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“วิลเชียร์”ขอสู้
แย่งตัวจริง

กีฬา 5

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

โพลระบุฐานสนับสนุน “ทั่นผู้น�ำ” ตกวูบ 
ยิ่งตั้ง “พรรคนอมินี” ยิ่งเป็น “เขตกระสุนตก” 
อยากอยู่นานก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง 
ไม่ใช่กองเชียร์หลับหูหลับตา “เชลียร์” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม คสช. 
จริงใจให้เลือกตั้งตามโรดแม็พ 
ต้อง “ปลดล็อกพรรคกำรเมือง” ได้แล้ว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับตาการ “สืบทอดอ�ำนำจ” 
“วรชัย เหมะ” มองไม่เห็นแสงสว่างแม้มีเลือกตั้ง 
“โสภณ พรโชคชัย” เตือนหายนะหากยุบ “อบต.” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เข้าหาฤทธิ์มากๆก็จะขาด
จากพระรัตนตรัย
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ปัญหาของใคร
เรือ่งการปลดล็อคพรรคการเมอืง
ที่ยื้อกันอยู่ในตอนนี้ ตอนแรก
ท�าท่าว่าจะก่อปัญหาให้พรรคการ 
เมอืง แต่ยิง่เงือ่นเวลาตามกรอบ
กฎหมายสัน้ลงมากเท่าไหร่สิง่ที่
เคยเป็นปัญหาของพรรคการ 
เมืองกลับกลายเป็นปัญหาของ 
คสช. ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจน
ว่าการปลดลอ็คจะเกดิขึน้หลงัปี
ใหม่ ซึง่แน่นอนว่าจะท�าให้พรรค 
การเมอืงแจ้งจ�านวนสมาชกิท่ีมี

อยู่จริงต่อ กกต.ไม่ทันก�าหนด แม้
จะยื่นขอขยายเวลาได้แต่ตราบ
ใดทีไ่ม่ปลดลอ็ค ขอขยายเวลา 
ไปกไ็ร้ความหมาย จงึมกีระแส 
ว่าอาจมกีารแก้ไขกฎหมายพรรค 
การเมอืงทีเ่พิง่ประกาศใช้ ชดัเจน
ว่าการแก้กฎหมายไม่ใช่ท�าเพือ่
แก้ปัญหาให้พรรคการเมอืง แต่
เป็นการแก้ปัญหาให้ คสช.ท่ีไม่
ยอมปลดล็อคเพราะกลัวมีผล 
กระทบต่อความมัน่คงของรฐับาล

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ไหว้พระจันทร์
เปลี่ยนไป
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ระหว่างขยายเวลาแจ้งจำานวนสมาชิกพรรค
หากมีการจัดเลือกตั้งเกิดขึ้น

พรรคการเมืองจะไม่สามารถผู้สมัครส.ส.ได้

ปัญหาของใคร
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ขณะที่คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ยงัใจเยน็ไม่ปลดลอ็ค 
ให้พรรคการเมืองท�ากิจกรรม 
เพื่อแต่งตัวรอลงสนามเลือกตั้ง 
โดยเฉพาะการด�าเนินการตาม
เงื่อนไขที่พระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) พรรค 
การเมือง ฉบับใหม่ บังคับให้ 
ต้องท�าภายใต้เงือ่นเวลาทีก่�าหนด 
แต่ดูเหมือนพรรคการเมืองจะ 
ท�าเป็นใจเย็นตาม คสช.ไม่ได้
  มีเสียงเตือนจาก นายสมชัย 
ศรสีทุธยิากร กรรมการการเลือก 
ตัง้ (กกต.) ที่ออกมาย�้าว่า ภายใน
วันที่ 5 มกราคม 2561 พรรค 
การเมอืงจะต้องแจ้งความมอียูจ่รงิ
ของจ�านวนสมาชกิพรรคทีส่ามารถ
ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน
 หากพรรคการเมอืงไม่สามารถ 
แจ้งความมีอยู ่จริงของจ�านวน
สมาชิกพรรคได้ทันตามกรอบ
เวลาทีก่�าหนดสามารถยืน่เรือ่งขอ
ขยายเวลาด�าเนินการต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองได้ โดย

สามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่
เกิน 3 ปี
 จริงอยู ่ ท่ีว ่าพรรคการเมือง
สามารถยื่นขอยืดเวลาด�าเนิน 
การได้ตามท่ีผู ้มีอ�านาจหลาย 
คนพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ท�านอง 
ว่าไม่เห็นต้องกังวลหรือรีบเร่ง 
ให ้ปลดล็อคพรรคการ เ มือง 
เพราะแม้พ.ร.ป.พรรคการเมอืงจะ
ตีกรอบเวลาในสิ่งที่ต ้องท�าไว ้ 
แต่สามารถยื่นขอขยายเวลาได้
 แต่การยืน่ขอขยายเวลาด�าเนิน 
การเฉพาะในส่วนของการแจ้ง
ความมีอยู่จริงของจ�านวนสมาชิก
พรรคนั่นต ้องแลกมากับสิทธ ิ
บางประการที่พรรคการเมือง 
ต้องเสียไป

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 สิทธิท่ีว ่า เช่น ระหว่าง
ขยายเวลาแจ้งจ�านวนสมาชิก
พรรคนัน้หากมกีารจดัเลอืกตัง้
พรรคการเมืองที่ยังไม่แจ้ง
จ�านวนสมาชิกจะไม่สามารถ
ส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือก
ตั้งได้ พรรคการเมืองจะไม่ได้
รับเงินอุดหนุนจากกองทุน
พัฒนาการเมือง
 ที่ส�าคัญคือเม่ือครบก�าหนด
เวลาที่ขอขยายแล้วยังไม่สามารถ
แจ้งจ�านวนสมาชกิพรรคทีถ่กูต้อง
และรับรองความมีอยู ่จริงได้จะ 
ถูก กกต.ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
 ตามข่าวที่มีกระแสออกมา
ก่อนหน้านี้ค ่อนข้างชัดเจนว่า 
คสช.จะไม่ปลดล็อคให้พรรคการ 
เมืองท�ากิจกรรมได้ในเร็ววันนี้ 
อย่างเร็วที่สุดอาจมีการปลดล็อค
ให้หลังขึ้นปีใหม่ 2561 
 หากเป็นไปตามน้ีพรรคการ 
เมืองจะไม่สามารถแจ้งความมี 
อยู่จริงของจ�านวนสมาชิกพรรค
ต่อ กกต.ได้ทันตามกรอบเวลา 
ท่ีกฎหมายขีดเส้นไว้ในวันท่ี 5 
มกราคมอย่างแน่นอน ท�าให ้
ต้องยื่นขอขยายเวลาด�าเนินการ
ออกไป
 หากยื่นขอขยายเวลาแล ้ว 
คสช.ยงัไม่ปลดลอ็คให้ท�ากจิกรรม
เวลาที่ขอขยายยืดออกไปก็จะ 
หมดลงเรือ่ยๆ และถ้าไปปลดลอ็ค

