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สถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้
หากติดตามความเห็นของ
บรรดาเหล่าเซเลบทางการ
เมอืงไม่ว่าฝ่ายใด จะเหน็ว่ามี
ความคิดอ่านไปในทิศทาง
เดียวกันคือให้จับตาสถาน 
การณ์นับแต่วันน้ีถึงเดือน
พฤษภาคมที่อาจเกิดเหต ุ
การณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ ทั้งนี้

เมื่อมองเหตุปัจจัยที่จะท�าให้
เกดิเรือ่งดงักล่าว ฟืนท่อนใหญ่
ท่ีจะเป็นเชือ้น่าจะอยูท่ี่รัฐสภา
เพราะร่างพ.ร.ป.เลือกต้ังส.ส. 
และร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่ง
ส.ว.แม้จะผ่านมติ สนช.ไป
แล้วยังมีช่องให้พลิกผันเพื่อ
ยืดต่อโรดแม็พเลือกต้ังออก
ไปอีกได้

“เราจะ(ไม่)ท�าตามสัญญา” ยืด...ได้อีกเรื่อยๆ 
เหมือนปี่กับขลุ่ยกับกรณี “ยืมเพื่อนไม่ผิด” 
ชี้วัดภาวะ “ขาลง” ของ “ทั่นผู้น�า” และ คสช. 
ปรากฏการณ์ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จี้
ออกกฎหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนศร “ไทยนิยมยั่งยืน” 
“ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต” มอง 4 ปีรัฐบาล คสช. 
ถึงเวลาต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนตัดสินใจ 
“โสภณ พรโชคชัย” วิพากษ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ความเสียหายของประเทศเพราะ “ผู้มีอ�านาจ” 
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สนใจการปราศัยหาเสียงมากข้ึน 
กกต.เคยแสดงความเห็นคัดค้าน
ก่อนลงมติแล้วแต่ไม่ฟัง เมื่อร่าง
พ.ร.ป.ผ่านความเห็นชอบ กลับ
ล็อบบี้ให ้กกต.เห็นแย้งเพื่อตั้ง
กรรมาธิการร่วมโดยบอกว่าจะแก ้
ไขให้กลบัไปห้ามจดัมหรสพหาเสยีง
 กลับไปกลับมาด้วยเหตุผล
อะไร เป็นเรื่องปรกติหรือไม่ ถาม
ใจตัวเองดู
 อีกฉบับคือร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึ่ง ส.ว. ที่กรธ.แสดง 
ออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่ง 
ที่ สนช.แก้ไขโดยโดยเห็นว่าการ
แก้ไขส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่อง 
จากไปลดจ�านวนตัวแทนสาขา
อาชีพจาก 20 กลุ่มเหลือ 10 กลุ่ม
และให้ผู้สมัครมีที่มาได้ 2 ทางคือ 
อิสระ กับตัวแทนนิติบุคคล
	 กรณีนี้ต้องจับตาไปท่ี	 กรธ.ว่า
จ ะท� า ค ว าม เห็ นแย ้ ง เ พื่ อ ตั้ ง 
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อยืดเวลา
พจิารณาออกไปอกี	1	เดอืนหรอืไม่	
ถ ้าตั้งคณะกรรมการธิการร ่วม 
ปรับแก้แล้ว	 สนช.จะเห็นชอบ 
หรือจะคว�่าร่างพ.ร.ป.เพื่อไปเริ่ม
ต ้นยกร่างใหม่	 ซึ่งแน่นอนว่า 
หากต้องยกร่างใหม่จะท�าให้โรด 
แม็พเลือกตั้งต้องยืดออกไปอีก
หลายเดือน
 เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ที่
จะท�าให้เกิดเรื่องไม่คาดคิด
อย่างท่ีบรรดาเหล่าเซเลบการ
เมืองพูดกัน การพิจารณาร่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และร่าง
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. 
น่าจะเป็นฟืนท่อนใหญ่ที่จะไป
เป็นเชื้อให้เกิดเรื่องไม่คาดคิด
ได้มากที่สุด

