
(เดชคมัภร์ีเทวดา) และ 14.อุย้เสีย่วป้อ 
เป็นเรือ่งสดุท้ายท่ีนกัวจิารณ์ยกให้เป็นผล
งานทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ

คณุสมเกยีรติ ประจ�าวงษ์ เลขาธกิาร
ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
บอกว่า ปีหน้าจะแล้งทั่วไทย น�้า
ในเขื่อนมีแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ที่เก็บ
ไว้ ก่อนหน้านี้กลัวว่าน�้าเยอะ น�้า
มาก น�้าล้น น�้าที่เคยมีมากแถว
ลาดบวัหลวงกลับไม่มี จงึให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องช่วยเก็บกักน�้า 

ส�าหรับวัดสวนแก้วให้รองน�้า
เวลาฝนตกใส่ภาชนะทุกอย่างท่ี
สามารถใส่ได้แม้แต่ขวด เพือ่ใช้ใน
ฤดแูล้ง ไม่ให้ขาดแคลนและกระทบ
การเพาะปลูก ซึ่งในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ตรัสว่า “น�้าคือชีวิต” แม้ฝน
ตกมากกไ็ม่ให้ชะล่าใจ เพราะขาด
น�้าจะเดือดร้อนมากกว่าขาดไฟ 
ระบบนเิวศกเ็สยี และมปัีญหาด้าน
การอุปโภคบริโภค  

ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องเตรียม
พร้อมเรือ่งน�า้ โดยเฉพาะข้าราชการ
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ต้องตืน่ตวั อย่าใส่เกยีร์ว่าง เพราะ
น�้าเป็นปัญหาของมนุษย์ เราต้อง
กินต้องใช้ ไม่ใช่เอางบประมาณ

แผ่นดินไปโกงกิน ไปละลายน�้า
เรื่องน�้าจึงต้องดูแลกันให้ดี 

เพราะถ้าไม่เพียงพอ จะปลูกอะไร
กไ็ม่ได้ จะใช้ท�าอตุสาหกรรมอะไร
ก็ไม่มี การขาดน�้า น�้าไม่เพียงพอ
จงึเป็นปัญหาใหญ่ กห็วงัว่าคนไทย
จะต่ืนตัว จะฉลาด ไม่ปล่อยให้
ขาดแคลนน�า้ จะได้ไม่อดๆอยากๆ 

เรือ่งน�า้เรามีบทเรียนทัง้น�า้แล้ง
น�้าท่วม วัดสวนแก้วจึงลงทุนตั้ง
ธนาคารน�้าตามสาขาต่างๆ ท�าท่ี
เกบ็กกัน�า้ ทัง้แทง็ก์น�า้ บ่อน�า้ แก้ม
ลงิ หลุมขนมครก เม่ือฝนตกลงมา
กเ็กบ็กกัน�า้ไว้ เด็กกใ็ห้กรอกน�า้ใส่
ขวด เพราะกลัวขาดน�้า จึงต้อง
รกัษาน�า้ไม่ให้ขาดแคลน พอหน้า
แล้งจะได้ผ่านแล้งไปได้  

ก็ขอฝากญาติโยมที่จะร่วม
สร้างธนาคารน�า้กับวดัสวนแก้ว 
ถอืเป็นบญุครัง้ยิง่ใหญ่ เพือ่ไม่
ให้มีปัญหาแล้งทั่วไทย หน่วย
งานรฐัและข้าราชการกต้็องตืน่
ตวั อย่าเอางบประมาณไปถลุง
ไปกนิ ประชาชนจะได้ไม่เดอืด
ร้อน เศรษฐกจิกจ็ะได้ไม่มปัีญหา 

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

สหรัฐเลง็รีดภาษีจีนรอบใหม่กดทองร่วง

แถลงแผน : อภิภู พรหมโยธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จ�ากัด 
และองคฤทธิ์ พรหมโยธี กรรมการบริหาร บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จ�ากัด จัดงาน
แถลงแผนเดินหน้าธุรกิจ พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ “ณ วีรา พหลฯ-อารีย์” 
คอนโดมิเนียมเพื่อคนรุ่นใหม่วัยท�างาน

จัดสัมมนา : บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) น�าโดยจรูญพันธ์ 
วัฒนวงศ์ จัดงานสัมมนากึ่งทอล์คโชว์พบปะนักลงทุนกว่า 100 คน ในงาน Tiger 
Talk : Meet&Greet with #ATO หัวข้อ บทเรียนหุ้นปี 61 สู่พอร์ตโตน่าทึ่งปี 62 
พร้อมให้ข้อมูลเทคนิคด้านการลงทุนแบบวิเคราะห์เจาะลึก 