เอาใกล้เลือกตั้ง (ถ้ายังมีเลือก 
ตั้งตามโรดแม็พ) ก็สุ ่มเสี่ยงที ่
พรรคการเมืองจะไม่สามารถส่ง
คนลงสมัครรับเลือกตั้งได้
 แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้อาจ 
เกดิขึน้ได้ยากเพราะหากประกาศ
เลือกตั้งแล้ว ไม่มีพรรคการเมือง
ไหนสามารถส่งตัวแทนลงสมัคร
ได้บ้านเมืองย่อมลุกเป็นไฟ
 ท�าให้เกิดกระแสข่าวว่าบรร 
ดาผู้มีอ�านาจท้ังหลายที่รู้เง่ือนไข
และกรอบเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด
เป็นอย่างดี และมีความเป็นไป 
ได้ว ่าอาจมีการยื่นเสนอแก้ไข 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับที่เพ่ิง
ประกาศใช้
 จึงน่าสนใจว่าจะมีการแก้ไข
จริงหรือไม่ ถ้าแก้จะแก้อย่างไร  
จะแก้โดยผ่านกระบวนการปรกติ
ของสภา หรือว่าใช้อ�านาจพิเศษ
มาตรา 44 
 สิง่ทีน่่าสนใจไปกว่านัน้คอืเนื้อ 
หาที่จะแก้ไข จะแก้โดยขยาย 
เงื่อนเวลาให้พรรคการเมือง หรือ 
แก ้ เ ล็กน้อยเพ่ือให้เริ่มต้นนับ 
หนึง่ใหม่หลงัพ.ร.ป.ฉบบัแก้ไขเพิม่
เตมิประกาศใช้ หรอืแก้ในบทเฉพาะ 
กาลให้มีการยกเว้นละเว้นการ
ด�าเนนิการเฉพาะเลอืกตัง้ครัง้แรก
 อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การ
แก้ปัญหาให้พรรคการเมือง 
แต ่ เป ็นการแก ้ป ัญหาให ้  
คสช.ที่ไม่ปลดล็อคให้พรรค 
การเมืองได ้ท�าตามกรอบ 
เวลาท่ีกฎหมายก�าหนดเพียง 
เพราะกลวัว่าจะมคีวามเคลือ่น 
ไหวท่ีส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐบาล
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ปลีกวิเวกเพื่อดับ?

ทรรศนะ

พระทัง้หลาย ขอให้อยูก่บัหลกัรตัน 
ตรยัเถอะ อย่าไปอยูก่บัฤทธิเ์ลย ฤทธิ์
บางจงัหวะมนัพ่นพษิใส่เจ้าของฤทธิ์
แทบจะจมดิง่ไปจากสงัคม อย่างเณร
ค�า เณรแอ มัน่คงมัย้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สังคมคุก!
สถานการณ์บ ้านนี้วันนี้นอกจาก  
“6 ค�าถาม” ที่ไม่ควรถามแล้วยัง 
มีประเด็น “พรรคไข่เขียว” แต่ต้อง 
ไม่ลืมว่าวันนี้บ้านเมืองยังจมปลักกับ 
อ�านาจจากปลายกระบอกปืน ซึง่ “ปิยะ
บุตร แสงนกกุล” โพสต์ความเห็น
ถึงกฎหมายบ้านเมืองในยุค “คนดี” 
ที่ก�าหนดความผิดต่อสถาบันและ 
องค์กรส�าคญัๆว่า นอกจาก “ป อาญา 
มาตรา 112” เกีย่วกบัสถาบันเบื้องสูง
แล้ว ศาลทุกศาลก็ก�าหนดความผิด 
“ละเมิดอ�านาจศาล” 
 รฐับาลทหารคสช.ทีม่าจากกองทพั
ม ี“ป อาญา มาตรา 116” ศาสนาก็
มีความผิดฐานดูหมิ่นศาสนา และ
สังฆราช นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ความผิดทางคอมพิวเตอร์สามารถ
กล่าวโทษเอาผิดได้อีก 
 “ปิยะบุตร” จึงเห็นว่า การก�า 
หนดความผิดอาญาเหล่านี้ท�าให้ 
“ดุลยภาพทางอ�านาจ” เกิดขึ้นไม่
ได้  เช่นเดยีวกบัตราบใดทีเ่สรภีาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นไม่ได้
รบัประกนัถงึขดีสดุ ประชาธปิไตย
ก็เกิดขึ้นไม่ได้
 ถ้าศาลยงัใช้กฎหมายละเมดิอ�านาจ
ศาลแบบนี้ ดุลยภาพของอ�านาจจะ
เกิดได้อย่างไร?  
 น่ีคอืสิง่ทีท่�าให้ “ตลุาการภวิตัน์” 
ไทยไม่เหมอืน judicialization of politics 
ของท่ีอื่น ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีอยู่ใน
หนังสือเล่มใหม่ของ “ปิยะบุตร” 
 โดยเฉพาะเรือ่ง “ละเมดิอ�านาจ
ศาล” ทีเ่ป็นกฎหมายความผดิฐาน
หมิ่นประมาท ดูหมิ่น “ปิยะบุตร” 
เหน็ว่าควรลดลงให้มากทีส่ดุและ
ยกเลกิโทษจ�าคกุ ลดทอนลกัษณะ
ทางอาญาออกไปให้มากทีส่ดุ ปล่อย
ให้สังคมทีเ่ติบโตมเีหตมุผีล จดัการ 
อภปิรายถกเถยีงกนัไป โดยมต้ิอง
ใช้ “คุก” เข้าจัดการ!