ไม่รู้ว่าเขามีข่าววงในหรือได้ข้อมูล
เชิงลึกมาจากไหนกัน	
 แต่ทิศทางในการแสดงความ
เหน็ของใครหลายคนทีอ่ยูใ่นสถานะ
ที่พอจะรู ้อะไรลึกๆมากกว่าประ 
ชาชนทั่วไปต่างมองไปในทิศทาง
เดียวกันว่าให้จับตาดูสถานการณ์
บ้านเมืองจากวันนี้ไปจนถึงเดือน
พฤษภาคมอาจเกดิเรือ่งไม่คาดคิด
ขึ้นได้
 ส่วนเรื่องไม่คาดคิดที่ว่านั้นจะ
เป็นอะไรบอกตามตรงว่าไม่ทราบ
 อย ่างไรก็ดีหากดูตามเหตุ
ปัจจยัทีจ่ะน�าไปสูเ่รือ่งไม่คาดคิดท่ี
ว่ากันก็พอจะมีอยู่หลายเรื่อง 
 เรื่ องใหญ ่ที่ สุดน ่าจะอยู ่ที่
รัฐสภา
 เมือ่ “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ใช้วชิาตวัเบา 
ลอยตัวเหนอืก�าหนดการเลอืกตัง้
 โยนให้เป็นเรื่องของสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการ
ออกกฎหมายลูกให้ครบทั้ง 10 
ฉบับ โดยยกหลักการแบ่งแยกอ�า 
นาจไม่แทรกแซงการท�างานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 แม้คนทัว่ไปจะไม่ค่อยเชือ่เพราะ 
สนช.มรีากเหง้ามาจาก คสช.ทีแ่ต่ง
ต้ังกนัมา แต่เม่ือยกหลกัการมาพูด 
ไม่ว่าจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ต้อง
เป็นไปตามนั้น
 กล่าวคือจะมีเลือกตั้งได้เมื่อ
ไหร่ ก็ให้รอกฎหมายลูกออกมามี
ผลบังคับใช ้อย ่างเป ็นทางการ 
ครบทั้ง 10 ฉบับก่อน จากนั้น 
ให้นับไปอีก 150 วันก็จะมีการ
เลอืกตัง้ตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด
 เผือกร้อนที่จะก�าหนดทิศ 
ทางบ้านเมืองจึงถูกโยนมาไว้
ในมือ สนช.
 อย่างทีท่ราบกนัว่าตอนนีม้ร่ีาง

ฟืนท่อนใหญ่
กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ
ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ไป
แล้ว 8 ฉบับ มีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการ 7 ฉบับ ประกอบด้วย 
พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ พ.ร.ป.ว่าด้วยวธิพีจิารณา
คดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน ่ง
ทางการเมอืง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค 
การเมือง  พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่น 
ดิน  พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน
 ที่ผ่านมาการลงมติจากสนช.
แล้วแต่รอการประกาศใช้อย่าง 
เป็นทางการคือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งอาจต้องใช ้เวลาอีกพักใหญ่
เพราะมกีารยืน่ให้ศาลรฐัธรรมนญู
ตีความกรณี สนช.ลงมติให้งดเว้น
การบงัคบัใช้คณุสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ามของคณะกรรมการป้อง 
กันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) เพื่ออุ้มให้กรรมการ
ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันได้อยู่ท�าหน้าที่
ต่อจนครบวาระ 9 ปี

 ทีผ่่านการลงมติจาก สนช.แล้ว
แต่ยังไม่ครบทุกขั้นตอนคือ ร่าง
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่
ก�าลังมีความพยายามยื้อเวลา
พิจารณาให้ทอดยาวออกไป แม ้
ว่าจะลงมติให้ยืดเวลาการบังคับ 
ใช้ 90 วันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม
 จากค�าบอกเล่าของ นายสม
ชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า มีสนช.
ติดต่อให้กกต.ท�าความเห็นแย้ง 
พ.ร.ป.เลือกต้ังส.ส.ในประเด็น 
ให้จัดมหรสพหาเสียงได้
	 ที่น ่าสนใจคือสนช.ที่ล็อบบ้ี
กกต.ให้ท�าความเห็นแย้งนั้นอยู ่
ในกลุ่มที่แก้ไขร่างกฎหมายเพิ่ม
เติมให้จัดมหรสพประกอบการ 
หาเสียงได้	ที่ต้องการให้กกต.เห็น
แย้งเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วม	 
3	 ฝ่าย	 (สนช.-กกต.-กรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ	หรือ	กรธ.)
 เพื่อยืดเวลาพิจารณาร่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก 
1 เดือน
 แก้ไขเพิ่มเติมให้มีมหรสพเอง
โดยอ้างว่าพจิารณาอย่างเป็นธรรม
รอบคอบแล้วเพื่อให้ประชาชน
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In Brief : ย่อความ

ความจ�าเป็นที่บีบคั้น

ทรรศนะ

โลกเราที่มันเปลี่ยนไปอย่างมาก
ขนาดนี้  ถึงขนาดที่เรียกว่าการ 
โยกย้ายถิ่นฐานท�ากันจนเหมือน
ไม่มีค�าว่าติดถิ่นติดที่กันเหมือน
เดิม

