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เป็นเพียงวาทกรรมเพื่อ “ต่อเวลา-ต่อท่ออ�านาจ” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้แก้ “กฎหมายพรรคการเมือง” 
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กระแสข่าวตกปลาในบ่อ
เพือ่นของพรรคการเมอืงทีจ่ะ
เกิดใหม่เพื่อเบ่งตัวให้ใหญ่
แข่งกบัพรรคเก่าได้เป็นสตูร
ส�าเร็จที่มีให้เห็นมาตลอด  
แต่สูตรส�าเรจ็น้ีอาจใช้ไม่ได้
กบัการเมอืงปัจจบุนัทีป่ระชา 
ชนยึดติดกับตัวผูส้มคัรส.ส. 
น้อยลง หนัไปให้ความส�าคญั

กับพรรค นโยบายและผล
งานในอดตีมากขึน้ นีจึ่งเป็น
ปัจจัยที่ท�าให้มีข้อเสนอว่า
เลือกตั้งปลายปหีนา้ส.ส.ไม่
ต้องสงักดัพรรค แม้จะมเีสยีง
ยี้ดังกระห่ึมแต่ถ้าไม่มีทาง
เลือกอื่นที่ดีกว่าข้อเสนอนี้ 
กอ็าจเป็นจรงิได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ในอดีตที่ส.ส.ย้ายพรรคได้ตามอำาเภอใจ 
ย้ายพรรคได้ตามผลประโยชน์ที่ถูกหยิบยื่นให้ 
เพราะมั่นใจว่าย้ายไปพรรคไหนก็ชนะเลือกตั้ง
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แก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองตอบ
ปฏิเสธทีจ่ะไปให้ข้อมลูกบั สภานติิ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามค�า
เชิญในวันนี้ (22 ธ.ค.)
 เมือ่ทศิทางการเมอืงเป็นไปใน
ลักษณะนี้ก็ค่อนข้างแน่นนอนว่า
จะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นทางเลอืกทีส่ามให้กบัประ 
ชาชนในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึง
ในช่วงปลายปีหน้าตามโรดแม็พ
 เม่ือจะเสนอตัวเป็นทางเลอืกที่
สามแข่งกับสองพรรคใหญ่อย่าง
เพ่ือไทยและประชาธิปัตย์ การจะ
เติบโตแบบเร่งด่วนให้แข่งกับเจ้า
สนามเดมิได้กม็แีค่สองทางเท่านัน้
 หนึง่คือบอนไซพรรคเก่าไม่ให้
เติบโตไปมากกว่าท่ีเป็นอยู ่จบัพรรค
เก่ามัดมือมัดเท้าไม่ให้เล่นตาม
เกมถนัดได้อย่างเสรี ซึ่งกรณีนี้ได้
สร้างกฎหมายเป็นเงื่อนไข เป็นโซ่
ตรวนเอาไว้แล้ว

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 อีกหนึ่งคือเมื่อบอนไซพรรค
เก่าไม่ให้โตเกินกว่าจะแข่งได้แล้ว 
ยงัต้องท�าให้เลก็ลงด้วยการดดูเอา
อดีตส.ส.ออกมาจากทั้งสองพรรค
ใหญ่ หรอืทีภ่าษาการเมอืงเรยีกกัน 
ว่า “ตกปลาในบ่อเพือ่น” เพราะ
จะให้เริม่เลีย้งปลาเองตัง้แต่ตวัเลก็ๆ
คงโตไม่ทันเลือกตั้งปลายปีหน้า
 เรื่องแบบนี้ไม่มีมูลหมาไม่ขี้
เมื่อ นายสมคิด เชื้อคง อดีต 
ส.ส.อบุลราชธาน ีพรรคเพือ่ไทย ที่
ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า มีคนทาบ
ทามอดีตส.ส.เพื่อไทยเข้าสังกัด
พรรคใหม่โดยเสนอผลตอบแทน
ให้มากมายเรียกว่าเสนอกันทุกวิถี
ทาง แต่เช่ือว่าไม่มีใครออกจากพรรค
เพื่อไทยเพราะพรรคยังคงยึดมั่น
ในกระบวนการประชาธปิไตย พีน้่อง 
ประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินเรา
 สิ่งที่นายสมคิดพูดจริงเท็จแค่
ไหนไม่มใีครรู้ แต่อดตีทีผ่่านมาเรา