ตอนนี้มีข่าวว่าห้ามเสกห้ามขายวัตถุมงคล 
ต่างๆ ที่จริงไม่ได้ห้ามเสก แต่ห้ามขายในวัด
ในโบสถ์ เพราะไม่ใช่สัญลักษณ์ของพุทธ
ศาสนา ท่ีผ่านมาท�ากันจนแทบจะขาดจาก 
พระรัตนตรัย ท�าให้ตอนนี้บางท่านใจแทบจะ
ขาด หรือหย่าขาดจากการเสกๆ เป่าๆ จะเป็น
เพราะต้องการดิสเครดิต “ท่านเจ้าคุณ
ธงชัย” หรือไม่ มีการปล่อยข่าวว่าได้ลาสิขา 
หรือสึกไปแล้ว แต่ลูกศิษย์ยืนยันว่าไม่ได้สึก 
แต่ท่านปลีกวิเวกและไม่ต้องการให้ใครพบ 
 ที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์คือการอยู่ในร่มเงา
พระศาสนา หากไม่ซื่อตรงต่อพระรัตนตรัย  
ท�าอะไรนอกลู่นอกทางให้โยมเข้าฤทธิ์แทน 
จะเข้าหาหลักแห่งพระรัตนตรัย เข้าหาฤทธิ์
มากๆก็จะขาดจากพระรัตนตรัย อย่างเณรค�า   
แต่เจ้าคุณธงชัยไม่มีเรื่องเงิน เรื่องผู้หญิง แต่
ท่านอาจร�าคาญ เพราะตอนดังสุดๆ ก็ถูก
แวดล้อมทั้งนักการเมืองและบุคคลในวงการ
ต่างๆจนน่าเบื่อ น่าเอียมระอา ไปไหนก็มี 
แต่คนแวดล้อม ไม่ได้อยู่อย่างสงบ 
 การปลีกวิเวกถือเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าใจ 
อยู่กับสมาชิกจริงๆ เหมือนตอนนั่งเป่านั่งเสก 
คือตอนนี้นั่งสงบเพ่ือดับ พูดง่ายๆ ตอนน้ัน 
ดัง ท่ีเสกเป่าลงผ้ายันต์นั้นดังมากๆ แต่พอ
ปลีกวิเวกอาจจะดับ เพราะว่า มันดับไปจากหู  
จากตาประชาชนทีเ่คยเหน็ท่าน เหน็ภาพท่าน
ขึ้นที่โน้นที่นี่ คัตเอาต์ใหญ่ๆ งานอะไรที่ไหน
เจ้าคณุธงชยัจะต้องมภีาพปรากฏ มคีนดงัๆไป
ก้มหัวให้เป่าเยอะแยะ
  ถ้าเป็นอาตมาก็ร�าคาญแย่เหมือนกัน  
เจอแบบนี้ สัญลักษณ์เราไม่ใช่อย่างนั้น มี 
คนมาหลงแล้วมาขอโน่นขอนี่ ก้มหัวให้เป่า 
องค์นี้ไม่ท�าอะไรท�านองน้ัน เราก็เลยรอดตัว
ไป ตอนนี้มีหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆก็จะตาม
แบบหลวงพ่อคูณกัน หาไม้เคาะๆ  
 เพราะฉะน้ันใครจะเป็นเกจิ จะเป็นนัก 
เคาะหวั กข็อให้ดใูห้ด ีถ้าเขาไม่ได้ยืน่หวัมาจะ
ไปเคาะท�าไมให้มันเปลืองเวลา เอาเวลาที่ 
เคาะหัวคนไปสร้างสรรค์อย่างอื่นดีกว่า ที่จริง
พดูเรือ่งเวลาแล้วมนัน่าเสยีดาย เราสญูเสยีไป

กับเรื่องพิธีรีตอง อย่างงานศพที่ยืดยาว ท�าไม
ไม่ขึ้นไปถวายทอดผ้าทีเดียวเยอะๆ 5 องค์  
10 องค์ ให้ผู้มีเกียรติขึ้นไปทีเดียวพร้อมกัน 
เลยก็จะเสร็จเร็วขึ้น ไปก�าหนดเวลาทอดผ้า 
ตั้งครึ่งค่อนชั่วโมง 
 นี่ก็เป็นบทเรียนของพระทั้งหลาย ขอให ้
อยู่กับหลักรัตนตรัยเถอะ อย่าไปอยู่กับฤทธิ์
เลย ฤทธิ์บางจังหวะมันพ่นพิษใส่เจ้าของ 
ฤทธิ์แทบจะจมดิ่งไปจากสังคม อย่างเณรค�า 
เณรแอ มั่นคงมั้ย แต่สมเด็จโต หลวงปู ่
ทวด ถามว่าท่านอยู่ที่ฤทธิ์หรืออยู่ที่หลัก ถ้า 
มีหลักในการดับทุกข์ได้ ทุกข์ลดไปได้ มัน 
ก็สุดยอด มันเป็นสาระของศาสนาอย่าง 
แท้จริง 
 ดังนั้นข่าวลือท่านเจ้าคุณธงชัยก็อย่า
เพิ่งเชื่อ ติดตามดูกันไปอีกสักระยะหนึ่ง 
ก็จะรู้ว่าสึกหรือไม่ หรือปลีกวิเวกศึกษา
หาความสงบ เพ่ือพิจารณาตัวเองว่าได้
เดนิทางท่ีพระพุทธเจ้าตรสัหรอืไม่ ท่านก็
เคยท�าเรื่องภาษาจีน มีแนวความคิดที่
สร้างสรรค์ดี แต่พอมาเสกมาเป่าก็น่า
เสียดาย เรื่องต่างๆ เราต้องรู ้จักใคร่ 
ครวญด้วยเหตุด้วยผล 
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,285.05 ขาย 1,287.14
ลอนดอน ซื้อ 1,284.45 ขาย 1,287.05

HUMAN น้องใหม่ร่วม FA มือทอง! บล.ฟินันเซีย ไซรัส เดินสาย
โรดโชว์ 4 จังหวัด ชลบุรี-หาดใหญ่-เชียงใหม่ ระหว่าง 13-17 
พ.ย. ปิดท้ายทีก่รงุเทพ 27 พ.ย. นี ้ก่อนขายหุ้นจ�านวน 180 ล้านหุ้น

HUMANโรดโชว3์จงัหวดัใหญ่

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ	 : ธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารยูโอบี ร่วมกับไวน์ คอนเนคชั่น มอบสิทธิประโยชน์สุด
เอ็กซ์คลูซีฟส�าหรับผู ้ถือบัตรเครดิตยูโอบี รับส่วนลดทันที 10%  
พร้อมรับเครดิตเงินคืนอีก 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย 
ค่าอาหารเพียงแค่ลงทะเบียน SMS ที่เบอร์ 4545111 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรม 
การผูอ้�านวยการ บรษิทัหลกัทรพัย์ 
ฟินนัเซยี ไซรสั จ�ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ 
ผู ้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่ายหุ ้นสามัญ 
เพิม่ทนุของบรษิทั ฮวิแมนก้ิา จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ HUMAN เปิด 
เผยว่า จะน�า HUMAN โรดโชว ์
นักลงทุนระหว่างวันที่ 13-17 พฤศ 
จิกายน ใน 3 จังหวัดคือชลบุรี 
สงขลาและเชียงใหม่ ปิดท้ายท่ี
กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 
ก่อนเปิดขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
จ�านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่า (พาร์) 
หุ ้นละ 0.50 บาท โดยมั่นใจว่า 
HUMAN จะได้รับการตอบรับที่ดี
จากนักลงทุน เพราะเป็นผู้ให้บริ 
การ HR ทีม่กีารพฒันาซอฟต์แวร ์
เป็นของตนเองและมีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดี มีพัฒนาการอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งมีคู่แข่งไม่มากนัก คาดว่า 
จะเข้าซื้อขายในกลุ่ม ICT ได้ช่วง
ปลายปีนี้ 
 นายสุนทร เด่นธรรม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร HUMAN กล่าว
ว่า เป้าหมายการโรดโชว์เพื่อน�า

