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เย้..!! ปีหน้า..
คนจนหมดประเทศ?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

วาทกรรม “ปีหน้าคนจนหมดประเทศ” 
นอกจากสะท้อนความจริงและความล้มเหลว 
ยังพิสูจน์ความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ผลงานของ “ทั่นผู้น�า” และ “เฮียกวง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น 
“คนจนหมดประเทศ” วาทกรรมทางการเมือง
ที่เต็มไปด้วยเสียงเย้ยหยัน 
“นิธิ เอียวศรีวงศ์” มอง คสช. ในภาวะ “ขาลง”  
ค�าถาม 6 ข้อประกาศจุดยืนเพื่อสืบทอดอ�านาจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ต้องขับไล่ “ผู้บุกรุกป้อมมหากาฬ” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

รอดูผลงาน
อุปัทวะท�ำให้เกิดควำมขัด
ขวำงขัดข้องควำมเจริญ

editor59lokwannee@gmail.com
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ทิสโก้ลงทุนหุ้น
การเงินสหรัฐ

LokWanNee

มีนัยอะไร?

เศรษฐกิจ 4

โลกวันนี้มีประเด็น 2

พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธกีารพจิารณา
ของศาลรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ่
ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาจาก
สภานิติบัญญัติแห ่งชาติมี
ประเด็นที่น่าสนใจนอกจาก
ไม่เซ็ทซีโร่ตุลาการศาลรัฐ 
ธรรมนูญท่ีมีคุณสมบัติไม ่
ครบถ้วนตามกฎหมายใหม่
แล้วยังอุ้มตุลาการฯ 5 คนที่

หมดวาระท�างาน 9 ปีแล้วให้
อยู่ท�างานต่อไปจนกว่าจะมี
การเปิดประชุมสภานัดแรก
หลังเลือกตั้งทั้งที่มีเวลาเหลือ 
เฟือทีจ่ะสรรหาคนใหม่เข้ามา
ท�าหน้าทีแ่ทน น่าสนใจว่าการ
ให้ตุลาการฯชุดนี้อยู่จนเปิด
ประชมุสภานัดแรกหลังเลือก
ตั้งจะมีนัยอะไร หรือไม่?
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ทั้งหมดอาจได้อยู่ต่อไปโดยไม่มีกำาหนด 
อาจจะเป็น 11-15 ปี หรือมากกว่านั้น 

ตราบใดที่ยังไม่มีเลือกตั้งก็จะได้นั่งทำางานต่อไป

มีนัยอะไร?

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยำวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

ปมร้อนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ 
นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ
น้องเมย นักเรียนเตรียมทหารชั้น
ปีที ่1 น่าจะรูผ้ลสอบสวนอย่างเป็น
ทางการภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งน่าจะ
ออกมาทัง้ผลพสิจูน์ทางการแพทย์
และผลสอบสวนข้อเท็จจริงที่กอง
บัญชาการกองทัพไทยตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
 ยังไม่รู ้ว ่ำผลสอบจะออกมำ
อย่ำงไรและสังคมจะให้ควำมเชื่อ
ถือหรือไม่เพรำะเป็นกำรสอบกัน 
เองภำยในไม่มีคนนอกหรือตั้งคน 
กลำงสอบสวนข้อเทจ็จรงิในเรือ่งนี้
 อย่ำงไรกต็ำมแม้จะสอบกันเอง
ภำยในแต่หำกผลที่ออกมำตอบ
ค�ำถำมที่สังคมสงสัยได้ก็ไม่น่ำมี
ปัญหำอะไร แต่ถ้ำไขปมต่ำงๆได้ไม ่
เคลียร์ เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อ
กองทพัค่อนข้ำงมำกโดยเฉพำะใน
ด้ำนของควำมน่ำเชื่อถือ
 ข้ำมมำที่เรื่องกำรเมืองท่ีเรื่อง
ควำมน่ำเชื่อก็เป็นสิ่งส�ำคัญ โดย
เฉพำะองค์กรทีม่หีน้ำทีต่ดัสนิถกูผดิ 
หำกมคีวำมน่ำเชือ่ในกำรท�ำหน้ำที่

บ้ำนเมืองจะไม่เกิดควำมวุ่นวำย
 กำรประชมุสภำนติบัิญญตัแิห่ง
ชำติ (สนช.) เมื่อสุดสัปดำห์ที่ผ่ำน
มำมมีตท่ีิน่ำสนใจเกีย่วกบัพระรำช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) 
ว่ำด้วยวิธีกำรพิจำรณำของศำลรัฐ 
ธรรมนูญ 
 มปีระเดน็ท่ีน่ำสนใจคอืกำรอุม้
ให้ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 5 คน 
ประกอบด้วย นายนรุกัษ์ มาประ 
ณตี, นายชชั ชลวร, นายบญุส่ง 
กุลบุปผา, นายอุดมศักดิ์ นิติ
มนตร ีและนายจรญั ภกัดธีนากลุ  
ท่ีหมดวำระด�ำรงต�ำแหน่งไปแล้ว 
แต่ที่ยังได้ท�ำงำนต่อเนื่องเพรำะ 
มีค�ำสั่งคสช.ฉบับที่ 24/2560 ต่อ
อำยุกำรท�ำงำนให้โดยไม่ต้องสรร 
หำคนใหม่เข้ำมำท�ำงำนแทน
 ในตอนแรกคำดกนัว่ำหลังพ.ร.ป. 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

ศำลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมำ
แล้วจะมีกำรสรรหำคนใหม่เข้ำมำ
ท�ำงำนแทน แต่ขณะนีช้ัดเจนแล้ว 
ทัง้ 5 คนจะได้นัง่ท�ำงำนในศำลรฐั 
ธรรมนญูต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประ- 
ชุมสภำนัดแรกหลังกำรเลือกตั้ง
 ที่น่าสนใจคือตุลาการศาลรัฐ 
ธรรมนญูทัง้ 5 คน ปฏบัิตหิน้าที ่
ครบ 9 ปีตามกฎหมายเก่าไปแล้ว 
ถ้าอยู่ต่อจนมีการเปิดประชุมสภา
นัดแรกก็จะได้เป็นตุลาการฯกัน
นานนบัทศวรรษซึง่ถอืว่ามากทีส่ดุ
เท่าที่เคยมีมา
 ท่ีส�าคัญท้ังหมดอาจได้อยู่
ต่อไปโดยไม่มีก�าหนด อาจจะ
เป็น 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี 
หรอืมากกว่านัน้ เพราะตราบใด 
ท่ียงัไม่มีการเลอืกตัง้กจ็ะได้นัง่
ท�างานต่อไป หรอืเลอืกตัง้แล้ว

เกดิอบุตัเิหตทุางการเมอืงจนไม่
สามารถเปิดประชมุสภานดัแรก
ได้ทัง้หมดกย็งัได้อยูใ่นต�าแหน่ง
ต่อไปอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ
 ในขณะทีต่ลุำกำรศำลรฐัธรรม 
นญูอกี 4 คน แม้จะมคีณุสมบตัไิม่
ครบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยใหม่ก�ำหนด 
แต่ไม่ต้องพ้นจำกหน้ำทีย่งัได้ท�ำงำน
ต่อไปจนครบวำระ  ซ่ึงถ้ำยึดตำม 
ค�ำสัง่ คสช.ทีใ่ห้งดเว้นสรรหำคนใหม่ 
ก็อำจหมำยถึงได้อยู่ต่อไปจนกว่ำ 
จะเปิดประชุมสภำนดัแรกหลงัเลอืก
ตัง้ด้วยเช่นกนั
 ประเด็นที่สังคมตั้งค�ำถำมคือ
ท�ำไมองค์กรอสิระอืน่เมือ่มกีฎหมำย
ใหม่ออกมำบังคับใช้แล้วกรรมกำร
ในองค์กรอิสระนั้นมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วยตำมกฎหมำยใหม่ต้องพ้น
จำกหน้ำที่เพื่อสรรหำคนใหม่ แต่
เหตุใดศำลรัฐธรรมนูญได้รับกำร 
ยกเว ้นในเรื่องนี้ไม ่ถูกเซ็ทซีโร ่ 
เหมือนองค์กรอื่น
 ไม่ถูกเซ็ทซีโร่ยังไม่เท่ำไหร ่
แต่หมดวำระแล้วยังได้อยู่ต่อ 
 ทั้งที่กำรสรรหำตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญกฎหมำยใหม่ก�ำหนด
กรอบเวลำไว้ชัดเจนว่ำให้ด�ำเนิน
กำรภำยใน 200 วัน
 ค�ำถำมคือท�ำไมต้องให้ตุลำ 
กำรทีห่มดวำระไปแล้วอยูต่่อจนถงึ
วันเปิดประชุมสภำนัดแรกหลัง
เลือกตั้ง ท�ำไมไม่สรรหำใหม่ ทั้งที่
ระยะเวลำกำรสรรหำนัน้ท�ำได้เสรจ็
ทันก่อนเลือกตั้งที่ก�ำหนดไว้ตำม
โรดแม็พช่วงปลำยปีหน้ำ
 มีเวลาเหลือเฟือแต่กลับเลือก
ให้ทั้ง 5 คนอยู่ต่อจนเปิดประชุม
สภานัดแรกหลังเลือกตั้ง
 มีนัยอะไรหรือไม่?
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

รอดูผลงาน

ทรรศนะ

จบัตาดวู่ารฐัมนตรใีหม่และนายกฯ 
จะท�างานได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ราบ
รื่นหรือไม่ เพราะใครๆก็ไม่อยาก
ให้อะไรติดขัด อย่างให้บ้านเมืองมี
ความเจริญก้าวหน้า

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ฟ้ากับดิน?

“บบีซีไีทย” น�ำบทควำม “ท�าไมเดก็
ไทยอยากเป็นทหาร?” ของ “พงศ์
พิพัฒน์ บัญชานนท์” ผู้สื่อข่ำวอิสระ
มำเผยแพร่เม่ือวันที ่12 เมษำยน 2560 
เพรำะในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบหลำย
หมื่นคนเพื่อเข้ำ “โรงเรียนเตรียม 
ทหาร(4 เหล่า)” 
 กำรสอบจึงแข่งขันสูงมำกไม่แพ้
โรงเรียนชื่อดังบำงแห่งคือประมำณ  
1 ใน 100 เด็กบำงคนถึงกับพักกำร 
เรียนเป็นปีเพื่อเตรียมตัว เรียนโรง 
เรียนกวดวิชำซึ่งบำงแห่งเป็นโรงเรียน
กินนอนที่มีกิจวัตรคล้ำยในค่ำยทหำร
จรงิๆ ส่วนกำรสอบจะสอบวชิำกำรและ
พละ เมื่อผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เกี่ยว
กับทัศนคติ
 ข้อมูลปี 2560 มีผู้สมัครสอบ
โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
(จปร.หรอืเหล่าทหารบก) 16,000 
คน รับจริง 223 คน โรงเรียนนาย
ร้อยต�ารวจ (เหล่าต�ารวจ) สมัคร 
14,000 คน รบั 112 คน โรงเรยีนนาย 
เรืออากาศ (เหล่าทหารอากาศ) 
สมัคร 12,000 คน รับ 105 คน 
และโรงเรยีนนายเรอื (เหล่าทหาร
เรอื) สมคัร 10,000 คน รับ 81 คน
 เด็กที่สมัครสอบให้เหตุผลท่ีอยำก
เป็นทหำรคล้ำยคลงึกนั เช่น มอีำชพีที่
มั่นคง เครื่องแบบเท่ มีญำติเป็นทหำร 
และอยำกให้ครอบครัวภูมิใจ ฯลฯ ทั้ง
สังคมไทยมีทัศนคติค ่อนข้ำงดีต ่อ
ทหำรและบุคคลส�ำคัญของประเทศ
หลำยคนก็มักเป็นทหำร
 ที่น่าสนใจคือเด็กหลายหมื่นคน
กระเสือกกระสนเพื่อจะเข้า “โรงเรียน
เตรียมทหาร” เพื่อเป็น “นายทหาร” 
แต่ชายไทยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ทั้ง
ประเทศจ�านวนมากกลับต้องการ “จบั
ใบด�า” เพือ่ไม่ต้องเป็น “ทหารเกณฑ์” 
 เพราะ“ทหารเกณฑ์” กบั “นาย
ทหาร” นัน้ สถานระแตกต่างกนัราว 
“ฟ้ากับดิน”!