รายงานข่าวจากสมาคมค้าทองค�า
แจ้งว่า ราคาทองค�าในประเทศ (31 
ตลุาคม) ปรับลง 50 บาท โดยทอง
แท่งรบัซือ้บาทละ 19,150 บาท ขาย
ออกบาทละ 19,250 บาท ทองรปู
พรรณรับซือ้บาทละ 18,798.40 บาท 
และขายออกบาทละ 19,750 บาท 
ราคาต่างประเทศอยูท่ี ่1,221 ดอลลาร์
สหรฐัต่อออนซ์ จากเดิมอยูท่ี ่1,224 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ค่าเงนิบาท
อยูท่ี ่33.28 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั

รายงานข่าวจากบรษิทั วาย
แอลจี บลูเลีย่น อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากัด แจ้งว่า ราคาทองค�า (30 
ตลุาคม) ปิดปรบัตัวลดลง 5.90 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากแรง
กดดนัดัชนดีอลลาร์ทีแ่ขง็ค่าใกล้ระดบั
สงูสดุในรอบ 16 เดอืน เนือ่งจาก
ความวติกเกีย่วกบัสงครามทางการ
ค้าระหว่างสหรฐัและจนีทีย่งัคงมี
ความไม่แน่นอนสงู แม้ประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะกล่าว
ในเชงิบวกว่า สหรัฐอาจจะสามารถ
ท�าข้อตกลงทางการค้าครัง้ใหญ่กบั
จนีได้ แต่หากการเจรจานอกรอบ
การประชุม G-20 ระหว่างประธานา 
ธบิดทีรัมป์และประธานาธบิดสีี จิน้
ผงิ ของจนี ประสบความล้มเหลว ก็
ยงัมคีวามเป็นไปได้สงูทีส่หรฐัจะเรยีก

กองทนุTFFIFเทรดวันแรกสงูกว่าจอง 

ราคาทองค�าปรบัตวัลงต่อเน่ืองหลงั “ทรัมป์” ประกาศจะเรยีก
เก็บภาษีน�าเข้าจากจนีรอบใหม่ ท�าให้มแีรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะ
สกลุเงนิปลอดภยั

เกบ็ภาษสีนิค้าน�าเข้าจากจนีรอบ
ใหม่เช่นกนั

สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้น
แรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงิน
ปลอดภัย ประกอบกับดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB ดีด
ตัวสู่ระดับ 137.9 ซึ่งเป็นระดับ

นางชวินดา หาญรตันกูล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทัหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
ในฐานะตวัแทนบรษิทัจดัการ กล่าว
ว่า การซือ้ขายกองทนุรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทยหรอื 
TFFIF วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (31 ตลุาคม) ราคา
หุน้ช่วงเปิดตลาดปรบัข้ึนแตะระดบั 
10.20 บาท จากราคา IPO 10.00 
บาท หรอืสงูกว่าจอง 2% เชือ่ว่าจะ
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่
ต้องการเข้าลงทนุในทรพัย์สนิกจิการ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมโีอกาสได้รับ
เงนิปันผลอย่างสม�า่เสมอ โดยมนีโย
บายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในกรณี
ทีก่องทนุมกี�าไรสะสมเพยีงพอ และ

ตามสญัญาโอนและรบัโอนสิทธใิน
รายได้  

นอกจากนีท้างพิเศษทัง้ 2 สาย
ทางดงักล่าว มีแนวโน้มจะได้รบั
อานสิงส์จากปจัจยัเกือ้หนนุต่างๆ 
อาท ิปัญหาการจราจรในกรงุเทพฯ
ทีส่่งผลให้เกดิความต้องการใช้ทาง
พิเศษในการเดนิทาง ปรมิาณรถยนต์
ส่วนบคุคลทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
การขยายโครงข่ายทางพเิศษและทาง
เช่ือมต่อในอนาคต ตลอดจนนโยบาย
การพฒันาโครงการระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (EEC) รวมถึงการ
เตบิโตของท่ีอยูอ่าศัยในพืน้ท่ีแถบ
ชานเมอืงและรอบนอกกรุงเทพฯที่
จะส่งผลให้เกดิความต้องการใช้ทาง
พิเศษเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ
เดนิทางเข้าสู่พืน้ทีก่รงุเทพฯชัน้ใน  