กม็ตีวัอย่างให้เหน็มาแล้วหลายยคุ
หลายสมัย
 อย่างไรก็ตามการคิดจะโต
ทางลัดด้วยการตกปลาในบ่อ
เพ่ือนปัจจุบันไม่ใช่เร่ืองง่าย
เพราะการเมืองเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตค่อนข้างมาก
 การลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใน
ปัจจบุนัแม้ประชาชนในชนบทอาจ
จะยังยึดติดตัวบุคคลหรือผู้สมัคร
อยู่บ้างแต่ไม่มากเหมือนในอดีตที่
ส.ส.ย้ายพรรคได้ตามอ�าเภอใจ 
ย้ายพรรคได้ตามผลประโยชน์ท่ีถูก
หยิบยื่นให้ เพราะมั่นใจว่าย้ายไป
ใส่เสื้อพรรคไหนลงสมัครก็ชนะ
เลือกตั้ง
 ปัจจุบันชื่อพรรคและนโยบาย
บวกกับผลงานที่ผ่านมากลายมา
เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลง
คะแนนเสียงของประชาชน ตัว
บุคคลตกเป็นปัจจัยรอง ไม่อย่าง
นั้นพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยที่
รากฐานมาจากพรรคไทยรักไทย
คงไม่ชนะเลอืกตัง้ในช่วง 10 กว่าปี
ที่ผ่านมาทั้งที่มีความพยายามท�า 
ให้แตกสลายหลากหลายวธิ ีทัง้ยบุ
พรรค แก้กติกาและดูดเอากลุ่ม
การเมอืงต่างๆในพรรคออกไป แต่
กลบักลายเป็นว่าพวกทีอ่อกไปจาก
พรรคสอบตกเสียเป็นส่วนใหญ่
 ความเปลี่ยนแปลงทางการ
เมอืงท�าให้สตูรส�าเรจ็อย่างตกปลา
ในบ่อเพือ่นเพือ่ให้พรรคใหม่กลาย
เป็นพรรคใหญ่เพยีงชัว่ข้ามคนืเป็น
ไปได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน
 นี่จึงเป็นปัจจัยท่ีท�าให้มีข้อ
เสนอว่าเลือกตั้งปลายปีหน้า
ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรค

นั่งดูการเมืองเหมือนดูหนังม้วน
เก่า ละครเรือ่งเก่าทีน่�ามารรีนัฉาย
วนซ�้าๆโดยไม่กลัวว่าคนดูจะเบื่อ
 การปลดล็อกการเมืองแบบ 2 
ขยกั ให้พรรคทีจ่ะตัง้ใหม่ขยบัออก 
ตัวได้ก่อนพรรคเก่า สามารถแจ้ง
ความจ�านงค์ก่อตั้งพรรค ยื่นจอง
ชื่อพรรคและจัดประชุมเพื่อเตรียม
การก่อตัง้พรรคได้ แม้จะมข้ีอแม้ว่า
ต้องยื่นขออนุญาตจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อน 
 แต่ก็ชัดว่าเป็นการหาทางออก
ให้กับกลุ่มคนที่เกรงว่าพรรคใหม่
จะเสยีเปรยีบพรรคเก่า เพือ่ไม่ต้อง
แก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมอืงในสภา
อย่างที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ใน
ตอนนี้ เพื่อเลี่ยงข้อครหา ลดเสียง
วิจารณ์ ที่เริ่มดังมากเกินไปจนส่อ
ว่าจะส่งผลกระทบต่อรฐับาลทหาร
คสช.
 นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนอก
เหนือเหตุผลติดภารกิจที่ท�าให้ 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขา 
ธกิารคณะกรรมการประชาชนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) 
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเคลื่อนไหวให้มีการ
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4733 (1258) วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำานัก(ข่าว)
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In Brief : ย่อความ

ความเท็จกับคนโกงโลกใต้กะลา?