หลำยคนรอดูว่ำกำรปรับคณะรัฐมนตรีใหม่จะ
แก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้มำกน้อยแค่ไหน เพรำะ
รฐับำลทหำรของพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ ถกู
วิพำกษ์วิจำรณ์ที่เอำทหำรมำเป็นรัฐมนตรี
จ�ำนวนมำก แต่ไม่มผีลงำนทีน่่ำพอใจ ทหำรเก่ง
เรื่องควำมมั่นคง ไม่ใช่เก่งเศรษฐกิจหรือแก้
ควำมยำกจน นำยกรฐัมนตรกีต้็องฟังเสยีงประ 
ชำชนบ้ำง แม้เวลำจะเหลอืน้อยเพยีงปีเดยีว หำก
มรีฐัมนตรเีก่งๆกอ็ำจกระตุน้เศรษฐกจิให้ฟ้ืนได้ 
  เพรำะยุคนี้ต้องแข่งขันกันด้ำนเศรษฐกิจ 
ไม่ใช่ไปท�ำสงครำมสู ้รบกับใคร อย่ำงสมัย 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถือว่ำบ้ำนเมืองมีกำร
พัฒนำมำกมำย แต่เสียอย่ำงเดียวคือเร่ืองไม่
โปร่งใส เรื่องเนื้อหนังมังสำที่เป็นควำมใฝ่ต�่ำ 
เข้ำมำครอบง�ำมำกเกินไป  
 ไม่มีใครเก่งทุกเร่ือง คนเรำเก่งทุกเร่ืองคง
เป็นไปไม่ได้ หรือน้อยมำก แต่ละคนก็มีจุด 
อ่อนจุดแข็ง นำยกฯก็ต้องเลือกคนที่เหมำะสม
กับงำนและต้องท�ำงำนเป็นทีมได้ด้วย ไม่ใช ่
ขัดแย้งกัน ยิ่งประชำชนรู้สึกว่ำรัฐบำลทหำรไม่
ได้มำกจำกประชำชน ของประชำชน หำก
รฐับำลท�ำไม่เป็นทีพ่อใจอย่ำงทีค่ำดหวงักอ็ยำก
ให้ออกไปหรือไล่ให้ออกไป 
 อย่ำงบำงรัฐบำลที่พูดว่ำ หำกพรรคได้คะ 
แนนเยอะและได้เป็นรฐับำล ประชำชนพืน้ทีไ่หน
เลอืกพรรคนนักจ็ะให้งบประมำณเยอะ พืน้ทีไ่หน
ไม่เลอืกก็ได้น้อย อย่ำงนีก้ไ็ม่ถือว่ำเป็นรัฐบำลของ

ประชำชนเหมอืนกนั รฐับำลกจ็ะท�ำงำนล�ำบำก
หรือเกดิควำมยุ่งยำกตำมมำ ย่ิงมคีวำมขัดแย้ง
ภำยในรัฐบำลก็อยู่ได้ไม่นำนหรือถูกโค่นล้ม 
เหมอืนอย่ำงต่ำงประเทศที่ผู้น�ำประเทศหลำย
คนถูกพวกเดียวกันโค่นล้มอ�ำนำจ 
 แม้แต่กำรดื่มน�้ำขณะที่พูดยังถูกเอำมำ 
วจิำรณ์ว่ำไม่มีมำรยำท เหมือนโดนัลด์ ทรัมป์ก็
โดนคนทีไ่ม่ชอบเอำมำเล่นงำน หำกคนไม่ชอบ 
จะท�ำอะไรก็มีปัญหำ บ้ำนเมืองก็กระดิกไม่ได้ 
เหมือนที่บอกว่ำเป็นเป็ดง่อย ไก่ง่อยไปเลย 
เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีจึงมีคนคอยจับตำดูว่ำ
รัฐมนตรีใหม่และนำยกฯ จะท�ำงำนได้ดกีว่ำเดมิ
หรอืไม่ รำบรืน่หรอืไม่ เพรำะใครๆกไ็ม่อยำกให้
อะไรตดิขดั อย่ำงให้บ้ำนเมอืงมคีวำมเจรญิก้ำว 
หน้ำ มคีวำมควำมสงบ ไม่มมีอ็บออกมำเพ่นพ่ำน 
 พวกแกนน�าม็อบทีเ่คยขึน้เวทอ่ีางกระเหีย้น
กระหือ วันนี้หน้าตาไม่สดช่ืนเพราะต้องข้ึนลง
ศาล มีคดีมากมาย ต้องเสียค่าชดเชยเป็นร้อย
ล้าน หรือติดคุก ฉะนั้นบ้านเมืองจะเดินไปข้าง
หน้าได้ก็ต้องไม่มีความขัดแย้งรุนแรงมากมาย 
ภาษาใต้เรยีกว่า “อบุาทว์” มนัจะเป็นอปัุทวะ ขดั
ขวาง ขดัข้องความเจริญของบ้านเมอืงประเทศชาติ 
 เอาเถอะเรากค็อยตดิตามดวู่ารฐัมนตรี
หน้าใหม่จะบริหารดีแค่ไหน พี่ใหญ่ น้อง
เล็ก เพื่อนพ้องจะเป็นอย่างไร ก็ต้องดูกัน
ต่อไปก็แล้วกัน
  เจริญพร
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คลื่นธุรกิจ