เสนอข ้อมูลของบริษัทอย่างละ 
เอยีดให้นกัลงทนุ เนือ่งจาก HUMAN 
เป็นธรุกิจใหม่ท่ีนกัลงทุนไม่คุ้นเคย
ที่ให้บริการงานด้านทรัพยากร
บุคคลครบวงจร ท้ังการให้บริการ
รับช่วงบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและการจัดท�าเงินเดือน การ
จ�าหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การให ้บริการด ้านการบริหาร
จัดการ บัญชีและการเงิน ท้ังการ
จ�าหน่ายและบริการติดต้ังระบบ
งานวางแผนทรัพยากรองค์กร และ
ให้บริการจัดท�าบัญชีและการเงิน  
 HUMAN ถือเป็นธุรกิจท่ีช่วย
เติมจุดแข็งให้กับองค์กรต่างๆ ใน
ส่วนงานด้านทรพัยากรบคุคล ด้วย
การใช้ทมีงานทีม่ปีระสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
จัดการทรัพยากรบุคคลด้วยซอฟต ์
แวร์ Humatrix ที่มีจุดเด่นในระบบ
บริหารเวลาและการลา ระบบการ
บริหารเงินเดือนท่ีสามารถรองรับ
ข ้อก�าหนดท่ีซับซ ้อนของผู ้ประ 
กอบการ ท�าให้ผู้ให้บริการจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลระดับโลกหลาย 
รายต้องการเป็นพนัธมติรกบับรษิทั 
เช่น ADP, IBM, SAP Success 

Factors, Workday เป็นต้น 
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่
ผ่านมาในปี 2557-2559 บริษัท
และบรษิทัย่อย มรีายได้รวมจ�านวน 
212.77 ล้านบาท จ�านวน 237.65 
ล้านบาท และจ�านวน 351.95 ล้าน
บาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 11.69 และร้อยละ 
48.10 รายได้รวมของบริษัทและ
บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคญั
จากการท่ีบริษทัฯ ได้ซือ้บรษิทัย่อย 
2 บริษัทฯ ได้แก่ POS และ ABA 
เมื่อต้นปี 2559 จากผลการด�าเนิน
งานข้างต้น ท�าให้มีก�าไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจากจ�านวน 25.58 ล้านบาทใน
ปี 2557 เป็นจ�านวน 39.49 ล้าน
บาทในปี 2558 และจ�านวน 71.06 
ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตรา
ก�าไรสุทธิร้อยละ 12.02 ร้อยละ 
16.62 และร้อยละ 20.19 ตามล�าดบั 

โครงการใหม่	: กลุม่บรษิทัเอน็รชิ น�าโดย สดุาวรรณ พงศ์ศลีธน ประ 
ธานบริษัท เปิดตัวโครงการใหม่ “ดุสิตดีทู หัวหิน” โดยผนึกพันธมิตร
รายใหญ่ “ดสิุตอนิเตอร์เนช่ันแนล” ด�าเนนิการบรหิารโครงการภายใต้ 
แบรนด์ดสุติดที ูหวัหนิ และ “พลสัพรอ็พเพอร์ตี”้ เป็นตวัแทนขายและ
บริหารจัดการโครงการคอนโดมิเนียมดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน 

อัตราดอกเบี้ย (กสิกรไทย)

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%

 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%

 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%

 12 เดือน 1.30%

 24 เดือน   1.45% 

 36 เดือน 1.60% 

        เงินฝาก     เงินกู้

อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ 33.34   

ฟรังก์สวิส 33.68875 

ยูโร 39.225 

ปอนด์สเตอร์ลิง 45.28 

ดอลลาร์ฮ่องกง 4.3525 

รูปี 0.5505 

เยน 0.30421 

วอน 0.03319 

ริงกิต 8.16 

ดอลลาร์นวิซแีลนด์ 23.51125 

เปโซ 0.69 

รูเบิล 0.69 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 24.6645 

ดอลลาร์ไต้หวัน 1.18 

บาท

สุนทร เด่นธรรม 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘โจชวัVSวลิเดอร์’เจอกนัปีหน้า
เอ็ดดี้ เฮิร์น ยอดโปรโมเตอร์ ออกมายืน 
ยันว่า ไม่ต้องมีข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้น ส�าหรับ
ศกึตะบนัหน้ากันระหว่างอนัโธนี ่โจชวั กบัดิ
ออนเทย์ จะเกิดขึ้นแน่ในปี 2018 
 วิลเดอร์ เรียกร้องต้องการจะข้ึนตะบัน
หน้ากบัทมีรุน่เฮฟวีเ่วท ของ IBF  และ WBA 
หลังจากที่เขาจะขึ้นป้องกันแชมป์สถาบัน 
WBC  กบัเบอร์มาเน สติเวอร์เน ในวนัเสาร์นี้  
ซึ่งในส่วนของ เฮร์ิน ได้มโีอกาสพบกบัโปร 
โมเตอร์ของวิลเดอร์ ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวัน
พฤหสับดทีีผ่่านมา พร้อมกบักระตุ้นให้นักชก
อเมรกินั ตกลงเรือ่งตัวเลขเงนิในสภาพเป็นจรงิ

‘โบลาซี่’ใกล้คัมแบ็ก‘ทอฟฟี่’
ทีม “ทอฟฟี่สีน�้าเงิน” เอฟเวอร์ตัน ก�าลัง
รอการกลับมาของยานนิค โบลาซี่  ปีกตัว
เก่งของทีม ที่เริ่มลงสนามฝึกซ้อมได้แล้ว 
 นักเตะทีมชาติ ดีอาร์ คองโก เพิ่งจะลง
เล่นได้เพยีง 15 นดั นบัต้ังแต่ย้ายมาจากทมี
คริสตัว พาเลซ เมื่อซัมเมอร์ปี 2016 และยัง
ไม่ได้ลงเล่นเลย ตัง้แต่วนัที ่4 เดอืนธนัวาคม
ปีทีแ่ล้ว เมือ่มอีาการบาดเจบ็ทีเ่อน็หวัเข่า ซึง่
ผ่านการผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั้ง  
 “ผมไม่ได้ก�าหนดวันที่จะกลับมา ผมไม่
รู้จริงๆ” โบลาซี่ กล่าว “ผมกลับมาที่เอฟ
เวอร์ตัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมอาจจะมี
โอกาสลงซ้อมกบัเพือ่น ๆ  ได้บ้าง แต่วนัท่ีจะ
กลับมาลงแข่งจริง ๆ ผมยังไม่รู้” 

