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ถอดรหัส‘มาร์ค’
ในช่วงทีผ่่านมา จึงไม่แปลกท่ีได้

เห็นนายอภสิทิธิยื์นอยูบ่นหลกั

การมากขึน้ทัง้ในค�าพดูและการ 

กระท�า ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาพรวม

ของการเมอืงในอนาคตข้างหน้า 

อย่างไรกต็าม การเมอืงทีย่นือยู่

บนหลกัการจะเกดิขึน้ได้จรงิก็

ต้องลบทิง้ฉายา “ดแีต่พดู” ให้

ได้เสยีก่อนเท่านัน้

น�ำ้ขึน้ให้รบีตกั!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จนีตงิสหรฐั
ระวงัระดบัทวภิำคี 

เศรษฐกิจ 4

ดัชนีลงทุนใหม่
SETCLMV-SETTHSI

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

กองทุนUGEAR
ขำย18-26มิถนุำยน

การแสดงออกทางความคดิและ

การแสดงท่าทขีองนายอภสิทิธ์ิ 

เวชชาชีวะ หวัหน้าพรรคประชา 

ธปัิตย์ ทัง้บนเวทเีสวนา อภปิราย 

และการให้สมัภาษณ์สือ่มวลชน

ในระยะหลัง หากถอดรหัสกนั

ดีๆ จะมองเห็นความเป็นจรงิ

ของการเมอืง สถานะของ คสช. 

ในปัจจุบนั และทศิทางการเมอืง

ในอนาคต ซึง่น่าจะเกดิจากการ

ถอดบทเรยีนเหตกุารณ์การเมอืง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ถอดรหัส‘มาร์ค’
งานเสวนาหวัข้อ “อนาคตประชา 
ธิปไตยไทย ข้ามพ้นกับดักความ
หวงั” ซึง่จัดข้ึนในโอกาสครบรอบ 
69 ปี การสถาปนาคณะรฐัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมือ่วนั
ที ่14 มถินุายนท่ีผ่านมา มคีนตดิ 
ตามค่อนข้างมากและถูกน�ามาพูด
ถงึในหลายประเด็น

ทีน่่าสนใจท่ีสดุคงจะเป็นค�า
พดูของนายอภสิิทธิ ์ เวชชาชวีะ 
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์ ทีต่คีวาม
แล้วท�าให้เราได้เหน็ทศิทางการเมอืง
และความเป็นจริงทางการเมือง
ชดัเจนมากขึน้

ความจรงิประการแรกคอื การ
ประกาศเจตจ�านงว่าต้องการแก้ไข
รฐัธรรมนญูของ คสช. และเชือ่ว่า
หลังเลอืกตัง้จะมเีสยีง ส.ส. เกนิกว่า
กึ่งหนึ่งในสภาที่ต้องการปรับแก้
รฐัธรรมนญูแบบยกเครือ่งใหม่

แม้นายอภิสิทธิ์จะไม่แสดง
ความต้องการแก้ไขอย่างสดุโต่งว่า
ต้องท�าทนัทหีลงัการเลอืกต้ัง แต่ข้อ
เสนอให้ฝ่ายการเมืองร่วมกันท�า
หน้าที่ชี้ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐ 
ธรรมนญู ของ คสช. เป็นอุปสรรค
ต่อการเมอืงการปกครอง การพฒันา
ประเทศ และการแก้ปัญหาปากท้อง
ของประชาชนอย่างไร เพือ่สะสม
แนวร่วมให้ได้จ�านวนมากก่อนแก้ไข 
เพือ่ไม่ให้ตดิกบัดักการต่อต้านแก้ไข
เหมอืนทีผ่่านมา ไม่ให้ประชาชน

เข้าใจผิดว่าแก้เพื่อเพิ่มอ�านาจให้
ฝ่ายการเมอืง ถอืเป็นข้อเสนอทีน่่า
สนใจ

ข้อเสนอและแนวคิดนี้
สะท้อนความจรงิทีว่่ารฐัธรรมนูญ
ของ คสช. ไม่เป็นประชาธปิไตย
และตอบโจทย์ปฏริปูประเทศ
อย่างทีส่ร้างภาพเอาไว้

ความจรงิประการทีส่องคอื 
กรณทีีน่ายอภสิิทธิพ์ดูท�านองว่าหลงั
การเลอืกตัง้ใครทีไ่ด้อ�านาจบรหิาร
ประเทศแล้วเหน็ว่ายทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปีที ่ คสช. ทิง้ไว้ไม่ตอบโจทย์
พฒันาประเทศ และมแีนวทางทีด่ี
กว่า ควรกล้าทีจ่ะน�าเสนอแนวนโยบาย
นัน้กบัประชาชนและด�าเนนิการตาม
แนวนโยบายของตวัเอง เป็นการ
แสดงให้เหน็ว่าการวางยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี และเขยีนกฎหมายแกม
บงัคบัให้รฐับาลทีม่าจากการเลอืก
ตัง้ต้องท�าตามเป็นส่ิงทีไ่ม่เหมาะสม