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ทสิโกล้งทนุหุน้การเงนิสหรฐั

นำยสำห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�ำนวย
กำรสำยกำรตลำด บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด 
กล่ำวภำพรวมเศรษฐกิจสหรัฐว่ำม ี
สัญญำณบวกจำกกำรฟื้นตัวอย่ำง
แข็งแกร่ง หลังจำกมีกำรปฏิรูป
ภำษีและทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ย
ของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด)  
ส่งผลบวกต่อกลุ ่มธุรกิจกำรเงิน  
บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขำยกองทุน 
เปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล 
(TUSFIN-A) ที่มีนโยบำยลงทุน
ในหุ ้นกลุ ่มธุรกิจกำรเงินสหรัฐ 
ชั้นน�ำที่อยู่ในดัชนี S&P500 เพื่อ
ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้ำ โดย
มูลค่ำขั้นต�่ำในกำรจองซ้ือ 1,000 
บำท เสนอขำยครั้งแรก (IPO) วัน
ที่ 27 พฤศจิกำยนถึง 6 ธันวำคม 

รฐัวสิาหกจิในอนาคต
สภำธรุกจิตลำดทนุไทยนดังำน
สมัมนำ “กำรพฒันำ กำรก�ำกบั
ดูแล และบริหำรรัฐวิสำหกิจ : 
ค�ำตอบของกำรดแูลสมบตัชิำต”ิ 
วันอังคำรที่ 28 พฤศจิกำยน 
เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดย ประสำร ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำย
รฐัวิสำหกิจ รพี สุจริตกุล กรรม 
กำรคณะกรรมนโยบำยรฐัวสิำหกจิ 
และ บรรยง พงษ์พำนชิ อดีต 
คณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ  

Content Marketing
สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำร
กำรค้ำยคุใหม่ (New Economy 
Academy : NEA) จดังำน “Con 
tent is King อยำกขำยของได้ 
ต้องขำย Content ด้วย” วนัพุธ
ที ่29 พฤศจิกำยน เวลำ 08.30-
16.00 น. ณ สถำบันพัฒนำผู้
ประกอบกำรค้ำยุคใหม่ กระทรวง
พำณิชย์ ถนนรัชดำภิเษก โดย 
3 กูรู แบ่งปันควำมรู้กำรท�ำ 
Content Marketing แบบมือ
อำชีพ เขยีนอย่ำงไรให้ปัง เข้ำถงึ 
insight คนจนอยำกแชร์ต่อ ใน 
พร้อมอัปเดตเทรนด์กำรท�ำ 
Content Online ปี 2018 

เปิดสมคัร‘JSTPรุน่21’
โครงกำรพฒันำอจัฉรยิภำพทำง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำหรบัเดก็และเยำวชน (JSTP) 
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชำต(ิสวทช.) 
เปิดรบัสมัครนกัเรยีนมัธยมศึก 
ษำด้ำนวิทยำศำสตร์ทุกสำขำ
ร่วมโครงกำร JSTP รุ่นที่ 21 
ประจ�ำปี 2561 เข้ำค่ำยวิทยำ 
ศำสตร ์ฝ ึกท�ำวิจัยและโครง 
งำนวจิยั โดยมนีกัวิทยำศำสตร์ 
เป็นพีเ่ลีย้ง รวมถงึโอกำสรบัทนุ
กำรศึกษำและทุนวิจัยจนจบ
ปริญญำเอก

กองทนุ‘LH Fund’ลงทนุหุน้อนิเดยี

 ขณะทีน่ำยเจอโรม พำวเวลล์ ว่ำ 
ที่ประธำนเฟดคนใหม่ สนับสนุน
กำรผ่อนคลำยกฎระเบียบในภำค
กำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับนักวิเครำะห์ที่มองเชิงบวกต่อ 
ผลประกอบกำรกลุ ่มธุรกิจกำร 
เงินว่ำจะเติบโตอย่ำงโดดเด่นใน
ไตรมำสที่ 4 ปี 2560 ถึงปี 2561 
ประกอบกับรำคำหุ ้นยังอยู ่ใน 
ระดบัค่อนข้ำงถกูเมือ่เทยีบกบัดชันี 
S&P500 และกลุ่มอุตสำหกรรม
อื่น เห็นได้จำก Forward P/E 
กลุ ่มธุรกิจกำรเงินอยู ่ที่  14.4 
เท่ำ ขณะที่ S&P500 มีระดับ 
Forward P/E ที่ระดับ 18 เท่ำ
 ส�ำหรบักองทนุเปิด TUSFIN-A 
มเีงนิทนุโครงกำร 2,000 ล้ำนบำท 
โดยลงทุนผ่ำนกองทุนหลักเพียง

นำยมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมกำรผู้
จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด 
(LH Fund) เปิดเผยว่ำ จำกเศรษฐ 
กจิอนิเดยีทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 
6 และเป็นล�ำดบัต้นๆ ของภมูภิำค
เอเชีย และคำดว่ำจะขยำยตัวได้
อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะ Narendra 
Modi นำยกรัฐมนตรีอินเดีย ม ี
นโยบำยพัฒนำอินเดียเป็นศูนย์ 
กลำงอุตสำหกรรมของโลก ท�ำให้
ภำพรวมเศรษฐกิจและกำรลงทุน
ในตลำดหุ้นอินเดียดีต่อเนื่อง โดย