ทรรศนะ

ทีบ่อกว่าเราจะไม่ทนต่อคนโกงบ้าน
โกงเมือง ก็จ�าเป็นต้องจัดการกับ
พวกโกงบ้านโกงเมือง คนที่พูดเท็จ 
สร้างเอกสารเท็จ ให้การเท็จ ฯลฯ 
ถ้ายังปล่อยให้เรื่อง “แหวนเพชร
แม่ นาฬิกาเพ่ือนให้ยืม” ผ่านไป
โดยไม่มอีะไรเกดิขึน้ ความเทจ็กจ็ะ
เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ท่ีเราไม่ได้ฟ้องเพ่ือเอาชนะ ท่ีอุทธรณ์ก็เพื่อให ้
รู้ว่าถึงที่สุดแล้ว บรรทัดฐานของกฎหมายจะ 
เป็นอย่างไร หรือจะเอาแต่ตัวบทกฎหมาย ไม่ดู
เจตนาของกฎหมาย ใช้ช่องว่างของกฎหมาย
เพียงเพื่อจะเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 
 ที่น่าศึกษาที่สุดและเพิ่งรู ้คือ การข้ึน
ศาลจะว่าผิดเลยทีเดียวก็ไม่ได้ จะว่าถูก
ทั้งหมดก็ไม่ใช่ แต่มันขึ้นอยู่ว่าใครป้อน
ข้อมลูให้ศาล ใครแต่งเรือ่งให้ศาลพจิารณา
เชื่อได้มากกว่ากัน เหมือนทนายของนาง
วันทนาแต่งเรื่องให้ศาลเชื่อว่าควรจะออก
โฉนด ศาลกส็ัง่กรมทีด่นิให้ออกโฉนด แล้ว
ไม่นานก็มีคนแย้ง ศาลชุดเดิมก็สั่งให้ถอน
สิทธิออกจากโฉนดนั้น วนไปวนมา จะ
เหมอืนอย่างทีโ่บราณบอกว่า “ไม้หลกัปักขี้
เลน” หรือเปล่าไม่รู้ แทนที่จะเป็น “หลัก
เกณฑ์” ที่ชัดเจนแน่วแน่ ก็ผันแปรไปตาม
เหตุการณ์ เอาหลักอะไรไม่ได้ เขาบอกว่า
เพราะยังไม่มีคนแย้ง  
	 ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืการป้ันทนายหรอืพยานเทจ็
ขึ้นมาเพ่ือต่อสู้	 ก็มีข่าวให้เห็นมามากต่อมาก 
แล้ว	แต่อยากฝากค�าเดียวสั้นๆว่า		ถ้าเรื่องเท็จ
ยังอยู่ในบ้านเมืองเรามากมาย	 ก็คงเป็นอย่าง 
ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า		“บคุคลใดทีก่ล่าวเทจ็แล้ว
จะไม่ไปท�าชัว่อย่างอืน่อกีนัน้ไม่ม”ี	บ้านเมอืงใด
ที่ปล่อยให้เรื่องเท็จเป็นใหญ่	 ความชั่วอื่นๆก็จะ
ตามมาอีกมาก
 เพราะฉะนั้นถ้าจะก�าจัดความเท็จ ไม่
ทนต่อความเทจ็ อย่างทีบ่อกว่าเราจะไม่ทน
ต่อคนโกงบ้านโกงเมือง ก็จ�าเป็นต้อง
จัดการกับพวกโกงบ้านโกงเมือง คนที่พูด
เท็จ สร้างเอกสารเท็จ ให้การเท็จ ฯลฯ ถ้า
ยังปล่อยให้เรื่อง “แหวนเพชรแม่ นาฬิกา
เพื่อนให้ยืม” ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
ความเท็จก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กลาย
เป็นต้นไม้พิษก็จะท�าให้มีผลพิษ พ่นพิษให้
เดือดร้อนกันไปถ้วนหน้า
 เจริญพร