‘เคน’พร้อมลงศกึดาร์บี‘้ปืนใหญ่’ 
เป็นท่ีคาดกนัว่า แฮร์รี ่เคน กองหน้าดาวซลัโว 
ทีม “ไก่เดอืยทอง” ทอตแนม ฮอท สเปอร์  
ฟิตทนัทีจ่ะในเกมดาร์บีแ้มตช์ กบัทมี “ปืน
ใหญ่” อาร์เซนอล หลงัจากเกมทมีชาต ิ จาก 
การเปิดเผยของเมาริซิโอ ปอเชตติโน่ 
 เคน ถอนตัวทีมชาติอังกฤษ เมื่อวัน 
จนัทร์ทีผ่่านมา หลงัจากทีม่อีาการบาดเจบ็ใน
เกมที่เอาชนะคริสตัล พาเลซ เมื่อสัปดาห์ที่
แล้ว แต่ปอเชตติโน่ เช่ือว่า กองหน้าของ 
ทีมจะพร้อมที่จะลงท�าศึกลอนดอน ดาร์บี้
แมตช์ ที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ในวันที่ 18  
พ.ย.ที่จะถึงนี ้ “แฮร์รี ่เคน โอเค” ปอเชตติ
โน่ กล่าว “คุณเห็นจากเกมล่าสุดแล้วว่า  
เขาโดนเตะที่หัวเข่า แต่เขาจะพร้อมใน 
เกมหน้า” 

‘วิลเชียร์’ขอสู้แย่งตัวจริง

‘ฮาซาร์’ยกย่อง‘ซีดาน’คอืไอดอล

แจ็ค วิลเชียร์ มุ่งมั่นขอแย่งต�าแหน่งตัวจริง
ในทมี “สงิโตค�าราม” องักฤษ เช่นเดยีวกบัใน
ทีมอาร์เซนอล  
 กองกลางจากทีมอาร์เซนอล หลุดโผทีม
ชาติอังกฤษ ในเกมที่ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติ
เยอรมนั และทมีชาตบิราซลิ เนือ่งจากเขาไม่มี
โอกาสโชว์ผลงานในระดบัสโมสรอย่างต่อเนือ่ง
 นอกจากนี ้กองกลางวยั 25 ปี ต้องประสบ
ปัญหาอาการบาดเจ็บช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
ซึ่งอาจจะต้องท�าให้เขาต้องต่อสู ้อย่างหนัก 
ในการแย่งชงิต�าแหน่งในทมีชาตเิพือ่ไปลยุศกึ
ฟุตบอลโลก กลางปีหน้า ที่ประเทศรัสเซีย 
 นอกจากนี้ เขายังต้องการที่จะมีโอกาสลง
เล่นให้กับทีมอาร์เซนอล อย่างสม�่าเสมอ  
เพ่ือท่ีจะมั่นใจว่า จะได้ต่อสัญญาใหม่กับทีม 
เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันจะส้ินสุดลงใน
ฤดูกาลนี้ 
 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว วิลเชียร์ ถูกปล่อยให ้
ทีมเบิร์นมัธ ยืมตัวไป และในฤดูกาลนี้ เขา 
ยังไม่มีโอกาสลงเล่นในลีก ให้กับทีมต้นสัง 
กัด อาร์เซนอล เลย ซึ่งในเรื่องนี้ วิลเชียร์ ให้
สัมภาษณ์กับ Sky Sports ว่า “ผมต้องการที่
จะลงเล่นให้กับประเทศของผม ผมภูมิใจที่ 
ได้เกิดเป็นคนอังกฤษ” 
 “แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีม เขายังไม่
เลือกผม เขาบอกกับผมว่า ผมต้องลงเล่นให้
มากกว่านี ้และนีค่อืเหตผุลทีว่่า ท�าไม ผมต้อง
ท�าให้ได้ ผมต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองกับ

ทมีอกีครัง้โดยเรว็ทีสุ่ด ผมต้องพยายามลงเล่น
ให้กับทีมชุดใหญ่อาร์เซนอลด้วย และหวังว่า 
เมื่อนั้น ผมจะถูกเลือกบ้าง” 
 “ตอนนี้ ผมกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้ว ผมมี
ความสุขท่ีผมมาอยู่ท่ีน่ี ได้เล่นให้กับทีม ผม
ต้องพยายามเล่นในเกมพรเีมียร์ลีก ให้มากๆ” 
 “เวลานี้ ผมต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ แล้วก็
ขึ้นอยู่กับอนาคต สิ่งที่ผมต้องท�าให้ดีที่สุด ก็
คอื ฟิตให้เตม็ร้อย เพือ่ทีจ่ะได้เล่นเกมฟตุบอล
ที่ผมรัก ผมต้องการที่จะอยู่กับทีมนี้ต่อไป ผม
พูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว” วิลเชียร์ ทิ้งท้าย 

โอกาสที่ เอเดน ฮาซาร์ กองกลางตัวท�าเกม
ของทีม “สิงโตน�้าเงินคราม” เชลซี จะย้ายทีม
ไปอยู ่กับทีมเรอัล มาดริด เกิดขึ้นอีกครั้ง  
หลังจากที่เขาออกมากล่าวชื่นชมซีเนอดีน  
ซีดาน เป็นพิเศษ 
 กองกลางวัย 26 ปี มีสัญญากับทีมเชลซี 
ไปถึงปี 2020 และมีข่าวลือออกมาว่า ก�าลัง 
อยู่ในช่วงเจรจาต่อสัญญาใหม่ ขณะเดียวกัน 
ก็มีข่าวลือออกมาว่า เขาตกเป็นที่สนใจของ 
ทีมมาดริด ขณะที่เจ้าตัวเอง ก็ออกมายกย่อง 
ซีดาน โค้ชทีมมาดริด 
 “ซเีนอดนี ซดีาน เป็นโค้ชในฝันของผมเลย”  
ฮาซาร์ กล่าว เขาเป็นไอดอลผมตั้งแต่ผมเป็น

เด็กแล้ว ผมให้ความเคารพเขามาก แน่นอน 
ผมไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่การ 
ได้เล่นภายใต้การคุมทีมของเขา เป็นความ 
ฝันหนึ่งของผม” 
 “แต่ตอนนี้ ผมยังมีความสุขกับทีมเชลซี  
ผมยังมีอะไรท�าอีกมากที่เชลซี  และผมก็ยังคง
มุ่งมั่นกับทีมเชลซีอยู่” 
 ฮาซาร์ กลับมาเค้นฟอร์มกลับมาได้อีก 
ครัง้ และมีส่วนอย่างมากในการช่วยพาทมีคว้า
แชมป์พรีเมียร์ลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ภายใต้
การคมุทมีของอนัโตนโิอ ตอนเต้ เพยีงฤดกูาล
แรกเท่านั้น
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 ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่
ว่า “ฮว่า ป่ิง ชง จ”ี หรอื “วาด
ขนมเปี๊ยะแก้หิว”
 ในสมัยสามก๊ก แคว้นเว่ย 
มีชายคนหนึ่งนามว่า หลูยี่ว์ 
เมื่ออายุได้สิบปีก็ต้องกลาย
เป็นลูกคนเดียว ต่อมาเกิด 