ภำพรวมดัชนี BSE SENSEX  
ปีนี้ปรับขึ้นค่อนข้ำงร้อนแรง ใน
รอบปีนี้ดัชนีปรับขึ้นทะลุระดับ 
30,000 จุดและปัจจุบันอยู่ที่ระดับ
กว่ำ 32,000 จุด 
 ดังนั้น ‘LH Fund’ จึงเสนอ 
ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
LH INDIA-E Fund (LHINDIA-E) 
เป็นครั้งแรก เป็นกองทุนประเภท 

ทสิโก้เสนอขาย IPO “กองทนุเปิด TUSFIN-A” ลงทนุหุ้นภาคการเงนิ
สหรฐัทีม่เีศรษฐกจิโตแขง็แกร่งหลงัปฏริปูภาษแีละดอกเบีย้ขาขึน้ 

Fund of Funds  ระห่ำงวันที่ 27 
พฤศจิกำยนถึง 13 ธันวำคม โดย
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่ำงประเทศหรือกองทุนรวม 
อีทีเอฟต่ำงประเทศ ซึ่งเน้นลง 
ทนุในตรำสำรทนุทีจ่ดทะเบยีนใน
อินเดีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จ่ำย
เงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง  
และก�ำหนดมูลค่ำกำรซื้อหน่วย
ลงทุนขั้นต�่ำในคร้ังแรกและครั้ง 
ถัดไป 5,000 บำท

กองทนุเดยีวคอื กองทนุ Financial 
Select Sector SPDR Fund 
กองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย ์นิวยอร ์ก 
บริหำรจัดกำรโดย SSGA Funds 
Management, Inc. ใช้กลยุทธ์
ลงทุน Replication Strategy   
เพื่อสร ้ำงผลตอบแทนก่อนหัก 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยให้ 
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี 
Financial Select Sector ซึ่ง 
รวมหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจกำร
เงินในดัชนี S&P500 

เตรยีมจดังานใหญ่ : ชาตชิาย พยหุ- 
นาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี 
“Smart SMEs Smart START UP” 
พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินยังได้จัด
โปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ โดย
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 
นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ต่างประเทศ

 ฉบับนี้ขอเสนอสุภำษิต 
ที่ว่ำ “อี ฉ่ำง ชุน เมิ่ง” หรือ 
“ฝันฤดูใบไม้ผลิ”
 ในสมัยรำชวงศ์ซ่ง ซูซื่อ
หรือซูตงโป กวีที่มีชื่อเสียง 
เดิมเคยเป็นข้ำรำชกำรในรำช
ส�ำนัก ต ่อมำถูกปลดและ
เนรเทศให้ไปอยู่ทำงใต้
 อยู่มำวันหนึ่ง ซูตงโปได้ 
ออกไปเดินเล่นกลำงทุ ่งนำ 

ฝันฤดูใบไม้ผลิ  
ด้ำนหลังสะพำยน�้ำเต้ำ ปำกก็ผิว
ไปตำมจังหวะเพลงอย่ำงสบำย
อำรมณ์
 ขณะนั้น มีหญิงชรำวัยเจ็บ 
สิบปีได้เดินผ่ำนมำ เห็นซูตงโป 
ก�ำลังผิวปำกและเดินเล่นอย่ำง
สบำยอำรมณ์ จึงถอยหำยใจ
พร้อมกับพูดว่ำ
 “ท่ำนตงโป แต่เดิมเคยเป็น 
ถงึข้ำรำชกำร มชีวีติอย่ำงสุขสบำย 
แต่ตอนน้ีกลับกลำยเป็นเช่นนี้ 

ช ่ ำ ง เ ห มื อนฝ ั น 
ในฤดูใบไม้ผลิเสีย
จริง”
 ฝันฤดูใบไม้ผลิ  
หมายถึง ส่ิงท่ีเคย
เป็นมาฉับพลันได้
มลายหายไป หรือ
หมายถึง สิ่งที่หวัง
ไว้กลับกลายเป็น
ความว่างเปล่า

หลุมศพเด็กโบราณ
ทำงกำรจนีได้มีกำรเปิดเผยว่ำได้มี
กำรค้นพบหลุมศพเด็กปริศนำจ�ำ 
นวน 110 หลุม ซึ่งมีอำยุประมำณ 
2,000 ปีในมณฑลเหอเป่ย
 สสุำนทีค้่นพบ เป็นทีฝั่งศพเดก็ 
ซ่ึงนักโบรำณคดีประมำณกำรว่ำ 
บริเวณดังกล่ำวน่ำจะยังมีหลุมศพ
อีก 500 ถึง 700 หลุม
 สุสำนดังกล่ำวนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับ
เมอืงโบรำณฝตูี ้เมอืงหวงหวั มณฑล 
เหอเป่ย และมอีำยอุยูร่ะหว่ำงยคุจ้ำ
นกว๋อ (475-221 ปีก่อนค.ศ.) กับ
รัชสมัยของพระเจ้ำฮ่ันหวู ่ตี้แห่ง
รำชวงศ์ฮั่น (156-87 ปีก่อนค.ศ.)
 จำง เป่ำกัง ภัณฑำรักษ์แห่ง
พิพิธภัณฑ์เมืองหวงหัวกล่ำวว่ำ 
หลุมศพเหล่ำนี้ล้วนเป็นกำรฝัง 
โกศบรรจุศพที่ท�ำมำจำกดินเผำ 
และนับเป็นแหล่งขุดค้นพบหลุม 
ศพทีใ่หญ่ทีส่ดุเท่ำที่เคยค้นพบมำ
ในประเทศจีน
 นักโบรำณคดีเริ่มท�ำกำรขุด
หลุมศพและด�ำเนนิกำรรกัษำวตัถทุี ่
ค้นพบเม่ือเดอืนสงิหำคมท่ีผ่ำนมำ
 จำงกล่ำวว่ำ โลงศพดินเหล่ำนี้
ถูกฝังไว้ลึก 3 เมตร กรโหลกศีรษะ
ส่วนใหญ่ได้รับกำรดูแลรักษำไว้ 