ที่มีข่าวว่าเรื่อง “โฉนดถุงกล้วยแขก” พระพ
ยอมจะจบกันหรือไง ที่มีจบเพราะตามขั้นตอน
ของกฎหมายยังมีอุทธรณ์และฎีกาอีก คดีความ
กเ็ป็นไปตามโอกาสทีก่ฎหมายมใีห้ เพราะถ้าท�า
อะไรแล้วท�าไม่ถึงท่ีสุด คร่ึงๆกลางๆ คนก็จะ
กล่าวหานินทาว่าใจเสาะเปราะบาง ท�าอะไรไม่
จริงจัง ทิ้งๆขว้างๆ 
 ที่สุดทางกฎหมายนี่มันเป็นความจริง หรือ
กฎหมายกบัความจรงิมนัเป็นคนละเรือ่งกนั เรา
กต้็องเรยีนรูไ้ปเร่ือยๆ หากคนเราไม่รู้เร่ืองกฎหมาย
เลย มันก็ไม่ฉลาด จึงต้องติดตามฟังคดีเขาบ้าง 
คดีต่างๆที่ขึ้นโรงขึ้นศาลก็สามารถจะเรียนรู้ได้  
  อาตมาเองไม่ได้ข้ึนศาลกับเขาในลักษณะท่ี
ไปให้การอะไรอย่างท่ีคนท่ัวไปท�า เพ่ิงคร้ังนีเ้ป็น
ครัง้แรกแล้วก็รู้สกึได้หลายอย่าง เห็นเทคนคิของ
ทนายฝ่ายตรงข้าม วาทกรรมความพลิ้วต่างๆ
เรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้คู่ความฉงน
หรือสับสน แล ้วพวกตีนโรงตีนศาลนี่ ก็จะ
พยายามเข้ามาให้ค�าแนะน�าอย่างนั้นอย่างนี้ 
อาตมาเองก็เข้าใจถึงค�าแนะน�าของผู้รู้ทางกฎ 
หมาย อย่างที่เขาแนะน�าว่า หลวงพ่อยังไงก็ต้อง
ได้คืนแน่เพราะซื้อมาอย่างโปร่งใส จ่ายเงินถูก
ต้อง นีป่รมาจารย์ทางกฎหมายบอกเลยนะ หรอื
มีคนใหญ่คนโตที่รู้ดีเรื่องกฎหมายก็บอกอย่าง
นัน้อย่างนี ้แต่ผู้รู้จริงกับความเป็นจริงมนัก็ไม่ได้
มาเจอกันเท่าไร ได้แต่รู้แล้วก็มโนกันเอาเอง  
 อย่างที่แนะน�าว่า ท�าไมไม่ฟ้องคนขายคือ
นางวันทนา สุขส�าเริง อาตมาก็เห็นว่าจะฟ้องยัง
ไง เมื่อแกก็เปื่อยหมดแล้ว แกก็ถูกตุ๋นจนเปื่อย 
หลอกให้เซน็ว่าเป็นการให้เช่า ทัง้ทีห่ลกัฐานการ
เช่ามันเป็นเท็จ ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง เพราะ
เจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว สัญญาให ้
เช่าก็มาร่างกันข้ึนมาเพ่ือเอาชนะ แต่ยังโชคดี 

ประเด็น “หมวดเจี๊ยบ” ร.ท.หญิง 
สุณิสา ซึ่ งพนักงานสอบสวนกอง
บังคับการป้องกันและปราบปราบการ 
กระท�าผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ปอท.) 
ออกหมายเรียกให้รับทราบความผิด
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และมาตรา 116 
กรณีโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว 
น�าเสนอบทความหรือข้อความอันเป็น
เท็จกล่าวโจมตี “ทั่นผู้น�า” นั้น
 เป็นข่าวประจานทั่วโลก เพราะเจ้า
หน้าที่รัฐได้ท�าหนังสือให้ตรวจสอบ 
ผูร่้วมสงัเกตการณ์วนัที ่“หมวดเจีย๊บ” 
รับทราบข้อกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่
จากสถานทูตต่างๆ จริงหรือไม่ ถ้า 
ไม่จริงก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ด�าเนิน
คดีกับผู้กระท�าการแอบอ้าง
 “หมวดเจี๊ยบ” จึงออกมายืนยัน
ว่าผู ้สังเกตการณ์คือผู ้แทนจาก
สหภาพยุโรป 28 ชาติจริง รวมทั้ง
ผู ้แทนสถานทูตอีก 8 ชาติคือ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา 
เบลเยีย่ม สวเีดน เยอรมนี ฝร่ังเศส 
และนอร์เวย์  เพือ่ร่วมสงัเกตการณ์
ว่าเป็นไปตามกติการะหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ไม่ใช่
การแทรกแซงทางการเมือง 
	 ที่น่าสนใจคือค�าถามของ	 “หมวด
เจี๊ยบ”	ถึงรัฐบาลทหารว่า	กลัวอะไรกับ
คณะผู้แทนประเทศต่างๆที่ร่วมสังเกต 
การณ์	 ซึ่งท�าหน้าที่ตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทย
ร่วมที่จะปกป้องในเรื่องสิทธิมนุษยชน		
ซึ่ง	 “ทั่นผู้น�า”	 ก็เพิ่งประกาศให้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนเป็น	“วาระแห่งชาติ”
 คดี “หมวดเจี๊ยบ” เป ็นคดี
ทางการเมืองและจะจบอย่างไรไม่
ส�าคัญ แต่เรื่องสิทธิมนุษยชนน้ัน
ประชาคมโลกถือเป็นเรื่องส�าคัญ 
แต่ “โลกใต้กะลา” ให้ความส�าคัญ
หรือไม่...ทุกคนรู้ค�าตอบดี!
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เศรษฐกิจ