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สามารถพูดคุย ค้าขาย หรือเรียนรู้กันได้ง่าย
เพราะเทคโนโลยีทันสมัย  
 ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมโลกเราที่มันเปลี่ยน
ไปอย่างมากขนาดนี้ ถึงขนาดที่เรียก
ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานท�ากันจนเหมือน
ไม่มีค�าว่าติดถิ่นติดที่กันเหมือนเดิม  
 เมื่อก่อนนี้ยังมีค�าว่าติดถิ่นติดที่อยู ่บ้าง  
แต่ตอนหลังๆนี่ทั้งที่ทั้งถิ่นไม่มีใครที่จะติด 
หลงยดึตดิกนัอยูอ่กีแล้ว การย้ายทีท่�ากิน ทีอ่ยู่
อาศัย ท�ากันแบบท่ีน่าจะเข้าขั้นเป็นยุคแห่ง
ความเปลี่ยนแปลง โยกย้าย สลับสับเปลี่ยน 
คนที่นั่นคนที่นี่สลับย้ายไปมา  
	 เมื่อก่อนเขาบอกว่า	 เป็นคนพื้นที่นั้น	 คน
พื้นที่นี้	 แต่เดี๋ยวนี้มันหลายพื้นที่หลายสาย 
พันธุ์	 โดยเฉพาะการมคีูค่รองกเ็ปลีย่นไป	 ไม่ใช่
เฉพาะเผ่าพันธุ์เดียวกัน	เชื้อชาติเดียวกัน	มัน
เกดิการเปลีย่นแปลงไปมากถงึขนาดทีเ่รยีกว่า
แทบจะสลายสายพันธุ์กันไปเลยก็มี	 แต่ยังไง 
ก็คงไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีน�าไปในทางที่
ล่มจมเสียหายหรอก	 ส่วนหนึ่งคงจะอยู่ใน
ลกัษณะทีเ่รยีกว่ามคีวามจ�าเป็นบบีคัน้ในเรือ่ง
อาชีพ	 เรื่องเศรษฐกิจ	 เรื่องส่ิงแวดล้อมที่มัน
ท�าให้เกิดการเปลี่ยแปลงแปรผันไปในระดับ
หนึ่ง		
 คงจะต้องติดตามดูว่าสังคมไทยจะมี
อะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางไหน แบบ
ไหนและอย่างไรบ้างในอนาคตข้างหน้า
  เจริญพร

ทันทีที่ “ทั่นผู้น�า” ยืนยันว่า “ไม่เคย
สัญญาว่าจะต้องมีการเลือกตั้งปี 
2561” ปฏิกิริยา “เราจะ(ไม่)ท�า
ตามสญัญา” ยดืทกุอย่างได้เรือ่ยๆ จงึ
เหมอืนการเพิม่เชือ้ไฟความไม่พอใจให้
ลกุโชต ิขณะท่ีกรณ ี“ยมืเพือ่นไม่ผดิ” 
ยังร้อนระอุ 
 ปรากฏการณ์ “ยืด..ได้อีก” ไม่ว่า
จะเรื่องอะไรจึงเป็นดัชนีชี้วัดศรัทธา
และความเชื่อมั่นของ “ทั่นผู้น�า” และ
คสช.ขณะนี้ได้อย่างดีว่าท�าไมจึงอยู ่ 
ในภาวะ “ขาลง” เสื่อมถอยเกินกว่า 
ที่คาดคิด 
 ทั้งที่ก ่อนหน้านี้ไม ่ว ่าจะท�าผิด
พลาดอย่างไร หรอืแก้ปัญหาอะไรไม่ได้  
ก็ยังมี “กองหนุน” ท่ีพร้อมจะยืนอยู่
เคยีงข้าง ยิง่ “ท่ันผูน้�า” เดนิสายไปทัว่
พร้อมออกมาตรการประชารฐัจนมัน่ใจ
ว่าเป็น “ขวัญใจชาวบ้าน” แต่สถาน 
การณ์วันนีก้ลบัเหมอืน “หน้ามอืเป็น
หลังเท้า”   
 แม้ “ทัน่ผูน้�า” จะยงัมอี�านาจครอบ
จักรวาลและกองทัพยังสนับสนุนเต็ม 
ที่ แต่หากไม่รักษาสัจจะค�าพูดแล้ว 
ยังละเลยความถูกต้องยุติธรรมอีก  
โดยเฉพาะการทุจริตฉ้อฉลของคน 
ใกล้ชิด  
 ก็เหมือนวลี “เตะหมูเข้าปาก
หมา” และปรากฏการณ์ “เสยีสตัย์
เพื่อชาติ” ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้!??