ดัชนี S&P500 บวก 1.57% น�า
โดยการดีดตัวขึ้นของหุ ้นกลุ ่ม
เทคโนโลยแีละผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนที่ดีเกินคาด ส่ง
ผลให้ราคาทองค�าอ่อนตัวลงแตะ
ระดบัต�า่สุดบรเิวณ 1,219 ดอลลาร์
ต่อสหรัฐออนซ์ ส�าหรบัวนันีติ้ดตาม
ผลการประชมุธนาคารกลางญีปุ่น่ 
(บีโอเจ) และการเปิดเผยตัวเลข
การจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP 
รวมถึงดัชนี PMI เขตชิคาโก

โดยรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชจีะ
จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของก�าไรสุทธทิีป่รบัปรงุแล้ว  

ทัง้นี ้ TFFIF จะเข้าลงทนุใน
ทรพัย์สินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทีม่ศีกัยภาพของการทางพเิศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) โดยเข้าลงทนุ
ครัง้แรกในสทิธใินการรบัส่วนแบ่ง
รายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่าน
ทางรวมสทุธิทีจั่ดเก็บได้จากทาง
พเิศษฉลองรชัและทางพเิศษบูรพา
วิถรีะยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร เป็น
ระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัโอนสทิธิ

สูงสุดในรอบ 18 ปี นอกจากนี้
ทองค�าในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภัย
ถกูแรงขายท�าก�าไรกดดนัหลงัจาก
ดชันดีาวโจนส์ปิดพุง่ขึน้บวก 1.77%, 
ดัชนีนาสแดคบวก 1.58% และ
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ห้ามใช้รถส่วนตัว 
ภาคเหนอืของอนิเดยีรวมทัง้กรุง
นวิเดลมีหีมอกพิษหนาทบึปกคลมุ 
ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทกุปี
เมือ่ย่างเข้าสูฤ่ดหูนาว ประกอบ
กับเกษตรกรเผาพชืผลทีเ่หลอื
จากการเกบ็เกีย่วผลผลิต ประธาน
ส�านักงานควบคุมมลพิษสิ่ง
แวดล้อมหวงัว่ามลพษิทางอากาศ
ในกรงุนวิเดลจีะไม่แย่ลง แต่หาก
สถานการณ์เลวร้ายก็จะระงับ
การใช้ยวดยานส่วนตวั เพิม่เตมิ
จากทีไ่ด้เสนอให้งดก่อสร้าง งด
ใช้เครือ่งป่ันไฟน�า้มนัดเีซล งด
เผาอฐิและเผาขยะระหว่างวนัที่ 
1-10 พฤศจกิายน 

พบจุดไลอ้อนแอร์ตก  
การใช้เทคโนโลยโีซนาร์ท่ีเป็น
คลืน่ส่งเสยีงสะท้อนใต้น�า้ท�าให้
เจ้าหน้าทีม่ัน่ใจว่าพบจดุทีเ่ครือ่ง
บนิโบอิง้ 737 แมก็ซ์ตก โดย
หวงัจะพบกล่องด�าบนัทกึข้อมลู
การบนิและกล่องด�าบันทึกเสยีง
ในห้องนักบนิ ขณะเดยีวกนัตัว
แทนโบอ้ิงจะเข้าพบเจ้าหน้าทีไ่ล
อ้อนแอร์ เนือ่งจากถกูทางการ
อนิโดนเีซยีสัง่สอบสวนในฐานะ
ผูผ้ลติเครือ่งบนิล�าทีเ่กดิเหตุ หลงั
จากไลอ้อนแอร์ยอมรบัว่าเครือ่ง
บนิมปัีญหาทางเทคนคิในเทีย่ว
บนิก่อนหน้า 

ตัง้ผูแ้ทนพเิศษคนใหม่ 
นายอนัโตนิโอ กเูตร์เรส เลขา 
ธกิารสหประชาชาต ิกล่าวว่า จะ
แต่งต้ังนายไกร์ พีเดอร์เซน นกัการ
ทูตชาวนอร์เวย์ เป็นผูแ้ทนพเิศษ
คนใหม่ด้านซเีรยี โดยระบุว่านาย
พเีดอร์เซนจะช่วยประสานกลุม่
ต่างๆในซีเรียเพื่อหาทางออก
ทางการเมอืงในซเีรยี และได้กล่าว
ขอบคณุนายสตาฟฟาน เดมสิทู
รา ผูแ้ทนพิเศษท่ีด�ารงต�าแหน่ง
ก่อนหน้านีแ้ละขอลาออกหลงั
ด�าเนนิความพยายามสร้างสันตภิาพ
ในซีเรยีมากว่า 4 ปี  