AIMIRTจองล้นเทรด9มกราฯ 

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรม 
การผู ้จัดการฝ ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอง็ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า นักลงทุนสถาบันและ
นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับ 
ดีมากในการจองซื้อหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสัง 
หาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสัง 
หารมิทรัพย์ เอไอเอม็ อนิดสัเทรยีล 
โกรท (AIMIRT) เมือ่วนัที ่15 และ 
18-20 ธันวาคมที่ผ่านมา ใน
ราคาหน่วยละ 10 บาท แสดงถึง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ทรัสต์ AIMIRT ท่ีดีในระยะยาว
จากการเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ 
100% ในห้องเย็นและคลังสินค้า
ของกลุ ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยู ดี  
อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือกลุ่ม JWD และกรรมสิทธิ์ 
100% ในคลงัสนิค้าโครงการทพิย์ 
7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จ�ากัด 
หรือ TIP โดยคาดว ่าทรัสต ์ 
AIMIRT จะเข้าซื้อขายในตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้วนั
ที่ 9 มกราคม 2561
 ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT จะเข้า
ลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

อาคารคลังห้องเย็นและสังหา 
ริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับการท�าความ
เยน็ของโครงการแปซฟิิค ห้องเยน็ 
ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทร 
สาคร และโครงการเจดับเบ้ิลยูดี 
แปซิฟิค บนถนนสุวินทวงศ์ จัง 
หวัดฉะเชิงเทรา และกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าใน
โครงการดาต้าเซฟ บนถนนสวุนิท

“ทรสัต์ AIMIRT” นกัลงทนุสถาบนัและรายย่อยจองล้น เป็นการ
ลงทนุกรรมสิทธิ ์100% ในห้องเยน็และคลงัสนิค้าของกลุม่ JWD 
และคลงัสินค้าโครงการทพิย์ 7 ของ TIP คาดเข้าเทรดในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 9 มกราคม 2561  

เปิดตัวโปรแกรม :	นภ	วาศนา	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ติ๊งค์	อัลโก้	ผู้น�าด้าน
การวิจัยและสร้างกลยุทธ์	 การลงทุน	 แถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรม	 AI	 TRADE	
MODEL	 เทคโนโลยีในการลงทุนเวอร์ชั่นล่าสุด	 ต้ังเป้ารุกตลาดเป็นผู้น�าการ
บริการด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุนในระดับอาเชียน	

เปิดบ้าน : SVL	Group	เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมจากส�านักการ
ขนส่งสนิค้า	(สนค.)	กรมการขนส่งทางบก	น�าโดย	นางสริริตัน์	วรีวศิาล	ผู้อ�านวย
การส�านักการขนส่งสินค้า	 ในโอกาสเยี่ยมชมพ้ืนที่ท่าเรือน�้าลึก	 บจก.ท่าเรือ
ประจวบ	และพื้นที่ส�าหรับพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์บางสะพาน	