ข้อเสนอและแนวคิดนี้
สะท้อนความจรงิทีว่่ายทุธศาสตร์

ชาต ิ20 ปี อาจเป็นตวัถ่วงการ
พฒันาประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็

ความจริงประการต่อมาคือ 
กรณีนายอภิสิทธิ์พูดในท�านองที่
ว่าบรรดาประกาศและค�าสั่งของ 
คสช. หลายฉบับที่ยังไม่ปรับแก้
หรือยกเลิกเป็นอุปสรรคต่อการ
เดินหน้าเลือกต้ังตามโรดแม็พ และ
เป็นอปุสรรคต่อการสร้างบรรยากาศ
ประชาธปิไตย โดยเฉพาะเรือ่งการ
ปิดกั้นเสรีภาพโดยน�าเรื่องความ
สงบสุขมาเป็นข้ออ้าง

ค�าพูดท�านองน้ีแม้จะเป็นการ
พดูตามหลกัการ แต่สะท้อนให้เหน็
ว่านายอภสิทิธิห์รอือาจจะเหมารวม
พรรคประชาธปัิตย์ไม่พงึใจต่อท่าที
และกติกาท่ี คสช. ก�าหนดและ
แสดงออก

คนท่ีมีอคติอาจมองว่าทีพ่ดู
เช่นนีเ้พราะกตกิาและท่าท ีคสช. ไม่

ข้อเสนอและแนวคิดสะท้อนความจริงท่ีว่า
หลังการเลือกต้ัง คสช. อาจถูกโดดเด่ียว

จากพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค

เอือ้อ�านวยให้พรรคประชาธปัิตย์ได้
เปรยีบพรรคการเมืองอ่ืน แต่หาก
พจิารณาอีกมมุหนึง่อาจคดิได้ว่า
เป็นการแสดงออกถงึการถอยห่าง
จากกลุม่อ�านาจปัจจบุนั ส่วนเหตทุี่
ต้องรกัษาระยะห่างเป็นไปได้ว่าเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่พากนัแสดงออก
ถงึความไม่พอใจต่อ คสช. มากขึน้

ข้อเสนอและแนวคิดนี้
สะท้อนความจริงทีว่่าหลงัการ
เลอืกตัง้ คสช. อาจถกูโดดเดีย่ว
จากพรรคการเมอืง โดยเฉพาะ
พรรคใหญ่ 2 พรรค แม้จะมี
พรรคใหม่และอดีต ส.ส. ส่วน
หนึง่เป็นกองหนนุ และม ีส.ว. 
จากการแต่งต้ังรอยกมอืให้ใน
สภา 250 เสียง แต่เส้นทาง
สบืทอดอ�านาจคงไม่ง่าย

ความจรงิประการสดุท้ายที่
ถอดรหสัได้จากค�าพดูและท่าทีของ
นายอภสิทิธ์ท่ีแสดงออกทัง้บนเวที
เสวนาและการให้สมัภาษณ์ทัว่ไป
ในระยะหลงั ท�าให้ค่อนข้างเชือ่ได้
ว่านายอภสิทิธิใ์ช้เหตกุารณ์ทางการ
เมอืงในช่วงทีผ่่านมาเป็นบทเรียน
ในการก�าหนดทิศทางการเมอืงของ
ตวัเองและพรรค 

จากนี้ไปอาจได้เห็นพรรค
ประชาธิปัตย์ยนือยูบ่นหลกัการมาก
ขึน้ทัง้ในค�าพดูและการกระท�า ซึง่
จะท�าให้การเมืองในอนาคตข้างหน้า
เป็นการเมอืงทีส่ร้างสรรค์ ไม่คดิแต่
จะเอาชนะโดยไม่เลอืกวธิกีารเหมอืน
ทีผ่่านมา

อย่างไรกต็าม การเมอืง
เชงิสร้างสรรค์ การเมอืงท่ีเล่น
กนัตามกตกิาและเล่นกนัแต่ใน
สภา จะเกดิขึน้ไม่ได้เลยหากยัง
ไม่ยอมละทิง้ฉายา “ดแีต่พดู”
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In Brief : ย่อความ

ปฏริปูเงนิบญุ

ทรรศนะ

หวังว่าทุกวัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนาจะเข้าใจ ท�าดีกนัเถอะ 
ไม่ใช่ผูต้รวจของกระทรวงเอาแต่
นอนหลบัอยูใ่นกระทรวง ไปดู
ว่าแต่ละปีวัดใหญ่ๆมีเงินเข้า
เท่าไร มีการบริหารจดัการอย่างไร 
ต้องปฏริปูเงนิบุญเงนิวดัให้บ�าบดั
ทกุข์บ�ารงุสขุด้วย

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

น�้าขึ้นให้รีบตัก!