เม่ือไม่นานมานี้ได้เดินทางขึ้นไปวัดสวน
แก้วสาขาจังหวัดตาก ปรากฏว่ามีเรื่องที่
น่าสนใจเกี่ยวกับชาวบ้าน ถามชาวบ้าน
ศกึษาเรียนรู้เขาก็บอกว่า มีคนขายท่ีดิน
แล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพฯหรือท่ีอื่นเป็น
จ�านวนมาก ท�าให้รูส้กึว่าโอกาสชวีติอนาคต
ของคนบ้านนอกจะเป็นอย่างทีโ่บราณเขา
พดูหรอืไม่ทีว่่า “คนในอยากออก คนนอก
อยากเข้า” 
 คนเมืองจะหนีเข้าป่า คนป่าจะพากันเข้า
เมือง ตอนนี้มีการละทิ้งอะไรก็เยอะแยะแต่ 
มนักม็คีนอกีส่วนหนึง่ทีท่�าตรงกนัข้ามสลบัซบั
ซ้อน คือคนที่ประจวบคีรีขันธ์ทางจังหวัดภาค
ใต้ หรอืคนทางภาคใต้ต่างๆกลบัขึน้มาประกอบ 
อาชพีแถวอ�าเภอพบพระ อ�าเภอแม่สอด จังหวัด 
ตากกันไม่น้อย
  อาตมาเดินบิณฑบาตก็ได้ยินเสียงแม่ค้า
พูดส�าเนียงเหมือนคนใต้ อาตมาเลยถามว่า 
อยูท่ีไ่หน แม่ค้ากบ็อกว่าอยูต่รงับ้าง พงังาบ้าง 
ก็เลยนั่งคิดดูว่าประเทศไทยน้ีน่าจะเป็นครั้ง
ประวตัศิาสตร์ทีค่นไทยภาคต่างๆมกีารอพยพ
สลับย้ายถิ่นฐานกันไปหมด 
 คนจงัหวดัหนึง่ ภาคหนึง่กไ็ปอยูอ่กีทีจ่งัหวดั 
หนึ่ง อีกภาคหนึ่ง คือคนพื้นที่หนึ่งก็ไปอยู่อีก
พื้นที่หนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่หรือจังหวัดที่อยู่
ติดกันใกล้กันเท่าไรเลย เพราะการย้ายที่อยู่
อาศยั ทีท่�ามาหากนิเหมอืนโลกยคุนีท้ีเ่รยีกว่า 
“โลกาภิวัตน์” มีการติดต่อกันได้ท่ัวโลก 
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เศรษฐกิจ

‘Money Expo Pattaya’ แข่งเดือด

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธาน
จัดงานมหกรรมการเงินพัทยา  
ครั้งที่ 8 “Money Expo Pattaya 
2018” ระหว่างวันที่ 9-11 กุม 
ภาพันธ์ที่ศูนย์ประชุมพีช รอยัล 
คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด 
“มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” มีธนา 
คารและสถาบันการเงินเข้าร่วม
โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้า 
รวมทั้งการสัมมนาด้านการลงทุน
หัวข้อ “เทคนิคท�าก�าไรหุ้นไทย
นิวไฮ” วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
เวลา 13.00-16.00 น. 
 โปรโมชั่นเด่นเช่น ธนาคาร
ออมสิน จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 
0%นาน 3 เดือน สินเชื่อบ้านผู้สูง
อายุ ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี  สิน
เชื่อ GSB SMEs Start UP NO.1 
ดอกเบี้ยปีแรก 2.99% วงเงินกู้
สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 
ปี  ฯลฯ ธนาคารกรงุศรอียธุยา สนิ
เชื่อบ้านกรุงศรีดอกเบี้ย 0% นาน 
3 เดอืนแรก ค่าธรรมเนยีมประเมนิ
ราคาหลักประกัน 50% ทรัพย์ 
NPA ลดสูงสุด 70% ธนาคาร
กสิกรไทย สินเช่ือบ้านดอกเบี้ย 
0.60% นาน 6 เดือน สินเชื่อ 
เอสเอม็อวีงเงนิตัง้แต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไป สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยหมื่น
ละ 2.25 บาทต่อวัน ผ่อนนาน 5 