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี 
มอบความสุขช่วงเทศกาลคริสต ์
มาส “Central Embassy’s Boxing 
Day Special”  วันที่ 26 ธันวาคม
วันเดียวเท่านั้น ให้ช็อปสินค้า
หลากหลายแบรนด์ชัน้น�ามากมาย 
ทั้งลดเพิ่มสูงสุด 10% จากสินค้า 
Luxe End of Season Sale และร้าน
ทีร่่วมรายการ พร้อมรบัเพิม่ Central 
Gift Voucher มลูค่า 2,000 บาท 200 
ท่านแรกทีช่อ็ปครบ 10,000 บาท 
และแจกเพิม่ Central Gift Voucher 
มูลค่า 2,500 บาท เมื่อช้อปผ่าน
บัตรเครดิตกสิกรไทย 100 ท่าน
แรก พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจาก
บัตรเครดิต Central The 1 นอก 

จากนี้ร้านอาหารชื่อดังมอบส่วน 
ลดสุดพิเศษ  
 นอกจากนี้เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
และเซ็นทรัลชิดลมยังมีโปรโมชั่น 
“Let’s Celebrate 2018” ตั้งแต่
วันนี้ถึง 14 มกราคม 2561 รวม
มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท เพียง
ช้อปฯ ทุก 5,000 บาท รับคูปอง
ลุ้นรางวัล “Visit Santa Claus” 
พาไปฟินถึงถิ่นซานตาคลอส ที่ 
Lapland ประเทศฟินแลนด์ สมัผสั
ประสบการณ์นัง่เลือ่นกวางเรนเดยีร์ 
นอนชิลที่ Glass Igloo ชมดิน 
แดนแห่งความสุขในจินตนาการ  
ผจญภัยในดินแดนขั้วโลกเหนือถึง 
8 วนั 7 คนื จ�านวน 3 รางวลั รางวลั

‘เซ็นทรัลเอ็มบาสซี’จัดใหญ่

วงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม 
JWD  ซึ่งท�าเลย่านมหาชัยถือ 
ป็นพื้นท่ียุทธศาสตร ์ที่ส�าคัญ 

ละ 2 ทีน่ัง่ พร้อมข้อเสนอสดุพิเศษ
จากบัตรเครดิตชั้นน�าที่ร่วมราย 
การ และเพียงสมัครเป็นสมาชิก 
Central Bangkok Privilege ลุ้น
รบัฟรขีองรางวลัพเิศษสเุซอร์ไพรส์ 
มากมาย จับรางวัลผู ้โชคดีวันที่  
17 มกราคม 2561 ที่เซ็นทรัล  
เอ็มบาสซี

ของธุรกิจให้บริการห้องเย็น รวม
ทั้งจะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ 
ดนิและอาคารคลงัสนิค้าโครงการ
ทิพย์ 7 ของ TIP ในอ�าเภอบาง 
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง 
เป็นศูนย์กลางการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประ 
เทศ รวมทรพัย์สนิทัง้หมดทีจ่ะเข้า
ลงทุนครั้งแรกทั้งหมด 9 ยูนิต  
มพีืน้ทีใ่ห้เช่ารวมประมาณ 58,559 
ตารางเมตร  ทรัสต์ AIMIRT ถือ
เป็นกองทรัสต์แรกในประเทศ 
ที่ ล งทุนในอ สั งหาริ มทรัพย ์
ประเภทห้องเย็น  

ประเสริฐ	ตันตยาวิทย์	
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ข่าวย่อย

ปืนลดมลพิษอินเดีย
ทางการกรุงนิวเดลีของอินเดีย
ทดสอบการใช้ปืนฉีดพ่นละ 
อองน�้าขึ้นไปในอากาศเพื่อลด
ปริมาณหมอกควันพิษ ซึ่งเป็น
ก�าลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทีร่นุแรงในกรงุนวิเดล ีนายอมิ 
ราน ฮุสเซน รัฐมนตรีสิ่งแวด 
ล้อมกล่าวว่า จะสังเกตระดับ
หมอกควันในอากาศหลังจาก
ฉีดพ่นละอองน�้าไปแล้วว่าลด
ลงหรอืไม่ ซึง่หากปืนนีใ้ช้ได้ผลดี
กจ็ะน�าเข้าประจ�าการตามถนน
สายต่างๆ ทั่วกรุงนิวเดลีต่อไป