“ทัน่ผูน้�า” จะเดนิทางไปองักฤษ 20-22 
มถุินายน จะเกีย่วข้องกบัการซือ้อาวุธ
หรอืไม่กต็าม ตวัเลขทีอ่งักฤษขายอาวุธ
ขนาดเลก็และยุทธภณัฑ์ให้ไทยกถ็อืว่า
น้อยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัทีซ่ือ้จาก
จีน รัสเซยี ยเูครน และสหรฐั

องค์กรต่อต้านการค้าอาวุธ หรอื 
Campaign Against Arms Trade 
(CAAT) ระบุว่า องักฤษขายอาวธุให้ไทย
เพิม่ข้ึนเกอืบ 7 เท่าในรอบ 4 ปีที ่คสช. 
ยดึอ�านาจ จาก 5.7 ล้านปอนด์ในปี 2557 
เป็น 35 ล้านปอนด์ในปี 2560 

ขณะที่กองทัพไทยซื้ออาวุธจาก
จนีในยคุ คสช. ไม่ว่าจะเป็นรถถงั VT4 
จ�านวน 38 คัน ประมาณ 7,000 ล้าน
บาท และต้องซื้ออีก 11 คันให้ครบ 1 
กองพัน (49 คัน) กว่า 2,000 ล้านบาท 
รวมเกือบ 10,000 ล้านบาท  

นอกจากนี้ตามแผนยังจะซื้อเรือ
ด�าน�้า Yuan Class S26T 3 ล�าๆละ 
13,500 ล้านบาท ประมาณ 40,500 
ล้านบาท ซึ่งอนุมัติซื้อแล้ว 1 ล�า อีก 2 
ล�ารอรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง 

กองทัพไทยยงัซือ้อาวธุยุทธภณัฑ์
จากประเทศทางตะวันตก ทั้งรัสเซีย 
ยเูครน และสหรฐั รวมถงึเกาหลใีต้ กว่า 
30,000 ล้านบาท

งบประมาณทีซ่ือ้อาวธุยทุธภณัฑ์
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาถือว่ามากเป็น
ประวัติการณ์ ท�าให้มีเสียงครหาและ
สงสยัว่าการจดัซือ้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
ความม่ันคงในอนาคตหรือไม่ แล้วยัง
มีเรื่องความโปร่งใสอีก 

เงนิซือ้อาวธุยุทธภณัฑ์หลาย
หม่ืนล้านบาทไม่ได้มแีค่ “ค่านาย
หน้า” ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย แต่ยัง
ม ี“ใต้โต๊ะ” ในรูปแบบต่างๆมากมาย
ทีม่เีสยีงวพิากษ์วจิารณ์มาทกุยคุทกุ
สมยั เพราะแค่งานในกองทพัร้อย
ล้านพนัล้าน บรรดา “เครือญาติและ
คนใกล้ชดิ” ผูมี้อ�านาจยงัตาลกุวาว!    

มีข่าวเรื่องเงินบัญชีวัดเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค 
ซึ่งมีชื่อพระพยอมด้วย คนที่เอาไปเผยแพร่
ไม่ได้ตรวจสอบให้ดว่ีาจรงิๆนกัข่าวช่องหนึง่
มาสมัภาษณ์อาตมาทีว่ดัสวนแก้วเรือ่งระบบ
การท�าบัญชรีายรบัรายจ่ายของวดัเป็นยงัไง 
ท�าอย่างไร อาตมารูข่้าวว่ามกีารขอสมัภาษณ์
วัดต่างๆ แต่เขาไม่ให้ ไม่ยอมเปิดเผยตวัเลข
บัญชีว่ามีเท่าไรและใช้ท�าอะไรบ้าง แต่ที่วัด
สวนแก้วเปิดเผยให้ดูหมด ให้เห็นความ
โปร่งใส ไม่ต้องมาวิตกกังวลอะไร 

ถ้าท�าอะไรเปิดเผยโปร่งใส ไม่คลุมเครอื 
กไ็ม่ท�าให้เกดิความระแวงคลางแคลงใจ คน
บรจิาค คนมาท�าบญุกส็บายใจ เข้าใจ จะได้
ท�าบุญด้วยความเต็มใจ  

อยากฝากผู้ที่อยู่ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติทัง้หลาย ถ้าท่านจะไปตรวจ
วัดไหน ถ้าวดัไหนมพีรุิธกบ็อกไปเลยมพีรุิธ 
แต่ถ้าวัดไหนท�าถกูต้องดงีามกช่็วยประชาสมัพนัธ์
บอกกล่าวด้วย วดัท่ีท�าถูกต้องดีงาม ประชาชน
จะได้เชือ่ถอื จะได้มาท�าบญุด้วยความสบายใจ
เตม็ที ่ ถ้าเผยแพร่แต่วดัทีท่�าไม่ถกู ท�าไม่ดี 
คนกค็ดิว่าวดัส่วนใหญ่มปัีญหา 

ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบวัดเล็กๆที่
มรีายได้ต�า่ เพราะแค่ค่าน�า้ค่าไฟกแ็ทบไม่มี
จ่ายแล้ว จะได้ไม่เสยีก�าลงั เสยีเวลา เอาคน
ไปตรวจสอบวดัใหญ่ๆทีม่รีายได้เยอะๆทีไ่ม่
ยอมเปิดเผยบญัชี จะได้จัดการให้ถูกต้อง ปู
พรมไปทุกวัดเสียเวลาเปล่าๆ วัดใหญ่ๆที่มี
รายได้มากๆ มีคนเข้าไปมากๆ โดยเฉพาะ
วดัทีม่วีตัถุมงคลให้เช่า อย่างนีต้้องไปตรวจ

สอบ ไปดูให้ดี 
ที่วัดสวนแก้วถึงจะมีรายได้ แต่มีค่า

ใช้จ่ายเลี้ยงดู ทั้งคนชรา เด็ก หมา แมว วัว 
ควายอะไรต่างๆ เราชบุชวีติคนท่ีตกอับไม่มี
ทรพัย์สนิอะไร บางช่วงรายได้วดัแทบจะไม่
เหลือ บางช่วงติดลบด้วยซ�้าไป โดยเฉพาะ
ช่วงที่วัดต้องซื้อที่ดินให้คนยากคนจน เพื่อ
เพาะปลกู ประกอบอาชพี ถ้าวดัหรือศาสนา
ใดไม่ดูแลศาสนิกของตน ปล่อยให้เขา
อดอยากยากจน ข้นแค้นฝืดเคือง ศาสนาก็
จะอายสุัน้ ไม่เป็นทีศ่รทัธานบัถอื เพราะไม่
ได้เป็นที่พึ่งของเขา เหมือนรัฐบาลที่ปล่อย
ให้ประชาชนยากจนข้นแค้น “รวยกระจุก 
จนกระจาย” ก็อยู่ยาก อยู่ได้ไม่นาน 

วดัท่ีรวยแล้วไม่ท�าประโยชน์ ไม่เอือ้เฟ้ือ 
ไม่ดูแลศาสนิกชน ปล่อยให้เด็กนักเรียน
อดๆอยากๆแม้แต่อาหารกลางวัน แต่บาง
วัดก็ท�าดี เอารายได้ของวัดไปเป็นโรงทาน
เลี้ยงอาหารเด็กให้อิ่ม เด็กก็จะนึกถึงคุณ
ศาสนาว่าอิ่มปากอิ่มท้องเพราะพระ เพราะ
วัด เพราะศาสนา 

เชือ่เถอะ ท�าเถอะ วดัทีม่เีงนิมากๆ
เอาเงนิไปช่วยประชาชนทีย่ากไร้ยากจน
และเสยีภาษช่ีวยประเทศชาติ กห็วงัว่า
ทุกวัดและผู้ที่เก่ียวข้องกับศาสนาจะ
เข้าใจ ท�าดกีนัเถอะ ไม่ใช่ผูต้รวจของ
กระทรวงเอาแต่นอนหลบัอยูใ่นกระทรวง 
ไปดวู่าแต่ละปีวดัใหญ่ๆมีเงินเข้าเท่าไร 
พระเอาไปท�าอะไร มกีารบรหิารจดัการ 
ดมีัย้ มวีธิแีนะน�าอะไรให้เกดิประโยชน์
ต่อส่วนรวม จะปฏริปูจรงิๆกต้็องปฏิรปู
เงนิบญุเงนิวัดให้บ�าบดัทุกข์บ�ารงุสขุด้วย 

 เจริญพร
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ลงนาม : ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 
พล.ต.ท.ประพนัธ์ จนัทร์เอม ผู้บญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอืโครงการ “ความร่วมมอื ธอส. เพือ่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ประจ�าปี 2561” ยกระดบัการศึกษาพัฒนาคณุภาพชีวติให้แก่เยาวชนและคณุครู 

ให้ความรู ้: ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เปิดงาน Special Executive Talk โดยได้รบัเกยีรตจิาก Dr.Claudia Laricchia, Head 
of Institutional Relations and Global Strategy Partnerships จาก Future Food 
Institute ประเทศอติาลี เป็นวทิยากรบรรยาย 

เศรษฐกิจ

ดัชนีลงทุนใหม่SETCLMV-SETTHSI

น.ส.รชัดา ต้ังหะรฐั ประธานเจ้า
หน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี 
(ประเทศไทย) กล่าวถงึความร่วม
มอืกบัธนาคารยโูอบเีสนอขายกองทนุ
เปิดยไูนเตด็ โกลบอล อคิวติี ้แอบ
โซลทู รเีทร์ิน (UGEAR) กองทนุที่
มคีวามเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน กระจาย
การลงทนุในหุน้ทัว่โลกผ่านกองทนุ
หลกั Old Mutual Global Equity 
Absolute Return Fund ซึง่เน้นผล
ตอบแทนพอร์ตการลงทุนท่ีเป็นบวก