ยกเลกิสิทธิได้สญัชาติอเมริกัน

ผูส้ือ่ข่าวบบีซีเีปิดเผยความคบืหน้า
การสอบสวนกรณีนายวชิยั ศรวีฒัน
ประภา ประธานกรรมการกลุม่บรษิทั
คงิ เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุต 
บอลเลสเตอร์ ซติี ้พร้อมทมีงานอกี 
4 คน ประสบอุบติัเหตเุฮลิคอปเตอร์
ตกว่า ยงัคงต้องรอการสืบสวนทีย่งั
ด�าเนนิอยู่อย่างต่อเนือ่ง และยงัคงมี
การปิดกัน้ทีเ่กดิเหตุ 

ขณะทีผู่เ้ชีย่วชาญท�างานร่วม
กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้าเกบ็ข้อมูลใน
พืน้ทีท่ีม่กีารปิดกัน้ ตรวจสอบราย

ละเอียดต่างๆ และความคบืหน้า
ล่าสดุคอื มกีารพบกล่องบนัทกึข้อมูล
การบนิหรอืกล่องด�าแล้ว และได้ส่ง
ไปยังส�านกังานใหญ่ของส�านกังาน
สบืสวนอบุติัเหตุทางอากาศแล้ว ซึง่
คงต้องใช้เวลาสกัระยะ ยงัไม่มกีาร

ปิดก้ันพืน้ท่ีเฮลคิอปเตอร์‘วชิยั’ตก 
เปิดเผยอะไรออกมา รวมถงึยงัไม่มี
การเคลือ่นย้ายสิง่ใดออกนอกพืน้ที่
เกิดเหตุ และยังไม่มีใครได้เข้า
สมัภาษณ์ครอบครัวของนายวชัิย

ทัง้นี ้ชาวเมอืงเลสเตอร์จ�านวน
มากรูส้กึใกล้ชดิกับนายวิชยัอย่าง
มาก เพราะไม่เพยีงแต่เข้ามาเป็น
เจ้าของสโมสรฟตุบอล แต่นายวชิยั
ยงัได้ท�าอะไรหลายอย่างเพือ่เมอืง
เลสเตอร์ มคีวามใกล้ชดิกบัแฟน
บอล จงึมคีวามรูส้กึผูกพนัและเสยีใจ
กบัเหตกุารณ์ครัง้นี้ 

“ทรมัป์” มีแผนยกเลกิการให้
สทิธพิลเมอืงอเมรกินัอตัโนมตัิ
แก่บคุคลทีเ่กดิในสหรฐัทีบ่ดิา
มารดาไม่ได้ถอืสญัชาติอเมริกัน 
และเป็นผูอ้พยพเข้าเมอืงอย่าง
ผดิกฎหมาย

ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
แห่งสหรัฐ ให้สมัภาษณ์ว่า จะออก
ค�าสัง่ทางการบรหิารของประธานา 
ธบิดเีพือ่ยกเลกิสทิธกิารได้สญัชาติ
อเมรกินัอย่างอตัโนมตัจิากการถือ
ก�าเนิดในสหรัฐ โดยกล่าวถงึเรือ่ง
นี้ในขณะที่ก�าลังจะมีการเลือกตั้ง
กลางเทอมของสหรฐัในสัปดาห์หน้า 
และหลงัจากท่ีออกค�าสัง่ให้ส่งทหาร
กว่า 5,000 นายไปเสริมก�าลังที่
บรเิวณพรมแดนตดิกบัเมก็ซโิก จาก
กรณีที่มีชาวเม็กซิกันจ�านวนมาก
เดินทางมาประชิดพรมแดนและ
เตรยีมข้ามพรมแดนมายงัสหรฐั 

ประเด็นการให้สิทธเิร่ืองสญัชาติ
จากการเกดิถอืเป็นประเดน็ท่ีมกีาร
ถกเถยีงกันมายาวนาน และยิง่เป็น
ประเด็นมากยิง่ขึน้ว่าประธานาธบิดี
สามารถเข้ามายุง่เก่ียวกับรฐัธรรมนญู
ได้หรอืไม่ ซ่ึงการแก้ไขรฐัธรรมนญู
ต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของ
รฐัสภา และเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยากใน
ขณะนีท้ีส่มาชกิรัฐสภาแบ่งฝ่ายกนั