บราซิลล้างปืนเถื่อน 
กองทพับราซลิท�าลายปืนเถื่อน 
กว่า 2,000 กระบอก ที่นครริ
โอ เดอ จาเนโร ในจ�านวนนี้มี
ต้ังปืนพกสั้นไปจนถึงปืนยาว
อตัโนมัตซิึง่เป็นปืนทีต่�ารวจยดึ
ได้จากปฏิบัติการกวาดล้าง
อาชญากรรม และมีเพียงส่วน
น้อยที่เจ้าของน�ามาส่งมอบให้
แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจโดยความ
สมัครใจตามที่รัฐบาลมีการ
รณรงค์ เฉพาะในปีนี้ต�ารวจ
นครริโอ เดอ จาเนโร ยึดปืน
เถือ่นได้กว่า 400 กระบอกและ
พบว่าปืนกว่าร้อยละ 80 เป็น
ปืนที่ผลิตขึ้นนอกประเทศ

จีนจ�าคุกชาวไต้หวัน
ศาลกรงุปักกิง่ของจนีตดัสนิวนั
นี้ให้ลงโทษจ�าคุกสูงสุดถึง 15 
ปีส�าหรับผู้กระท�าผิด 50 คนที่
ถูกเนรเทศมาจากเคนยาฐาน
หลอกหลวงเงินในเครือข่าย
โทรคมนาคม รวมถงึชาวไต้หวนั 
22 คนซึง่เป็นกรณทีีส่ร้างความ
ไม่พอใจให้กับรัฐบาลไต้หวัน 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีหลาย
ประเทศ เช่น เคนยา สเปน 
เวยีดนาม และกมัพชูาทีเ่นรเทศ
ชาวจีนและชาวไต้หวันหลาย
ร้อยคนมายงัจนีฐานหลอกลวง
ให้โอนเงิน

ต่างประเทศ

เกาหลีใต้ซื้อ‘F-35A’เสริมเขี้ยว

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่ง
ซาอุดีอาระเบียทรงรับประกันกับ
ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส
ของปาเลสไตน์ท่ีมาเข้าเฝ้าฯพระ 
องค์ว ่า ซาอุดีอาระเบียยังคง
สนับสนุนปาเลสไตน์ในการอ้าง
สิทธิเหนือนครเยรูซาเลม 
 ส�านักข ่าวซาอุดี เพรสของ
ทางการรายงานว่า สมเด็จพระ
ราชาธิบดีตรัสย�้าว ่า ซาอุดีอา 

ระเบียยังคงให้การสนับสนุนสิทธิ
อันชอบธรรมตามกฎหมายของ
ประชาชนชาวปาเลสไตน์ในการ
ก่อตั้งรัฐเอกราชที่มีเยรูซาเลม
ตะวนัออกเป็นเมอืงหลวง  การพบ
หารอืทีก่รงุรยิาดดงักล่าวร่วมด้วย
เจ้าชายซาอุดีอาระเบียและคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสปาเลสไตน์ แต่
ไม่มีมกฎุราชกมุารซาอดุอีาระเบีย
ซึ่งได้พบกับผู้น�าปาเลสไตน์ที่กรุง

ซาอฯุหนนุ‘ปาเลสไตน์’

ริยาดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน
แล้ว ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดี
โดนัลด ์  ทรัมป ์ผู ้น�าสหรัฐจะ
ประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐ 
บาลสหรัฐให้การรับรองเยรูซา
เลมมีสถานะเป็นเมืองหลวงของ
อิสราเอล สร้างความไม่พอใจให้
กบัหลายชาตโิดยเฉพาะชาตมิสุลมิ