น.ส.รนิใจ ชาครพพัิฒน์ รอง
ผูจั้ดการหวัหน้าสายงานการตลาด 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
กล่าวถงึการจัดท�าดชันใีหม่ 2 ดชันี
คือ ดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่
ค�านวณมาจากหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่ง
แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล 
โดยคดัเลอืกจากหุน้ท่ีอยูใ่นรายชือ่
หุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustain 
ability Investment List ที่จัดท�า
ประจ�าทกุปี และดัชนี SETCLMV 
เป็นดัชนีท่ีค�านวณจากหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้
จากประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง 

ปัจจุบันการลงทุนในหุ้น
ยั่งยืนและการลงทุนใน CLMV 
เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจ
อย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯจึง
ต้องการให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ
ศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน
ไทยและมข้ีอมลูในการลงทนุตาม
แนวคิดดังกล่าว โดยสนับสนุนให้
มีการน�าดัชนีไปใช้อ้างอิงในการ
ออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น กองทนุ
รวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุน
รวม (Mutual Fund) เพื่อเป็นทาง

กองทนุUGEARขาย18-26มถินุายน

ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดท�า 2 ดัชนีใหม่ SETTHSI เพื่อการลงทุน
ในหุน้ยัง่ยนื และดชัน ีSETCLMV สะท้อนความเคลือ่นไหวของ
หุ้นไทยที่ได้รับประโยชน์จาก CLMV 

โดยไม่ขึน้กับภาวะตลาด ลงทนุขัน้
ต�า่ 2,000 บาท เงนิลงทนุตัง้แต่ 1 
ล้านบาทขึน้ไป มีสทิธิไ์ด้รบัประโยชน์
เพิม่เตมิจากวงเงนิคุม้ครองประกนั
ชวีติและประกนัสขุภาพ เสนอขาย
ระหว่างวนัที ่18-26 มิถนุายน ผ่าน
เครอืข่ายของธนาคารยโูอบี 

นายกติิวัฒน์ นนัทวัฒน์ศริิ 
ผูอ้�านวยการอาวโุส หวัหน้าทมีท่ี
ปรึกษาการลงทุนและกลยุทธ์
ผลติภัณฑ์ ธนาคารยโูอบ ีกล่าวว่า 

ตลาดหุน้ปีนีม้คีวามผนัผวนเพิม่ขึน้
อย่างมาก และการเคลือ่นไหวของ
สนิทรพัย์ต่างๆไปในทศิทางเดียวกัน
มากขึน้กว่าในอดตี การจดัพอร์ต
การลงทนุแบบเดิมๆอาจลดความ
เสีย่งได้ไม่มาก ธนาคารจงึแนะน�า
การลงทนุให้ลกูค้าภายใต้หลักการ
ค�านงึถงึความเสีย่งเป็นอนัดบัแรก 
ซ่ึงการลงทุนในกองทุน UGEAR 
เป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะสร้างโอกาส
รบัผลตอบแทนท่ีสม�า่เสมอ 

เลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน
ส�าหรบัหลกัเกณฑ์ในการคดั

เลอืกหุน้ ดชัน ีSETTHSI จะพจิารณา
จากหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯทีอ่ยูใ่นรายชือ่หุน้ย่ังยนื
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯประกาศในปี
ล่าสดุ และน�ามาคดักรองให้มขีนาด
และสภาพคล่องตามท่ีก�าหนด ขณะ
ทีด่ชัน ีSETCLMV จะพจิารณาจาก
บรษิทัจดทะเบยีนทีม่รีายได้ในแต่ละ
ปีจากกลุม่ประเทศ CLMV มากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้รวม หรอืขัน้
ต�า่ 100 ล้านบาท ทัง้ยงัพจิารณา

ขนาดและสภาพคล่อง ซึง่ทัง้ 2 ดัชนี
ใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกนัคอื มลูค่าหลกั
ทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต�่ากว่า 
5,000 ล้านบาท มสีดัส่วนผูถ้อืหุน้
รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ
เป็นหุ้นทีมี่การซ้ือขายอย่างต่อเนือ่ง 
โดยม ีTurnover ratio อย่างน้อย
เท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาท่ี
ก�าหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนจะถูกน�ามาค�านวนในดชันทีัง้
สองโดยไม่จ�ากดัจ�านวน โดยตลาด
หลกัทรพัย์ฯคาดว่าจะประกาศราย
ช่ือหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบในดัชนี
ทัง้สองในวนัที ่18 มถุินายน 2561 
และเริม่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
ในวันท่ี 2 กรกฎาคมนี้ ผู้สนใจ
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.set.or.th/SETCLMV และ 
www.set.or.th/SETTHSI
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ต่างประเทศ