อย่างชัดเจน อย่างไรกต็าม ประธานา 
ธบิดทีรมัป์กล่าวว่า ไม่จ�าเป็นต้อง
มกีารแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
เพียงแค่ลงนามในค�าสั่งทางการ
บรหิารของประธานาธบิดกีส็ามารถ
ด�าเนินการได้แล้ว สหรฐัเป็นประเทศ
เดียวในโลกที่ให้สิทธิในการถือ
สญัชาตอิเมรกินัแก่ผูท้ีเ่กิดในสหรฐั 
ซึง่เป็นเร่ืองไร้สาระและสมควรยกเลกิ
ได้แล้ว 

ต่อกรณทีีป่ระธานาธบิดทีรมัป์
และนางเมลาเนยี ทรมัป์ สภุาพสตรี
หมายเลข 1 ได้เดินทางไปร่วม
ไว้อาลัยให้กบัผู้เสียชวีติ 11 คน จาก
เหตกุราดยงิโบสถ์ยวิในเมืองพิตต์ส
เบร์ิก รฐัเพนซลิเวเนีย ซึง่เป็นการ
ก่อเหตุต่อต้านชาวยิวท่ีรนุแรงท่ีสุด
ครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์สหรฐันัน้ 
มรีายงานว่า ขณะทีป่ระธานาธบิดี

ทรมัป์และภรยิาก�าลงัท�าพิธไีว้อาลัย
ให้กบัผูเ้สยีชวิีต มีผูป้ระท้วงกลุม่
หนึง่ซึง่ปักหลกัชมุนมุอยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคียงพากนัขบัไล่ผูน้�าสหรฐัและ
ภรยิา ผู้ประท้วงคนหนึง่กล่าวถึง
สาเหตทุีไ่ม่ต้อนรบัผูน้�าสหรฐัเน่ืองจาก
ผูน้�าสหรฐัไม่เคยต้อนรบัใคร ขณะ
ทีผู่ป้ระท้วงบางคนระบวุ่าไม่ชืน่ชอบ
การด�าเนนินโยบายของประธานาธบิดี
ทรมัป์ ส่วนอีกบรเิวณหนึง่กม็กีลุม่
ชมุนุมสนับสนุนต้อนรับประธานาธบิดี
ทรมัป์และภรยิา

ก่อนหน้าน้ีโบสถ์ในเมืองพติต์ส
เบิร์กท่ีเกดิเหตเุผยว่า ยนิดีต้อนรบั
ประธานาธบิดีทรัมป์เสมอ แต่มแีกน
น�าชาวยวิกลุม่หนึง่ได้ออกจดหมาย
เปิดผนกึว่า ไม่ต้อนรบัประธานาธบิดี
ทรมัป์ โดยจดหมายเปิดผนึกน้ีมคีน
ร่วมลงชือ่แล้วกว่า 43,000 คน 
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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

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
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สังคม

“มะเรง็เต้านม” เพชฌฆาตเงยีบ
ใกล้ตวัทีเ่กิดข้ึนได้กับผูห้ญิงทุกคน 
จากสถิตล่ิาสดุพบผูป่้วยรายใหม่ใน
ไทยมากถงึปีละ 15,000 คน และ
มผีูเ้สยีชวิีตจากโรคนีส้งูถงึ 4,000 
คนต่อปี ยิง่ไปกว่านีย้งัมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

แม้จะฟังดนู่ากลวั แต่หากตรวจ
พบเรว็ตัง้แต่ระยะเริม่ต้นและรกัษา
อย่างถูกวธิก็ีมโีอกาสหายได้ ทว่า
ส�าหรบัผูป่้วยในระยะท้ายๆนัน้ การ
รักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมออก
ควบคูไ่ปกบัเคมบี�าบัดถอืเป็นสิง่ที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท�าให้แม้จะ
รักษาโรคแล้วกยั็งเผชญิกบัปัญหา
ปวดหลงัและไหล่ เนือ่งจากร่างกาย
ขาดความสมดุล และยงัต้องด�าเนนิ
ชวิีตด้วยความไม่มัน่ใจและเป็นทกุข์ 
เนื่องจากสูญเสียทรวงอกซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความเป็นผูห้ญงิที่
ทกุคนภาคภมูใิจ