ปี สินเชื่อเงินสดทันใจดอกเบ้ีย  
0% ต่อปีนาน 30 วนั สนิเชือ่รถช่วย
ได้ อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อ
บ้านคือเงินดอกเบี้ย 0% นาน 3 
เดือน ฟรีค่าจดจ�านอง เงินฝาก
ออมทรัพย์ อีซีดอกเบี้ย 1.2% ต่อ
ปี สินเชือ่ Speedy Cash ดอกเบ้ีย 
0% สูงสุด 3 รอบบัญชี ประกัน
ชีวิต-ประกันภัยผ่อนได้  
 ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่
อาศัยดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 
เดือน เงินฝาก KTB ZeroTax 
Max ดอกเบี้ยสูงสุด 1.05% ต่อปี
ไม่เสียภาษี สินเชื่อธุรกิจขนาด 
เล็กดอกเบี้ย 6% ปลอดเงินต้น

งานมหกรรมการเงินพัทยา ธนาคารและสถาบันการเงินจัด 
โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยเงินกู้ 0%  ดอกเบี้ยเงินฝากสูง สินเชื่อ
บ้านเจาะกลุ่มผู้สูงวัยดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี 

จัดสัมมนา :	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	 (ไทย)	 จัดงานสัมมนา	 “Global	
Research	Briefing	2018”	น�าเสนอผลงานวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลก	ภาพ
รวมเศรษฐกิจทวีปเอเชีย	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยรวมถึงแนวโน้มตลาดเงินตรา 
ต่างประเทศในปี	2561	ให้แก่ลูกค้าและสื่อมวลชน	

เยี่ยมชม:	 บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 (ประเทศไทย)	 ในฐานะเจ้า 
ภาพจัดการประชุมประจ�าปี	 “AFM	 Annual	 Conference	 ครั้งที่	 21”	 ร่วมกับ	 
The	 Association	 of	 Futures	 Market	 น�าคณะผู้เข้าร่วมประชุมเข้าเยี่ยม 
ชม	INVESTORY	พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย

WPเทรด1กมุภาฯลยุคลงัสนิค้า

จ�านอง ทรัพย์ NPA ผ่อนช�าระเงิน
ดาวน์ดอกเบีย้ 0%  นาน 4 ปี ฟรคี่า 
ประเมินราคาทรัพย์สิน ผ่อนนาน
สูงสุด 40 ปี เพ่ือการส่งออกและน�า
เข้า สินเชื่อส่งออกพลัส ดอกเบี้ย 
4% ปีแรก วงเงินสูงสุด 50 ล้าน
บาท หลักประกันเพียง 25% สิน
เชื่อส่งออกทันใจทวีค่าดอกเบี้ย 
4.5% ปีแรก วงเงินสูงสุด 2 ล้าน
บาท ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค�้า
ประกัน สินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด 
50 ล้านบาท ผ่อนนาน 30 ปี ฯลฯ

นาน 12 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียม 
4 ปี สินเชื่อ KTB SMEs บัญช ี
เดียวดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี 
วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท 
 ธนาคารทหารไทย บัญชีเงิน
ฝากไม่ประจ�าดอกเบี้ย 1.3% ต่อปี 
เงินฝาก ME ดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อ
บ้านดอกเบีย้ 2.75% นาน 4 ปี ฟรี
ค่าธรรมเนยีมการยืน่กูค่้าประเมนิ
ราคา หลักประกันค่าจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมค่าจดทะเบียน

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท ดับบลิว 
พี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
WP เปิดเผยความพร้อมการเข้า 
มาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยอีกคร้ังวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ว่า เนื่องจากปัจจัยพื้น 
ฐานของบริษัทแข็งแกร่งจากยอด
ขายที่เติบโตต่อเนื่อง มีก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงานงวดปี 2559 

เท่ากับ 36 ล้านบาทและงวด 9 
เดือนเท่ากับ 108 ล้านบาท มีส่วน
ของผู้ถือหุ้น 675 ล้านบาท โดย
แผนการด�าเนินปีนี้จะสร้างคลัง
กระจายสินค้าแห่งใหม่เพื่อรอง 
รับความต้องการของลูกค้าทั่ว
ประเทศ จากปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 
แห่ง 
 นอกจากนี้ยั ง เตรียมขยาย 
ฐานลูกค้าไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

ให้มากขึ้น อาทิ พม่าและลาวท่ีมี
ความต้องการใช้ก๊าซและตลาด 
ยังโตได้อีกมาก โดยบริษัทต้อง 
การด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุม
ลูกค้าทุกภาคธุรกิจ ได้แก่ สถานี
บริการก๊าซ LPG โรงบรรจุก๊าซ 
ร้านค้าก๊าซ กลุ ่มลูกค้าพาณิชย 
กรรมคือโรงแรมและภัตตาคาร 
และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โรง 
งานต่างๆ
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ข่าวย่อย