‘มหาธร์ี’ชวนญีปุ่่นลงทุน 
นายกรฐัมนตรมีหาธีร์ โมฮมัหมดั 
ของมาเลเซยี กล่าวในการพบปะ
กบัผูน้�าธรุกจิทีก่รงุโตเกยีวเรยีก
ร้องให้บริษัทของญี่ปุ่นเข้าไป
ลงทุนในมาเลเซียมากขึ้น ซึ่ง
นายฮโิรอาก ินากานชิ ิประธาน
สหพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น กล่าวถึง
ความส�าคัญของมาเลเซียใน
ฐานะศูนย์กลางของห่วงโซ่
อปุทานด้านอตุสาหกรรม โดย
เวลาน้ีมีบริษัทของญี่ปุ่นเข้าไป
เปิดโรงงานแล้วราว 1,400 แห่ง 

ทลายเครอืข่ายพนนับอล 
ต�ารวจฮ่องกงแถลงผลปฏบิตักิาร
ปราบพนันฟุตบอล สามารถ
จับกุมชาย 42 คน และหญงิ 3 
คน รวมทัง้ยดึโพยรบัพนนับอล 
รวมทัง้เงนิสดมูลค่ากว่า 2.5 ล้าน
ดอลลาร์ฮ่องกง เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และยาเสพตดิ เบือ้งต้นพบว่าผู้
ถกูจบักมุมทีัง้หวัหน้าเครอืข่าย
และสมาชกิทีร่่วมขบวนการ ซึง่
ผูร้บัพนนัผดิกฎหมายในฮ่องกง
มีโทษปรบัสงูสดุ 5 ล้านดอลลาร์
ฮ่องกง และโทษจ�าคกุสงูสดุ 7 
ปี ส่วนผู้เล่นพนันมีโทษปรับ 
30,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และจ�า
คกุ 9 เดอืน

ต้องการแรงงานต่างชาติ 
นายชนิอจิโิร ทสคึาดะ นายจ้าง
ชาวญีปุ่น่ กล่าวว่า แรงงานต่าง
ชาตมิค่ีามาก ท่ามกลางประชากร
สงูอายุเพิม่ขึน้และคนวยัท�างาน
ลดลง จึงต้องให้ผู้อพยพเข้า
ประเทศ โรงแรม ไร่นา และที่
ก่อสร้างทั่วญี่ปุ่น ต่างประสบ
ปัญหาแรงงานซึง่มจี�านวนลดลง 
ทัง้ทีป่รมิาณความต้องการแรงงาน
มากข้ึนในช่วงเตรยีมการเป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก
โตเกยีว 2020 โดยรฐับาลญ่ีปุน่
ต้องด�าเนินการเรื่องนี้อย่าง
ระมดัระวงั เพราะกรณผีูอ้พยพ
เป็นประเดน็ละเอยีดอ่อนในญ่ีปุ่น 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

จีนติงสหรัฐระวังระดับทวิภาคี 

รฐับาลนวิซแีลนด์จะเรยีกเกบ็ภาษี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อน�าเงิน
ไปขยายโครงสร้างพืน้ฐาน รองรบั
การท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตอย่างรวดเร็ว
จนคนในประเทศร้องเรียนเรื่อง
สถานทีท่่องเทีย่วแออดัและสกปรก

รัฐมนตรีการท่องเที่ยว
นวิซแีลนด์แจ้งผ่านอเีมล์ว่า จะเริม่
เก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่
เกนิคนละ 35 ดอลลาร์นวิซแีลนด์ 
(ไม่เกิน 785 บาท) ตั้งแต่กลางปี
หน้า ซึ่งเป็นปีการท่องเที่ยว
นิวซีแลนด์-จีน โดยจะเรียกเก็บ
พร้อมการยื่นขอวีซ่า ยกเว้นนัก
ท่องเที่ยวจากออสเตรเลียซึ่งเป็น

นกัท่องเท่ียวอันดบัหนึง่ คาดว่าจะ
ท�าให้รฐัมงีบประมาณเพิม่ขึน้ปีละ 
80 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 
1,795 ล้านบาท) เป็นการสละเงนิ
เล็กน้อยเพื่อให้นิวซีแลนด์น�าไป
ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานรองรบั
นักท่องเที่ยว และอนุรักษ์สถานที่

กีวีเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตใิห้สวยงาม 

ช่วง 4 ปีมานี้การท่องเที่ยว
นิวซีแลนด์ได้รับความนิยมอย่าง
มาก ส่งผลให้เศรษฐกจิเติบโตอย่าง
น่าพอใจ แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้
เกดิความแออดัด้านโครงสร้างพ้ืน
ฐานจนชาวนิวซีแลนด์ร้องเรียน
เรือ่งสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
เต็มไปด้วยผู้คนและขยะสกปรก 
นิวซีแลนด์มีประชากร 4.5 ล้าน
คน ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยว
ต้ังแต่ปี 2558 เพิ่มพรวดพราด
เกือบร้อยละ 30 เป็น 3.8 ล้านคน 
จนถึงปีงบประมาณสิ้นสุดเดือน
เมษายน