ล่าสุดโครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้
มะเรง็เต้านมทีไ่ด้ด�าเนนิภารกจิเพือ่
สงัคมมาอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งถึง 
18 ปี เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้
ตระหนกัถงึภัยร้ายนี ้โดยมกิีจกรรม
ครอบคลุมทัง้การป้องกนั การรกัษา 
และการสร้างสมดุลแก่ชีวติ ได้เดิน
หน้าสานต่อกจิกรรมบรจิาคชุดชัน้
ในบาลานซิง่บรา พร้อมเต้านมเทยีม
จ�านวน 1,200 ชดุ และหมวกคลมุ
ผมจ�านวน 3,350 ใบ ส�าหรบัผูป่้วย
มะเรง็เต้านมยากไร้ท่ีอยูใ่นความ

เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อน
อบอ้าวในประเทศไทย ส�าหรบัชดุ
ชัน้ในวาโก้บาลานซ่ิงบรา ซึง่ประกอบ
ด้วยเสือ้ช้ันในรุน่พเิศษและเต้านม
เทียม เป็นนวตักรรมท่ีวาโก้ได้ศกึษา
วิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 36 ปี ร่วมกบัคณะแพทย์ 
พยาบาล และคนไข้ ด้วยความเอาใจ
ใส่และเข้าใจสรรีะผูห้ญงิทีต้่องสญู
เสียเต้านมจากโรคร้ายน้ีจนได้เป็น
ชดุชัน้ในคณุภาพสูงทีใ่กล้เคยีงเต้า
นมจรงิท้ังเรือ่งขนาด น�า้หนกั และ
สมัผสั โดยเลอืกใช้วตัถุดบิจากเส้นใย
ธรรมชาต ิ ตดัเยบ็โดยผูเ้ชีย่วชาญ
แบบซ่อนตะเขบ็ ช่วยป้องกนัการ
เสยีดสรีะคายเคือง ระบายอากาศ
ได้ด ีทัง้ยงัสามารถปกปิดแผลผ่าตดั
ได้อย่างแนบเนยีน

ส่วนหมวกส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็
เต้านมทีผ่่านการท�าเคมีบ�าบัดซึง่ได้
น�าไปมอบด้วยกนัในครัง้นีจ้�านวน 
3,350 ใบ เป็นผลจากความร่วมมอื
ของจติอาสาจ�านวนมากทีไ่ด้มาร่วม
กจิกรรมประดบัตกแต่งหมวกให้มี
ความสวยงาม โดยโครงการวาโก้โบว์
ชมพูสู้มะเร็งเต้านมได้ให้การสนบัสนนุ
เรือ่งวตัถดุบิและว่าจ้างสตรบ้ีานพกั
ฉกุเฉนิทีอ่ยูใ่นความดูแลของสมาคม
ส่งเสรมิสถานภาพสตร ีในพระอปุถมัภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม 
สวล ี พระวรราชาทนัิดดามาตุ ใน
การผลติหมวก เป็นการสร้างอาชพี
และรายได้อกีทางหนึง่   

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกมลนัย 
ชยัเฉนยีน ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
ประธานโครงการ River Festival 2018 สายน�้าแห่งวัฒนธรรมไทย แถลงข่าวงาน 
“River Festival 2018 สายน�้าแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4

ประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า 
จ�ากดั เปิดตวันวตักรรมใหม่ผลติภณัฑ์ตรวจจบัสถานะหม้อแปลงไฟฟ้าทีไ่ด้รบัสทิธิ
บัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรายแรกของประเทศไทย ท่ีศูนย์ควบคุม 
online monitoring transformer โรงงานเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า 

วาโก้สานต่อเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ดูแลของสถาบนัมะเรง็แห่งชาติและ
โรงพยาบาลมะเร็งภมูภิาคอกี 7 แห่ง 
รวมมลูค่า 2,530,000 บาท เพือ่
ช่วยเยยีวยาและฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ
และร่างกายแก่ผูห้ญงิทีม่ปัีญหานี้
ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ด้วย
หวัใจท่ีเป็นสขุ

นางสาวการณุ ีสุหร่าย กรรม 
การ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) ระบวุ่า เสือ้ช้ันในและ
เต้านมเทยีมส�าหรบัผูผ่้านการผ่าตดั
มะเร็งเต้านมหากน�าเข้าจากต่าง
ประเทศจะมรีาคาสงูมาก และเต้า
นมเทียมมักผลิตจากซิลิโคนท่ีไม่
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