วาดขนมเปี๊ยะแก้หิว
ศึกสงครามท�าให้ชีวิตด�าเนินไป
ด้วยความยากล�าบาก แต่เขา 
ก็ขยันขันแข็ง หมั่นศึกษาหา 
ความรู้ ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคน 
ที่มีแต่คนชื่นชม
 ต่อมาเขาได้เข้ารบัราชการ และ 
ได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาให้แก่
เว่ยหมิงตี้ กษัตริย์แคว้นฉิน
 ในคร้ังน้ัน มีการคัดเลือกผู้ที่

จะมาเป็นทูต บรรดาขุนนางก ็
ล้วนแต่แนะน�าคนของตน มีการ
โอ้อวดยกตนข่มกัน อีกท้ังไม่พูด
ความจริง ท�าให้เว่ยหมิงตี้รู้สึกไม่ 
พอใจอย่างมาก 
 พระองค์จึงมีรับสั่งว่า ในการ
เลือกครั้ งนี้  ให ้ เชิญหลูยี่ ว ์มา 
เลือก การเลือกคนจะต้องไม่ดูที่
ชื่อเสียง เพราะชื่อเสียงก็เปรียบ

ไหว้พระจันทร์เปลี่ยนไป

 เมื่อวันพุธที่ผ ่านมาตรงกับ
เทศกาลไหว้พระจนัทร์ของชาวจนี 
ซึง่ตามธรรมเนยีมแล้วนัน้ วนัไหว้
พระจนัทร์จะต้องรับประทานขนม
ไหว้พระจันทร์พร้อมกับชมจันทร์
พร้อมครอบครัวอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่า 
ขนมไหว้พระจันทร์นั้น น�้าตาล
และไขมันสูง ขนมไหว้พระจันทร์ 
1 ก้อน มีพลังงานมากถึง 450 
แคลอรี ่เท่ากบัข้าว 3 ถ้วย แน่นอน
ว่าย่อมเป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ท่ี
ก�าลังควบคุมน�้าหนัก
 ดงันัน้ในปีนี ้บรรดาผลิตภณัฑ์
ขนมไหว้พระจันทร์รายใหญ่ของ
จีนจึงได้วางขายขนมไหว้พระจนัทร์ 
ทีช่ิน้เล็กขึ้นและมีแคลอรี่ต�่ามาก
ขึ้น อย่างเช่น ขนมไหว้พระจันทร์
แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของปักกิ่งอย่าง
เต้าเซียงชุน แต่เดิมน�้าหนักเฉลี่ย
ของขนมไหว้พระจันทร์จะอยูท่ี ่ 120- 
150 กรัม แต่ปีนี้ขนมไหว้พระ 
จันทร์ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่วางขาย
ออนไลน์อยู่ที่ 110 กรัม ส่วนใหญ่
จะหนักประมาณ 85 กรัมและ
ราคาถูกเพียง 10 หยวน (ประ 
มาณ 50 บาท)
 ซึง่ผูบ้ริโภคให้การตอบรบัมาก

ขึ้น เนื่องจากเห็นว่า เมื่อขนมชิ้น
เล็กขึ้นและราคาถูกลง ก็สามารถ
ซื้อขนมรสชาติอื่นๆมาลองได้ 
มากขึ้น
 ไม่ใช่เพียงแค่ขนาดที่เล็กลง 
ของขนมไหว้พระจันทร์เท่านั้น 
หากแต่หีบห่อและซองบรรจุก็มี
ขนาดเล็กลงด้วย
 หลายสิบปีก่อน ขนมไหว้พระ 
จนัทร์จดัเป็นสนิค้าหรหูราฟุ่มเฟือย  
หีบบรรจุก็หรูหราฟู่ฟ่า บางกล่อง
ถึงกบัมกีารน�าหยกมาประดบั บาง 
กล่องขายคู ่พร้อมกับสุราราคา
แพง ซึ่งของเหล่านี้กลายมาเป็น
ของทีม่าคู่กบัการคอรปัชัน่ การตดิ 
สินบนหรือการเพิ่มเส้นสายใน 
การติดต่อประสานงานของภาค
ธุรกิจรวมไปถึงนักการเมือง
 ท�าให้ในปี ค.ศ. 2005 และ 
2008 ทางรฐับาลกลางของจนีต้อง
ออกประกาศสั่งห ้ามขนมไหว้

พระจันทร์ที่ตกแต่งมากเกินไป 
โดยประกาศสัง่ให้กล่องบรรจขุนม
ไหว้พระจันทร์ห้ามบรรจุเกิน 3 
ชั้น และราคาของบรรจุภัณฑ์ต้อง
ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ของราคา
ขนมไหว้พระจันทร์ในกล่อง
 แม้ว่าบรรจภุณัฑ์ของขนมไหว้
พระจันทร์จะไม่หรูหราดังก่อน  
แต่เครือ่งหรอืไส้ของขนมไหว้พระ 
จันทร์กลับเพิ่มความเข้มข้นและมี
รสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้น เพื่อ 
ดึงดูดความสนใจของลูกค้ารุ ่น
ใหม่ที่อายุยังไม่มาก
 อย่างเช่นในปีนี้ ไส้ของขนม
ไหว้พระจันทร์มีตั้งแต่กุ ้งมังกร 
กะหล�า่ปลีดองกบัเนือ้กบ เนือ้วัวกบั
พรกิไทย หรอืแม้แต่บรษิทัทีมี่ช่ือ
เสียงด้านเป็ดปักกิง่ กย็งัมีการขาย
ไส้เป็ดปักกิ่งและไส้อื่นๆที่ท�าจาก
เป็ดอกี 35 ชนดิ โดยคดิกล่องคะ  
86 หยวน (ประมาณ 450 บาท)