ปินส์ตรวจเข้มจิ๊พนีย์
ฟิลิปปินส์ตรวจเข้มรถโดยสาร
จิพ๊นย์ี ขวญัใจคนจนสญัลกัษณ์
บนท้องถนนทั่วกรุงมะนิลา 
คันไหนไม่ผ่านตรวจควันด�า
และอื่นๆจะถูกยึดใบอนุญาต
และห้ามวิ่งจนกว่าจะปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ มาตรการคุมเข้ม
ใหม่ของภาครัฐ เพื่อยกระดับ
ระบบขนส่งสาธารณะที่ตกยุค 
และเพิ่มความปลอดภัยกับ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

หุ่นยนต์ชงกาแฟญีปุ่น่
ร้านกาแฟกิบ๊เก๋นี ้มีชือ่ว่า “เฮน 
นะ คาเฟ่” ทีแ่ปลว่า “ร้านกาแฟ
แปลก” เปิดตัวหุ ่นยนต์ชง
กาแฟเป็นครั้งแรกในกรุงโต 
เกียว ท�าหน้าที่แทนบาริสต้า 
ขนาดกะทดัรดั ท�างานได้อย่าง
แคล่วคล่อง ไม่มีผิดพลาด
 ให้สื่อมวลชนเข้าชมเป็น
ครั้งแรกในวันนี้ โดยลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการจะต้องซื้อตั๋ว
จากเครื่องก่อน แล้วเอาตั๋ว
มาสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับ
กาแฟ ในราคาแก้วละ 100 กว่า 
บาท หุ่นยนต์บาริสต้านี้มีชื่อ
เรียกว่า เจ้า “ซอว์เยอร์” มี
ความสามารถในการชงกาแฟ
ต่อครั้งได้สูงสุด 5 แก้ว แต่ละ
แก้วใช้เวลาประมาณ 4 นาที 

ลยุกวาดอาชญากรรม
นายอลัฟอนโซ นาวาร์เรเต รฐั 
มนตรีมหาดไทยเม็กซิโกเผย 
กบัผูส่ื้อข่าวว่า ต�ารวจกว่า 5,000  
คน จะหาทางลดระดบัอาชญา 
กรรมที่เพิ่มขึ้นโดยทันที และ
จะไม่มทีหารบกหรอืทหารเรอื
เข้าร่วมด้วย จุดที่มีการเสรมิ
ก�าลังต�ารวจรัฐบาลกลางมาก
ที่สุดคือเมืองตีฮัวนา รัฐบาล 
ฮากาลฟิอร์เนยี ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของประเทศและ 
ย่านรสีอร์ตตากอากาศลอสกา
บอส รฐับาฮากาลฟิอร์เนยีซร์ู 

ต่างประเทศ

‘จนี-รสัเซีย’ทา้ทายสหรฐั
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐ แถลงนโยบายประจ�าปีต่อ
รัฐสภาในห้องประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที 
ตั้งแต่เวลา 21.00-22.30 น. เมื่อ
วันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ซึ่ง 
ตรงกับเวลา 09.00-10.30 น. วัน 
พุธตามเวลาในไทย ชี้รัสเซีย กับ 
จีน เป็นกลุ่มท้าทายผลประโยชน์ 
ย�้ากดดันเกาหลีเหนือต่อ 
 เขากล่าวในหลายประเด็นแต่
ส่วนใหญ่ย�้าเรื่องความส�าเร็จทาง
เศรษฐกจิและนโยบายคนเข้าเมอืง  
โดยเขากล่าวว่าจากนโยบายดัง
กล่าว ท�าให้เกิดการจ้างใหม่ถึง 
2.4 ล้านต�าแหน่ง ตลาดหลกัทรพัย์
พุ่งทะยาน เศรษฐกิจที่เติบโตเป็น
ผลจากมาตรการลดภาษีที่พรรค 
รพีบัลกินัผลกัดนัผ่านสภาเมือ่ปลาย 
ปีก่อน ถือเป็นช่วงเวลาใหม่ของ
ชาวอเมริกันและช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ที่จะเริ่มการใช้ชีวิตแบบอเมริกัน
ดรมี เขาอยากให้พรรคเดโมแครต
ประนีประนอมเพื่อผ่านความเห็น
ชอบโครงการสร้างถนน สะพาน
และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะ
ท�าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่
ต�า่กว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั 
(ราว 47 ล้านล้านบาท) 
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังขอ 
ให้เดโมแครตประนีประนอมเรื่อง
ปกป้องผู้ลอบเข้าเมืองขณะยังเป็น
เด็กหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ 1.8 
ล้านคน ซ่ึงจะถูกเนรเทศตั้งแต ่
วันที่ 5 มีนาคมหากทั้งสองพรรค
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงคนเข้า
เมืองได้ เขาจะเปิดทางให้ดรีม 
เมอร์เหล่านี้ได้สัญชาติอเมริกัน 
ภายใน 10-12 ปี แลกกับการที่ 
เดโมแครตสนับสนุนงบประมาณ
สร้างก�าแพงด้านเมก็ซโิกและจ�ากัด 
การเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย 
เพราะการเปิดพรมแดนเปิดช่อง
ให ้แก ๊งค ้ายาเสพติดหลั่ งไหล 
เข้าสหรัฐ
 ด้านนโยบายต่างประเทศ ประ 
ธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐ

เผชิญกับระบบอันธพาล กลุ่มก่อ 
การร้าย และคู ่แข่งอย่างรัสเซีย 
และจนีทีท้่าทายผลประโยชน์ เศรษฐ 
กิจและคุณค่านิยมอเมริกัน การ 
มีอ�านาจที่ไม่มีใครเปรียบได้คือ
หนทางทีด่ทีีส่ดุในการปกป้องประ 
เทศ ส่วนเกาหลเีหนอืใกล้จะพัฒนา 
ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัย
ไกลที่เป็นอันตรายต่อทุกเมืองใน
สหรัฐได้ในเร็วๆ นี ้รัฐบาลจงึก�าลงั
กดดันอย่างที่สุดเพื่อป้องกันไม ่
ให้เกิดขึ้น
 ในขณะที่ทรัมป์ แถลงต่อรัฐ 
สภา เวบ็ไซต์ secure.donaldjtrump. 
com ทีร่ณรงค์หาเสยีงให้ทรมัป์ชงิ
ต�าแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้า 
เชิญชวนผู ้สนับสนุนว ่า จะได ้
เห็นชื่อตัวเองปรากฏบนหน้าเว็บ 
ขณะที่มีการถ่ายทอดสดการแถลง
นโยบายประจ�าปีต่อรัฐสภา เป็น 
การเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ของคนใด

คนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน ชื่อผู้
สนบัสนนุจงึสมควรได้รบัการแสดง 
ผู้คนได้เห็นระหว่างการแถลงดัง
กล่าว 
 เดิมเว็บไซต์นี้ก�าหนดเกณฑ์
บริจาคขั้นต�่าที่จะได้ขึ้นชื่อในหน้า
เว็บไว้ที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 
1,100 บาท) ต่อมามีอีเมลส่งจาก
คณะหาเสียงที่น่าจะเป็นของนาย
เอริก ทรัมป์ บุตรชายคนที่สอง 
ของทรัมป์ว่า ต่อให้บริจาคเพียง 1 
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31 บาท) ก็จะ
ได้สิทธิขึ้นชื่อหน้าเว็บ เพราะจะ
สร้างแรงสัน่สะเทอืนไปท่ัวโลกด้วย
การแสดงให้เหน็ว่าชาวอเมรกินัทุก 
คนอยูเ่คยีงข้างประธานาธบิดีอย่าง 
ภาคภูมิใจ ซึ่งยอดเงินบริจาคมี
ตั้งแต่ 1, 35, 50, 100, 500, 1000 
ไปจนถึง 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เป ็นยอดสูงสุดตามที่กฎหมาย
รัฐบาลกลางอนุญาตให้บริจาคได้

กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แถลง
ว่า เกาหลีใต้เร่ิมโครงการฝึกซ้อม
นกักฬีาร่วมกนัทีส่กรีีสอร์ตมาซกิ-
รยองในเกาหลเีหนอืตามแผนการ
เบือ้งต้นทีว่างไว้ร่วมกนั โดยมคีณะ
ผูเ้ข้าร่วม 45 คนในระยะเวลา 2 วัน  
ก่อนที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวในเกาหลีใต้ก�าหนดเร่ิมขึ้น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้
 แถลงการณ์กระทรวงรวมชาติ
ระบวุ่า คณะผูแ้ทนจากเกาหลใีต้ซึง่
ประกอบด้วยนักกีฬาราว 30 คน
เดินทางโดยสารการบินเอเชียน่า

2เกาหลีร่วมฝึกซ้อมสกี
แอร์ไลน์เมื่อเวลา 08.40 น. ตาม
เวลาในไทยวนันี ้จากท่าอากาศยาน 
ระหว่างประเทศยางยางทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ไป 
ยังท่าอากาศยานคัลมาในเมือง
วอนซันของเกาหลีเหนือ โฆษก
กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แถลง
ว่า เที่ยวบินเช่าเหมาล�าดังกล่าวมี
ขึ้นเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับมาตรการ
คว�่าบาตรของสหรัฐที่มีต่อเกาหลี 
เหนือ แต่ไม่ได้ให้เหตุผลถึงการ 
เลือกใช้บริการสายการบินเอเชีย
น่า
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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สังคม