อย่ำงดเีพรำะภำชนะดนิเผำทีเ่หนยีว 
และเปียกได้กันออกซิเจนเข้ำไป
ท�ำลำยของที่อยู่ภำยใน
 จำงยังกล่ำวอีกว่ำ ขณะนี้ทำง
นักโบรำณคดไีด้ท�ำกำรเก็บตวัอย่ำง
ของศพเดก็ทีค้่นพบเพ่ือส่งไปตรวจ
สอบยงัห้องทดลอง เพือ่สบืหำเพศ
และอำยขุองศพท่ีพบ รวมไปถงึกำร
ตรวจหำตัวอย่ำงดีเอ็นเอและฟัน 
ของศพเดก็ 
 อย่ำงไรกต็ำม บรรดำนกัโบรำณ 
คดีต่ำงพำกันสงสัยว่ำเหตุใดจึงมำ
กำรฝังเดก็รวมกันเป็นจ�ำนวนมำก
ขนำดนี้ ซึ่งเด็กจ�ำนวนไม่น้อยม ี
อำยปุระมำณ 2-3 ปี หรอืโตมำอกี

นิดก็ 5-6 ปีเท่ำนั้น
 นอกจำกนี้ กะโหลกศีรษะและ
กระดูกเท้ำได้ถูกแยกใส่ไว้ในหม้อ
ดนิเผำใบเลก็ ขณะทีล่�ำตวัจะฝังไว้ 
ในหม้อขนำดใหญ่ที่มีลักษณะ 
คล้ำยกลอง
 จำงกล่ำวว่ำ จำกกำรศกึษำพบ
ว่ำ ในภำชนะดนิเผำทีพ่บนัน้มส่ีวน
ประกอบของหอยทะเล ซึ่งเมือง
หวงหวันัน้ตัง้ยู่ทำงฝ่ังตะวันตกของ
ทะเลโป๋ไห่ ซึ่งประชำชนมักใช้ของ
ที่พบในท้องถิ่นมำสร้ำงโกศ
 นอกจำกนีภ้ำยในหลมุศพไม่พบ 
ข้ำวของเคร่ืองใช้ใดๆ พบแต่เพยีง 
ผ้ำไหมซึ่งย่อยสลำยอย่ำงรวดเร็ว

เมือ่หลมุศพถูกเปิดออก และภำชนะ
ดินเผำที่มีสีแดงก็ย่อยสลำยเร็ว 
กว่ำภำชนะดินเผำที่มีสีด�ำ
 หลี่ จวิน นักโบรำณคดีจำก
มหำวิทยำลัยซำนซีกล่ำวว่ำ กำร
ค้นพบแห่งฝังศพเด็กจ�ำนวนมำก
ขนำดนีน่้ำจะเกดิจำกวตัถปุระสงค์
หลักอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใน 3 ข้อนี้
คือ เกิดจำกกำรบูชำยัญ จำกโรค
ระบำด หรือจำกกำรใช้แรงงำนเดก็
หลี่กล่ำวอีกว่ำ หลุมศพเหล่ำนี้น่ำ
จะเกี่ยวข้องกับต�ำนำนของ ซวี ฝู  
ผู้ที่ได้รับค�ำบัญชำจำกจิ๋นซีฮ่องเต้
แห่งรำชวงศ์ฉนิให้ออกไปหำยำอำยุ
วฒันะ ซึ่งตำมต�ำนำนระบุว่ำ ซวี ฝู 
ได้พำเด็กชำยหญิงอย่ำงละ 500 
คนเดินทำงไปด้วย โดยเดินเรือไป
ทำงทิศตะวันออก บ้ำงเชื่อว่ำเขำ 
ได้เดนิทำงไปตัง้รกรำกทีญ่ีปุ่น่อย่ำง 
ไรก็ตำม เขำไม่เคยเดินทำงกลับ
แผ่นดินจีน
 หลีเ่ชือ่ว่ำ เมอืงโบรำณฝตูีน้ีน่้ำ
จะเคยเป็นที่ตั้งช่ัวครำวของคณะ
เดินทำงของซวีฝูก็เป็นได้
 หลังจำกนี้ ทำงนักโบรำณคดี
จีนจะติดต่อกับทำงทีมนักโบรำณ 
คดีจำกญี่ปุ่นและจำกเกำหลี เพื่อ
ร่วมกนัค้นหำปริศนำเหล่ำนีต่้อไป 

editor59lokwannee@gmail.com
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In Brief : ย่อความ

โครงการจัดตั้งประเทศ
ใหม่บนอวกาศ น�าโดยนกั
วทิยาศาสตร์รสัเซยี เป็น
รูปเป็นร่างขึ้นตามล�าดับ 
ตัง้เป้าสร้างทีอ่ยูอ่าศยัเฟส
แรกแล้วเสรจ็ในอกี 8 ปี 
และเตรยีมขอสถานะจาก
ยเูอน็ เพ่ือเป็นประเทศที่
สมบรูณ์