 นอกจากนี้ โรงอาหารของโรง
พยาบาลแห่งหน่ึงในมณฑลกุ้ย 
โจวยังไดมีการให้บริการส่งขนม
ไหว้พระจันทร์โฮมเมดที่ท�าสด
ใหม่วันต่อวันเพื่อความอร่อย 
และอดุมไปด้วยคณุค่าทางอาหาร
 นอกจากขนมไหว้พระจันทร์
แบรนด์ดั้งเดิมของจีนอย่างเต้า 
เซียงชุนของปักกิ่ง ซิงหัวโหลว 
ของเซี่ยงไฮ้ และจื๋อเว่ยกวนของ 
หัวโจวแล้ว แบรนด์ทางฝั่งฮ่องกง
อย่างเหม่ยซินก็เป็นที่นิยมใน 
หมู่คนรุ่นใหม่จีนด้วยรสชาติของ
ไส้คัสตาร์ดไข่ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของร ้าน หรือแบรนด์ทางฝั ่ง 
ตะวันตกอย่างโอเรโอ้ สตาร์บัค
และไอศครีมไฮเกนดาซส์ ก็ออก
มาตีตลาดคนรุ ่มใหม่ด้วยขนม 
ไหว้พระจันทร์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละแบรนด์
 ขนมไหว้พระจนัทร์เพือ่สขุภาพ
ก็ตีตลาดเช ่นเดียวกัน อย ่าง 
เช่น การใช้สารให้ความหวานไซลิน 
ทอลแทนการใช้น�้าตาล หรือการ
รบัสัง่ท�าขนมไหว้พระจนัทร์ตามที่
ลูกค้าต้องการ
 ขนมไหว้พระจนัทร์ปีนี ้สะท้อน
ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชาวจีน 
ท่ีม่ังค่ังขึ้นและมีสีสันหลากหลาย 
กเ็หมอืนขนมไหว้พระจนัทร์ทีห่ลาก
หลายและมีทางเลือกมากขึ้น

เหมือนกับการวาดขนมเปี๊ยะ
บนพื้นดิน แต่ไม่สามารถรับ
ประทานได้
 วาดขนมเป๊ียะแก้หวิ หมาย
ถึง การคิดถึงเรื่องต่างๆเพื่อ 
น�ามาปลอบใจตนเอง หรือ 
หมายถึง การเปรียบเทียบชื่อ
เสยีงเงนิทองว่าไม่มปีระโยชน์ 

editor59lokwannee@gmail.com
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In Brief : ย่อความ

รายงานประจ�าปีของสภา

การเดินทางและท่อง 
เที่ยวโลก ระบุนครเซี่ยง 
ไฮ้เป็นเมืองอันดับ 1 ใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ที่
มรีายได้จากนกัท่องเทีย่ว
และนกัเดนิทางมากที่สุด 
ส่วนกรุงเทพฯติดอันดับ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

10เมอืงโกยเงนิทอ่งเทีย่ว

ไปท�าธุรกิจ ภารกิจ และท่องเที่ยว 
ท่ีมีผลต่อรายได้และการจ้างงาน
ของเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทาง 
 WTTC ส�ารวจเรื่องนี้จาก
ประเทศทัว่โลกมานานกว่า 25 ปี 
จัดท�าเป็นรายงานระดับประ  
เทศและภูมิภาค ก่อนเพิ่มราย
ละเอียดอีก 1 รายการ คือราย 
งานระดับเมืองเป็นครั้งแรก 
ในปีนี้   
 WTTC เลือกส�ารวจเมืองได้ 
รับความนิยมสูงด้านการท่องเท่ียว
ท่ัวโลก 65 เมือง โดยประมวลข้อ 
มูลในรอบปีท่ีแล้ว (2016) น�ามา
แยกรายงานเป็นภูมิภาค ประกอบ
ด้วยเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ ไม่ได้จัดท�าเป็นอัน 
ดับโลกโดยตรง 
 ส�าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ด�าเนินการส�ารวจ 21 เมือง ประ 
กอบด้วยอ็อกแลนด์ (นิวซีแลนด์), 
กรุงเทพฯ, ปักก่ิง (จีน), เซี่ยงไฮ้ 
(จีน), ฉงชิ่ง (จีน), เซินเจิ้น (จีน), 
กว่างโจว (จนี), เฉงิต ู(จนี), ฮ่องกง, 
มาเก๊า, โตเกียว (ญี่ปุ่น), โอซากา 
(ญี่ปุ่น), โซล (เกาหลีใต้), จาการ์ 
ตา (อินโดนีเซีย), กัวลาลัมเปอร ์
(มาเลเซีย), มะนิลา (ฟิลิปปินส์),  
โฮจิมินห์ (เวียดนาม), ซิดนีย์ (ออส 

องค์กรการท่องเที่ยวระดับโลก  
เปิดเผยผลส�ารวจรายได้ประจ�าปี
ของเมืองส�าคัญในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ที่ได้จากนักท่องเที่ยว  
ระบุเซี่ยงไฮ้โกยได้มากสุด ขณะ

กรุงเทพฯติดอันดับ 5
 ผลส�ารวจดังกล่าว ด�าเนินการ
โดยสภาการเดินทางและท่องเที่ยว
โลก (World Travel & Tourism 
Council : WTTC) ซึ่งรวบรวมเป็น
รายงานในหัวข้อ “City Travel & 
Tourism Impact 2017” น�าออก
เผยแพร่ในเดือนนี้
 การวจิยัหรอืการประมวลข้อมลู
เรื่องนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์
ทราบถึงการใช้จ่ายของผู้เดินทาง 

เตรเลีย), สิงคโปร์, เดลี (อินเดีย) 
และมุมไบ (อินเดีย)
 ฮ่องกง มาเก๊า และสิงคโปร์  
จัดสถานะเป็นทั้งระดับเมืองและ
ประเทศ
 เมืองที่โกยรายได้จากนัก
ทอ่งเทีย่วและผูเ้ดนิทางเข้าเมอืง
มากที่สุด 10 อันดับแรก ประ 
กอบด้วย 1.เซีย่งไฮ้ 30,200 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 6.6% 
ของรายได้รวมประจ�าปีของ
เมอืง) 2.ปักกิ่ง 28,700 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (7.5%) 3.โตเกยีว 
20,200 ล ้านเหรียญสหรัฐ 
(2.3%)
 4.เซินเจิ้น 18,800 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (6.7%) 5.กรุงเทพฯ 18,200 
ล้านเหรียญสหรัฐ (9.8%) 6.กว่าง
โจว 15,300 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(5.1%) 7.ฮ่องกง 14,600 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ (4.6%) 8.สิงคโปร์ 12,400 
ล้านเหรียญสหรัฐ (4.3%) 9.มา 
เก๊า 12,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(27.3%) และ 10.ฉงชิ่ง 9,500  
ล้านเหรียญสหรัฐ (4.1%)
 ส�าหรับเมืองของจีน มีรายได้
จากคนท้องถิ่นจีนมากกว่าจาก 
ต่างชาติ ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า 
ที่ได้จากต่างชาติมากกว่า 
 ทั้งหมดเป็นอันดับข้อมูล
ยอดรายได้ ซ่ึงแตกต่างจาก
อันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
เยือนมากที่สุด