Violin & Ensemble
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์  ศูนย ์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จึงร่วมกับ กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดง
คอนเสิร์ต “Violin & Ensemble 
ครั้งที่ 4” ภายใต้โครงการ “ร้อง
ร�าท�าเพลง” เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะการเล่นดนตรีให้มี
ความเชี่ยวชาญ พร้อมเปิดโอกาส
ให้นักดนตรีเยาวชนไทยได้แสดง
ความสามารถด้านดนตรีคลาสสิก 
 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้
อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
กล่าวว ่า การแสดงคอนเสิร ์ต 
“Violin & Ensemble ครั้งที่ 4” 
เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้เด็กๆได้
แสดงออกถึงความสามารถทาง
ด้านดนตรี และเพื่อเป็นการน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินและทรงพระ
ปรีชาสามารถในด้านดนตรีของ
ชาวไทย”
 บรรยากาศการแสดงอบอุ ่น 
ไปด้วยบรรดาผู้ปกครอง และผู ้
หลงใหลในเสียงไวโอลิน ที่ต่างมา
ชมความสามารถของเด็กไทย  
และเป็นก�าลังใจให้เหล่านักดนตรี
ตัวน้อย กว่า 200 ชีวิต ที่ต่าง 
มคีวามตัง้ใจ มุ่งม่ันในการบรรเลง
บทเพลงอันไพเราะ โดยการแสดง
ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักๆ คือ

วีระศักดิ์	 โควสุรัตน์	รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา	ให้เกียรติมอบตราสัญลักษณ์
สถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	MICE	 Venue	 Standard	 (AMVS)	 
แก่ผู้ประกอบการประเทศไทย	 5	 ราย	 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	 ในงานประชุม 
ท่องเที่ยวอาเซียน	ครั้งที่	37	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

มร.แพทริค	 ซูลิแยร์	 จัดงานฉลองเปิดร้าน	 ลิงค์	 คูซีน	 แอนด์	 บาร์	 แบงคอก	 อย่าง 
เป็นทางการ	 โดยมี	 สุวดี	 พึ่งบุญพระ,	 มาสิริ	 ตามสกุล,	 ศุภมาส	 ลักษณวิศิษฎ์,	 
จิราภา	ลักษณวิศิษฎ์,	 สันติมาน์	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา,	 เอกชัย	พิศาลบรรเชิดกุล,	
ม.ล.อธิฉัตร	ฉัตรชัย,	ปิลันธน์	ศรีวีระกุล	ร่วมแสดงความยินดี	

กลุ่ม KUS Violin Kids เป็น 
กลุ่มเด็กประถมตั้งแต่ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยบรรเลงบทเพลง
ส�าหรบัเดก็ เช่น Twinkle, Twinkle 
Little Star, Lightly Low, Long, 
Lona Ago ส่วนกลุ่ม KUS Junior 
Chamber Music เป ็นกลุ ่ม 

ของเด็กระดับกลางประถมปลาย
กับมัธยม จะบรรเลงบทเพลง 
Baroque Music ส�าหรับเด็ก  
เพลงค้างคาวกินกล้วย เพลงบุพ 
เพสนันวิาส และกลุม่ KUS String 
Ensemble เป็นกลุ ่มที่เล่นบท 
เพลงระดับมาตรฐาน ที่อัญเชิญ

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “Oh I 
Say” กับ “แสงเดือน” มาบรรเลง 
และ BNK48 Medley ท่ีได้รวบ 
รวมเพลงของวง BNK48 อย่าง 
เช่น เพลง “คุก้กีเ้สีย่งทาย” เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยั งมี นั กดนตรี
เยาวชนวง Wattana Viol in 
Ensemble จากโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัยที่ จะมาพร ้อมกับบท 
เพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจ 
นิรันดร์, สายฝน และ ใกล้รุ ่ง  
ก่อนจะส่งท้ายด้วยการร่วมใจกัน 
แสดงบทเพลงในรูปแบบของ 
วง KUS Symphony Orchestra 
กับเหล่านักดนตรีตัวน้อยร ่วม 
กันน้อมร�าลึกถึง พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย 
เดชบรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลง 
“พระราชาในนิทาน” ของเสถียร
ธรรมสถาน และบทเพลง “ใน 
หลวงของแผ่นดิน”