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นักวิทย์ตั้งประเทศบนอวกาศ

เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยด้ำนอวกำศ 
นำนำชำติ (Aerospace Interna 
tional Research Center) ทีก่รงุ
เวยีนนำ ประเทศออสเตรยี ปัจจุบัน 
ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรม 
กำรวทิยำกำรอวกำศ แห่งองค์กำร
ยเูนสโก (UNESCO’s Science of 
Space)
 อาเชอร์เบย์ลปีระกาศโครง 
การจัดตั้งประเทศใหม่นอก
โลก ใช้ชือ่ว่า “ประเทศแอสการ์ 
เดยี” เมือ่เดอืนตลุาคมปีทีแ่ล้ว 
โดยเป็นประเทศในห้วงอวกาศ
แห่งแรก พร้อมกบัประกาศรบั
สมคัรพลเมอืงจากผูส้นใจท่ัวโลก 
 จุดประสงค์ของโครงกำร คือ
กำรสร้ำงประเทศที่มีควำมสงบสุข 
ไม่วุ่นวำยเหมือนโลกบนดิน อีก 
ทั้งมีเสรีภำพ และอิสรภำพ นอก 
จำกนั้น ยังมีเป ้ำหมำยพัฒนำ
ระบบป้องกันภัยจำกอวกำศ เพื่อ
ใช้คุม้ครองโลก เช่น ภัยอุกกำบำต 
และขยะอวกำศที่มนุษย ์ก ่อขึ้น
เป็นต้น
 ส�าหรับการก่อสร้างท่ีอยู ่
อาศัยเฟสแรก ตั้งเป้าให้แล้ว
เสรจ็ในอีก 8 ปี โดยอยูใ่นชัน้
บรรยากาศของโลกไม่ใช่อวกาศ 
ระดับความสูงจากพื้นโลกประ 

โครงกำรก่อสร้ำงและจดัตัง้ประเทศ 
ใหม่บนอวกำศ มคีวำมรดุหน้ำตำม
ล�ำดบั ขณะจ�ำนวนประชำกรก็เพ่ิม
ขึน้ต่อเนือ่ง ตัง้เป้ำสร้ำงท่ีอยูอ่ำศัย

เฟสแรกแล้วเสร็จในอีก 8 ปี  
 กำรพัฒนำโครงกำร “หลดุโลก”  
เหนือจินตนำกำรโครงกำรนี้ มี 
ด็อกเตอร์อิกอร์ อำเชอร์เบย์ลี นัก
วทิยำศำสตร์สำขำกำรพัฒนำจรวด 
แห่งรัสเซีย เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้
จ่ำยค่ำด�ำเนินกำร โดยมีนักวิทยำ 
ศำสตร์จำกทัว่โลกเข้ำร่วมโครงกำร
 อำเชอร์เบย์ลี มหำเศรษฐวียั 53 
ปี ท�ำงำนด้ำนอวกำศมำนำน โดย

มาณ 161-322 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็นระดบัเดยีวกบัสถานอีวกาศ
นานาชาต ิ(International Space 
Station : ISS) 
 งำนอีกส่วนหนึ่ง ที่ด�ำเนินกำร
ไปพร้อมกัน คือกำรเลือกต้ังจัด 
ตั้งรัฐบำล จัดตั้งหน่วยงำนส�ำคัญ
ของประเทศ รวมทั้งตัวแทนของ
ประเทศ หรือสถำนทูต เพื่อยื่น 
ขอสถำนะควำมเป็นประเทศที่สม 
บูรณ์จำกสหประชำชำติ (ยูเอ็น) 
โดยตั้งศูนย์ฝ่ำยบริหำรไว้ที่กรุง
เวียนนำ
 สว่นการระดมประชากร ก็
เปิดรบัต่อเนือ่งทางเวบ็ไซต์ โดย
รบัพิจารณาผู้สนใจทุกเพศวัย
และเชื้อชาติ มีกติกาง่ายๆคือ  
ต้องมีอายุ 19 ปีขึ้นไป มีอีเมล
ส�าหรบัการต่อตดิ และเงือ่นไข
สดุท้ายคอื ต้องยอมรบัรฐัธรรม 
นญูของแอสการ์เดยี จงึจะได้รบั
สัญชาติเป็นชาวแอสการ์เดีย
อย่างสมบูรณ์
 จ�ำนวนผู้ได้รับสัญชำติแอส 
กำร์เดีย รวบรวมถึงวันศุกร์ (24 
พ.ย.) ทีผ่่ำนมำ อยูท่ี ่145,518 คน จำก
กว่ำ 200 ประเทศ มชีำวจนี สหรฐั  
และตรุก ีมำกทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก
 ส�าหรับผู้ที่รู้สึกเบื่อโลกบน
ดนิ อยากหนไีปอยูโ่ลกใหม่บน
อวกาศ เข้าไปกรอกแบบฟอร์ม
ขอเป็นพลเมอืงของแอสการ์เดยี 
ได้ที่เว็บไซต์ asgardia.space

ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily ใช้ชื่อภำพนี้ว่ำ “The dangers  
of online games” สะท้อนปัญหำเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์  
ที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่

(ข้อมูลภาพ citystroy.kz)
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 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

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

3.System Analyst / Senior System Analyst
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

  มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.Project Manager
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software และ Manage Software Project ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.Sales – IT Solution
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย IT Solution ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.Sales – Enterprise System
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง



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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4715 (1240) วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม

“น�้ำแร่ธรรมชำติตรำช้ำง” เปิด
แคมเปญ “#เพื่อนซี้รู้ดีสุด” ชวน 
“เวียร์-ศุกลวัฒน์” มำร่วมถ่ำย 
ทอดควำมหมำยของค�ำว่ำเพื่อน 
ซี้ในโฆษณำชุดใหม่ “เรื่องจริง 
จำกเพื่อนซี้” สร้ำงจำกเร่ืองจริง 
ระหว ่ำงเวียร ์และแก ๊งเพื่อนซี้ 
นอกวงกำรภำยใต้แนวคิดเพื่อนซี้
ที่ เติบโตมำด้วยกันจนเสมือน 
เป็นคนในครอบครัว รู้ใจกันจน
สำมำรถท�ำสิ่งดีๆให้กันโดยไม่
ต้องพูด เพรำะมิตรภำพระหว่ำง
เพื่อนซี้ ท�ำให้เรำรู้ใจเพื่อน และ
เพื่อนรู้ใจเรำดีที่สุด
 อัศวิน โรจน์เมธาทวี ผู้อ�ำ 
นวยกำรสื่อสำรกำรตลำด และ 
ผู ้อ�ำนวยกำรช่องทำงกำรจัดจ�ำ
หน่ำยออนเทรด บริษัท ช ้ำง
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เปิด 
เผยว่ำ บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญักบั
กำรสื่อสำรถึงค�ำว่ำ “เพื่อน” ใน
แง่มุมต่ำงๆมำโดยตลอด ล่ำสุด 
จึงได ้เป ิดแคมเปญ#เพื่อนซี้รู ้ 
ดีสุดภำยใต้แนวคิดเรื่องเพ่ือนซี้ท่ี
เติบโตมำด้วยกันจนเสมือนเป็น
คนในครอบครัวรู้ใจกนัจนสำมำรถ
ท�ำสิ่งดีๆ ให้กันโดยไม่ต้องพูด 
เพรำะมิตรภำพระหว่ำงเพื่อนซี้ 
ท�ำให้เรำรู้ใจเพื่อนและเพื่อนรู้ใจ
เรำดีที่สุดโดยแคมเปญ#เพ่ือน 