 ข้อมูลภาพ : qz.com

ข้อมูลภาพ : Osinet.biz

สเตลลินา เฉิน แห่ง cartoonmovement.com เสนอภาพการ
เปลี่ยนรูปผู้น�าส�าคัญของจีนท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมิน สะท้อน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ายิ่งใหญ่ของจีนเต็มตัว
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Admin & Customer Service
• เพศหญิง อายุ 28–45 ปี,

• วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

• มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint

• ซื่อสัตย์ บุคลิกเรียบร้อย สู้งาน

• เงินเดือน 20,000–25,000 บาทหรือตามตกลง

• ต้องมีบุคคลค�้าประกัน

     โบนัส ชุดฟอร์ม  

 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ     

 ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี

สัมภาษณ์ทันที รู้ผลเร็ว งานและสวัสดิการมั่นคง

Apartment ในซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

ติดต่อขอนัดวันสมัครและสัมภาษณ์ :

คุณเพชราภรณ์ 08-1826-5101 คุณบุปผา 09-7219-9486

สถานที่สมัคร :
เลขที่ 74 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

(เยื้องซอยหลังสวน 4) / BTS : ชิดลม / รำชด�ำริ

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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J 08.30 น. นพ.ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศกึษาธกิาร เปิดบ้าน
การเรียนรู ้และการประชุมเชิ ง 
ปฏิบัติการ โครงการผู ้น�าเพื่อ 
การพัฒนาการศึกษาที่ ยั่ งยืน  

ครั้งที่ 4 ที่ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
J 09.30 น. เลศิวโิรจน์  โกวฒันะ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
ประจ�าปี 2560 ทีล่านอเนกประสงค์ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ J 
13.00 น. มล.รุ่งคุณ กิติยากร 
ประธาน โชเซ่น กรุ ๊ป จัดงาน 
Chosen Groups smart & energy 
saving for Thailand 4.0 เปิด 

ตัวบริษัทในเครือ ที่โรงแรมเซ็น 
ทาราแกรนด์ @ เซน็ทรลัเวลิด์ J  
13.30 น. รอซ เกาโนรี ผู้อ�านวย
การ สมาพันธ์การพิมพ์สกรีน 
แห่งยโุรป แถลงข่าว เปิดนวตักรรม
การพมิพ์ในทศวรรษหน้า FESPA 
ASIA 2018  ที่ห้องโซระ โรงแรม 
ดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ J 
18.00 น. จิรยง อนุมานราชธน 
ผู ้ก ่อตั้งและกรรมการผู ้จัดการ 
บริษัท พระยา ฟิโลโซฟี จ�ากัด  
จัดงาน “PHYA” (พญา) เปิดตัว 

กระเป๋าคอลเลกชั่นพิเศษ “ณ
พัฒน์” เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนาที ่
พระราชวังพญาไท J ตั้งแต  ่
คว้าแชมป์รายการ The Mas Singer 
มาครอง ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ก็คิว
แน่นเอี๊ยดตลอดๆ แต่งานนี้เท 
คิวให ้เต็มๆ กับมินิคอนเสิร ์ต 
งาน 35th MBA CU Anniversary 
and Reunion 2017 ในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-
22.00 น. ที่ ศาลาพระเกี้ยว จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชนินีาถ จดัโครงการแข่งขนัวาด
ภาพสด “ดาวเด่นบัวหลวง 101” 
ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ประเทศ 
ไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” 
เพื่อสะท้อนนิยามการสร้างสรรค์
งานศลิปะ ภายใต้สภาวะแวดล้อม
เปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ของสงัคม 
วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี 
 จากพระราชด�าริของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา 
ชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  “หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ 
บรมราชินีนาถ” จึงได้ถือก�าเนิด
ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดง
นิทรรศการของ ศิลปินรุ่นใหม ่
ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นท่ี
รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปิน
อาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับ 
สับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียนตลอดปี  

ดาวเด่นบัวหลวง 101

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราช
ประสงค์ หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง  จึง
ได้จัดท�าโครงการ “ดาวเด่นบัว
หลวง 101” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 
2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปิน
รุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู ้จากประ 
สบการณ์จริง ตั้งแต่การท�างาน
ร่วมกับผู ้อื่น การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น กลวิธี กระบวนการ
สร้างสรรค์งาน และการเสริม
สร้างมิตรภาพระหว่างกัน 
 ที่ผ ่านมาเยาวชนที่เคยเข้า 
ร่วมโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 
101” ต่างเตบิโตบนเส้นทางศลิปะ
ในหลากหลายบทบาท มีชื่อเสียง 
ได้รบัการเป็นทีย่อมรบั อาท ิธนากร 
บัวปลอด ประเสริฐ ยอดแก้ว  
กิตติศักด์ิ เทพเกาะ นิลยา บรร 
ดาศกัดิ ์กามลีะห์ อลิะละ พฤตนินัท
ร์ ด�านิม่ ธติพิรหม อ่อนเป่ียม และ

พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง 
เป็นต้น ด้วยโครงการดาวเด่นบัว
หลวง ถือเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่ง
ของเยาวชน ทีเ่ปิดโอกาสและเปิด
โลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะ 
ทุกคน  
  คณุหญงิชดช้อย โสภณพนชิ 
กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และ 
ประธานโครงการดาวเด ่นบัว
หลวง 101 เปิดเผยว่า ส�าหรับ 
การด�าเนินโครงการในปีนี้ มีสถา 
บันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
32 สถาบัน จาก 35 คณะ โดย
สถาบันการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษา ที่ตอบรับค�าเชิญเข้าร่วม 
โครงการฯ คัดเลือกนักศึกษา 
ที่ก�าลังศึกษาศิลปะในระดับปริญ 
ญาตรีสองปีสุดท ้าย เข ้าร ่วม
โครงการ คณะละ  2  คน รวม 70 
คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้า
มาท�ากิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงแรกปฐมนเิทศ ระหว่างวนั

ที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ง 
ในช่วงเวลานี้ จะมีการให้นักศึก 
ษาวาดภาพร่วมกัน โดยจะเป็น
งานกลุ่ม ในหัวข้อ “ประเทศไทย 
: อรโุณทยัแห่งจนิตนาการ” ส�าหรบั
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วม
โครงการจะน�าไปติดตั้งที่บริเวณ
หน้าอาคาร ธนาคารกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 
ถนนสีลม 
 ช่วงที่สอง เป็นการแข่งขัน 
วาดภาพสด ที่หอศิลป์สมเด็จ 
พระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 18-27 
พฤศจิกายน 2560 จะมีการตัด 
สินรางวัลในวันที ่27 พฤศจกิายน 
 ทัง้นีโ้ครงการดาวเด่นบวัหลวง  
101 ครั้งที่ 10 จะจัดแสดง ณ  
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560-13 มกรา 
คม 2561