รฐับาลปักกิง่เรยีกร้องให้สหรฐั
ด�าเนนิการอย่างระมดัระวงักบั
ประเด็นเกีย่วกบัความร่วมมอื
ระดับทวิภาคี โดยเฉพาะกรณี
พพิาททางการค้าท่ีประธานาธบิดี
สหรฐัเตรยีมประกาศแผนเกบ็
ภาษีจีน 1.6 ล้านล้านบาท 

ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ของ
จีน ให้การต้อนรับนายไมค์ ปอม
เปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ 
ทีม่หาศาลาประชาชนในกรงุปักกิง่ 
ซึง่ผู้น�าจีนกล่าวในช่วงหนึง่ของการ
สนทนาแสดงความหวังว่ารัฐบาล
วอชิงตันจะจัดการอย่างเหมาะสม
กับประเด็นอ่อนไหวหลายเรื่องที่
เกี่ยวเน่ืองกับความสัมพันธ์ระดับ
ทวภิาค ีไม่ว่าจะเป็นกรณีของไต้หวัน 
และข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน

ในส่วนของประเด็นเกาหลี 
เหนอืน้ัน ผู้น�าจนีกล่าวว่า รฐับาล
ปักก่ิงมุง่หวงัให้กระบวนการปลดอาวุธ
นิวเคลยีร์บนคาบสมทุรเกาหลเีป็น
ไปอย่างราบรืน่ควบคูไ่ปกับเสถียรภาพ
และสนัติภาพในภมูภิาค ขณะทีน่าย
ปอมเปโอกล่าวว่า ในฐานะผูแ้ทน
ของประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 

สหรฐัขอบคณุจนีเป็นอย่างยิง่ส�าหรบั
ค�าแนะน�าท่ีส�าคัญในการบริหาร
จดัการสถานการณ์บนคาบสมทุร
เกาหลี

ต่อจากนัน้นายปอมเปโอได้
พบปะหารอืกบันายหวงั อี ้รฐัมนตรี
ต่างประเทศจีน ซึ่งประเด็นที่เพิ่ม
เตมิเข้ามาคอืสถานการณ์ในทะเล 
จนีใต้ โดยเจ้าหน้าทีก่ารทตูหมายเลข
หนึ่งของรัฐบาลวอชิงตันกล่าวถึง
ความกงัวลต่อความเคลือ่นไหวทาง
ทหารของรฐับาลปักกิง่ทีม่ต่ีอพืน้ที่
พิพาทในทะเลจีนใต้ว่า จะส่งผลก
ระทบต่อเสถยีรภาพและความม่ันคง
ในบริเวณดังกล่าว

ด้านนายหวังกล่าวปฏิเสธ
ถ้อยแถลงของนายปอมเปโอเรือ่ง

ทะเลจีนใต้ และกล่าวถงึประเดน็การ
ค้าว่า สหรฐัมทีางเลือก 2 ทางคอื 
การรกัษาความร่วมมอืฉนัมติรเพือ่
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรอืการเผชญิ
หน้าแล้วแพ้ไปด้วยกนั และหวงัว่า
รฐับาลวอชงิตนัจะเลอืกทางเดนิอย่าง
ชาญฉลาด ซึง่ค�ากล่าวของนายหวงั
เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกบัทีม่รีายงาน
จากกรงุวอชิงตันว่า นายสตฟี มนูชนิ 
รฐัมนตรคีลงั ต้องการให้ผูน้�าสหรฐั
ชะลอการต้ังก�าแพงภาษต่ีอจนีออก
ไปก่อนอกีระยะหนึง่ แต่ประธานาธบิดี
ทรมัป์ไม่เห็นด้วย และกล่าวว่าก�าลงั
พจิารณารายชือ่สดุท้ายของรายการ
สนิค้าซึง่จะต้องพบกบัก�าแพงภาษี
มลูค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
(ราว 1.6 ล้านล้านบาท) 
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

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

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

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

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน
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สังคม

67ปีที่รอกลับบ้าน..สืบสานปณิธานพ่อ

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และศราวุธ 
ดิษยวรรธนะ ผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬา บริษัท ไทยน�้าทิพย์ คอม
เมอร์เชียล จ�ากัด มอบถ้วยรางวัลให้กับทีมไอ คิว อัพ แชมป์การแข่งขันกีฬาหมาก
ล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2018” 

อศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไดเรค็ เอเชยี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด แถลงเปิดตัวแคมเปญใหม่ทางการตลาด “ขับดีได้ดี” โครงการการตลาดใน
เชิงส่งเสริมสังคมและรณรงค์ให้เกิดคอมมิวนิตี้การขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทย 
โดยมีครอบครัวพรชิตา ณ สงขลา-บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ ร่วมพูดคุย 

โรงพยาบาลราชวิถีประสบปัญหา
ความแออดัภายในโรงพยาบาล มี
ผู ้ป่วยเข้ามาท�าการรักษากว่า 
1,000,000 ชวีติต่อปี แต่ด้วยพืน้ที่
ของโรงพยาบาลและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ไม่เพียงพอต่อปริมาณของ
ผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต
ต้องรอโอกาสในการรักษา ดงันั้น 
เพือ่เป็นการช่วยผูป่้วยให้ได้รับการ
รักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วข้ึน 
โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้สร้าง
ปรากฏการณ์รวมพลังครั้งส�าคัญ
ของการรวมศิลปินแถวหน้าของ
เมืองไทยกับคอนเสิร์ตการกุศล 
“67 ปีท่ีรอกลบับ้าน... สบืสาน
ปณิธานพ่อ” รายได้สมทบทุน
สร้างอาคารศนูย์การแพทย์ราชวถิี
และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้
อ�านวยการโรงพยาบาลราชวถิ ี
กล่าวว่า ในโอกาสท่ีปีนีโ้รงพยาบาล
ราชวิถีก่อตั้งมาครบ 67 ปี ได้จัด
คอนเสร์ิตการกศุล รพ.ราชวถิ ี“67 
ปีท่ีรอกลบับ้าน... สบืสานปณธิาน
พ่อ” ภายใต้โครงการ “รพ.ราชวิถี 
ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อให้ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มารวมตัว
กันพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพคุณภาพการศึกษา
และพฒันาด้านสาธารณสุข อกีทัง้
ยงัน�ารายได้สมทบทุนการก่อสร้าง

กล่าวว่า “ดีใจที่ได้มาร่วมชม
คอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เหล่า
ศิลปินทุกท่านน่ารักและจิตใจดี
มากๆ ท�าเพื่อโรงพยาบาลราชวิถี
จริงๆ ขอช่ืนชมนะคะ งานคอนเสร์ิต
ที่จัดขึ้นก็เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
ด้อยโอกาสทั่วประเทศ อยากเชิญ
ชวนผูม้จีติกศุลคนไทยทัว่ประเทศ
มาร่วมบรจิาคร่วมท�าบญุ ร่วมด้วย
ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อช่วยให้
โรงพยาบาลได้มเีคร่ืองมอือปุกรณ์
ครบ-ทันสมัย ซึง่จะท�าให้คณุหมอ
และเจ้าหน้าที่ท�างานได้เร็วขึ้น 
เพราะโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมาก
จริงๆมาจากทั่วประเทศ กิจกรรม
นี้นับเป็นก�าลังใจให้คุณหมอและ
เจ้าหน้าที่ได้ท�าหน้าที่ต่อไปค่ะ”

ด้านยุย้-ณพอาภา เทวกลุ 
ณ อยธุยา กล่าวว่า “รูส้กึดใีจทีท่กุ
คนมาร่วมงานแล้วมคีวามสขุ พี่ๆ
ศิลปินทุกท่านกเ็ต็มท่ี มากนัด้วย
ใจ ร่วมกนัท�าบุญช่วยโรงพยาบาล
จรงิๆ ส่วนตวัยุย้กร็ูส้กึได้ถงึพลงัท่ี
ยิง่ใหญ่ของทกุคนทีร่่วมด้วยช่วยกัน 
อยากขอเชญิชวนทกุคนให้มาร่วม
กนับรจิาค จะ 5 บาท 10 บาท หรอื
กีบ่าทกไ็ด้ คนละนิดละหน่อย คนละ
ไม้คนละมอื จากเงนิก้อนเลก็กก็ลาย
เป็นเงนิก้อนใหญ่ได้หากเราทกุคน
ช่วยกนั มาช่วยกนัส่งต่อพลงัท่ียิง่
ใหญ่กนันะคะ”

นพินธ์ บรรเลงดนตรโีดยวงดรุยิางค์
เครือ่งลมแห่งมหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ ซ่ึงมีชาวราชวิถแีละผูส้นใจ
ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งน้ี
จ�านวนมาก

รศ.อรณุปีระภา หอมเศรษฐี 

อาคารศนูย์การแพทย์ราชวถิ ีโดย
มีศิลปินแถวหน้า ได้แก่ เบิร์ดกับ
ฮาร์ท, ตุก๊-วยิะดา, โก้ Mr.Saxman, 
ชมพ ูฟรุต๊ตี,้ อ๊อด ครีบีนู, ไท ธนา
วฒุ,ิ พลพล, อู-๋ธรรพ์ณธร, อีด๊ วง
ฟลาย ร่วมขับร้องเพลงพระราช