ถ่ายทอดเรื่องจริงจากเพื่อนซี้

ซี้ รู ้ดีสุดมี  “เวียร ์-ศุกลวัฒน ์
คณำรศ” มำร่วมถ่ำยทอดเรื่อง
จริงระหว่ำงเวียร์และแก๊งเพื่อน 
ซี้นอกวงกำร ที่มีมิตรภำพอัน
ยำวนำนกว่ำ 20 ปี ผ่ำนภำพ 
ยนตร์โฆษณำชุดใหม่ “เรื่องจริง
จำกเพ่ือนซี้” ซึ่งคุณเวียร์นับเป็น
คนท่ีสำมำรถสะท้อนคอนเซ็ปต์
เรื่องนี้ได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนเรื่อง 
รำวท่ีน่ำประทับใจของมิตรภำพ
ระหว่ำงกลุ ่มเพื่อนซี้ที่สนิทกัน 
มำตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน

 เวียร์-ศุกลวัฒน์ กล่ำวถึง
ควำมรู้สึกว่ำ ดีใจครับที่ได้เป็นตัว 
แทนในกำรถ่ำยทอดมติรภำพของ
เพ่ือน ผมเองเป็นคนท่ีให้ควำม
ส�ำคัญกับเพื่อนมำกๆ กำรมี 
เพื่อนมำกมำย คงไม่ดีเท่ำเรำมี  
“เพื่อนซี้” ที่รู้ใจ ซึ่งผมโชคดีมำก
ที่มีเพื่อนซี้มำกกว่ำหนึ่งคน มิตร 
ภำพของผมและเพื่อนถูกน�ำมำ
ถ่ำยทอดในภำพยนตร์โฆษณำ 
ชุดนี้ โดยเรื่องรำวเป็นกำรย้อน 
ไปในสมัยวัยเรียนซึ่งเพื่อนๆ ต่ำง

รู้ว่ำผมมีควำมสนใจอยำกเข้ำวง 
กำรบันเทิง จึงแอบน�ำรูปผมไป
โพสในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง จน
ท�ำให้พีเ่อ-ศภุชยัเหน็และเดนิทำง
มำถึงขอนแก่นเพ่ือทำบทำมให้
เข้ำวงกำร เพื่อนกลุ ่มนี้จึงเป็น 
คนที่อยู ่เบื้องหลังที่ท�ำให้ผมได ้
เข้ำวงกำรจนประสบควำมส�ำเร็จ
อย่ำงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันใน
ภำพยนตร์โฆษณำก็ยังมีเรื่อง 
รำวท่ีผมและกลุ ่มเพื่อนๆ ท�ำ
เซอร์ไพรส์เพื่อนสนิทคนหนึ่ง 
ที่เรียนวิศวะที่ออสเตรเลีย ด้วย
กำรร่วมหุ้นกันเปิดธุรกิจเล็กๆ 
เพือ่ให้เพือ่นคนนัน้ได้ตำมควำมฝัน
ของตัวเอง เพรำะเรำซี้กันมำก 
ท�ำให้เรำต่ำงก็รู้ว่ำเพื่อนแต่ละคน
ต้องกำรอะไร เลยสำมำรถท�ำสิ่ง
ดีๆ ให้กันได้โดยไม่ต้องบอกครับ
 นอกจำกกำรถ่ำยทอดเรื่อง 
จริงของมิตรภำพที่น่ำประทับใจ
แล้ว เวียร์ยังได้คัฟเวอร์เพลง  
“เรำและนำย” เพื่อใช้ประกอบ
ภำพยนตร์โฆษณำชุดนี้อีกด้วย 
ซึ่งเป ็นเพลงแห่งควำมทรงจ�ำ 
ที่คุณเวียร์และแก๊งเพื่อนใช้ร้อง
ด้วยกันเป็นประจ�ำ ร่วมติดตำม
กิจกรรมที่น่ำสนใจภำยใต้แคม 
เปญ#เพื่อนซ้ีรู้ดีสุด ได้ที่ www.
facebook.com/Changworld

มร.เคนเนธ คมั สดุยอดนกัเทรดเดอร์ระดบัแนวหน้าในตลาดฟอเรก็ซ์แถลง
ข่าวเปิดตวัหนงัสอื “ดุลยภาพ : การฝึกกรอบความคิดทางการเงนิ” แนะน�า
กลยุทธ์แนวความคิดส�าหรับการเป็นนักเทรดเดอร์แบบมืออาชีพ โดยมี  
มาติน-เชนนอล ฟรานเซนบาวานิต, เกศรินทร์ สิงห์สัจจากุล ร่วมงาน 

อโนมา อุฤทธิ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน 
บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับ บมจ.อสมท.น�าน้องๆผู้ชนะใน
โครงการ CSR Tollway Contest 2017 ทัง้ 3 ทมี บนิลดัฟ้าไปทัศนศึกษา
ดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดังระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น