มรีายงานข่าวจากหนงัสอืพมิพ์
เกาหลใีต้ว่า ทางรฐับาลเกาหลใีต้
มีแผนจัดซื้อเคร่ืองบินรบเอฟ-
35เอ แบบสเตลท์จ�านวน 20 ล�า
จากสหรัฐ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�า
สหรัฐประกาศว่าเกาหลีใต้จะจัด
ซือ้ยทุโธปกรณ์รุน่ใหม่มลูค่าหลาย
พันล้านดอลลาร์ 
 หนังสือพิมพ์จุงอังอิลโบราย 
งานอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลหลาย
คนว่า ส�านักบริหารโครงการจัด
ซื้อจัดจ้างกลาโหมเกาหลีใต้ได้
ด�าเนินกระบวนการจัดซื้อเครื่อง
บินรบเพิ่มเติมอีก 20 ล�า ซึ่งเมื่อ
ปี 2557 เกาหลีใต้ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการเร่ืองแผนจัดซ้ือ
เครื่องบินเอฟ-35เอ จ�านวน 40 
ล�าจากบริษัทยักษ์ใหญ่ล็อกฮีด 
มาร์ติน ซึ่งเป็นผู ้รับเหมาสัมป 
ทานด้านกลาโหมสหรัฐ
 ขณะที่ประธานาธิบดีมุน แจ
อนิของเกาหลใีต้ ได้เสนอให้เลือ่น
ก�าหนดการซ้อมรบประจ�าปีร่วม
กับสหรัฐออกไปก่อน เพื่อพยา 
ยามผ่อนคลายความตงึเครยีดกบั
เกาหลีเหนือระหว่างเตรียมเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิม 
ปิกฤดูหนาวในปีหน้า 
 ถ้อยแถลงของประธานาธิบดี
มุนถือเป็นการยืนยันครั้งแรกว่า 
เกาหลีใต้ก�าลังหาทางเลื่อนการ

ซ้อมรบร่วมประจ�าปีที่ใช้ชื่อว่า
ปฏิบัติการคีย์รีซอลว์ และปฏิบัติ
การโฟลอีเกิลซึ่งตามปกติจะเริ่ม
ขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือ
ต้นเดอืนมีนาคมและจะด�าเนนิไป
จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ขณะที่
เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน
เมืองพย็องชังระหว่างวันที่ 9-25 
กมุภาพนัธ์ปีหน้า และการแข่งขนั
กฬีาพาราลมิปิกซึง่จะเริม่ขึน้ในวนั
ที่ 9 มีนาคม แต่การซ้อมรบร่วม
เกาหลีใต้-สหรัฐซ่ึงไม่ห่างจาก
ชายแดนติดกับเกาหลีเหนือมาก
นักจะท�าให้เกิดความตึงเครียด
มากขึ้น ประธานาธิบดีมุนกล่าว 
กับสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีของสห 
รัฐว่า ทั้งสองฝ่ายก�าลังพิจารณา
ทบทวนเลื่อนก�าหนดการซ้อม 
รบร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นการจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกพย็องชัง แต่
ต้องขึ้นอยู ่กับฝ่ายเกาหลีเหนือ
ด้วย

 นอกจากนี้ สื่อของทางการ
เกาหลีใต้รายงานว่า ได้ยินเสียง
ปืนดงัมาจากฝ่ังเกาหลเีหนอื หลงั
เกาหลีใต้ยิงเตือน แต่เจ้าหน้าที่
กลาโหมเกาหลีใต้ยังไม่ได้ยืนยัน
รายงานเรือ่งนี ้การแปรพกัตร์ของ
ทหารเกาหลีเหนือในวันนี้ มีขึ้น
หลังจากเม่ือ 40 วันก่อนทหาร
เกาหลีเหนืออีกนายหนึ่งได้ข้าม
พรมแดนท่ามกลางการระดมยิง
ของทหารจากฝ่ายเดยีวกัน เขาถกู
ยิงหลายนัดและยังคงรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเกาหลใีต้ แต่การแปร
พักตร์ข้ามพรมแดนในวันนี้เป็น 
การข้ามจากคนละจุด อย่างไร
กต็าม เมือ่ทหารแปรพกัตร์ข้ามมา
ถึงด่านของเกาหลใีต้ กไ็ม่ได้มกีาร
ยิงจากฝ่ายเกาหลีเหนือแต่อย่าง
ใด นบัเป็นการแปรพกัตร์รายที ่4 
ในปีนี ้นบัแต่ส้ินสุดสงครามเกาหลี
ปี 2493-2496 มชีาวเกาหลเีหนอื
แปรพกัตร์ไปยงัเกาหลใีต้โดยผ่าน
จนีแล้วราว 30,000 คน
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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

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4733 (1258) วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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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Experience Thailand and MORE

คณะแพทยศาสตร์	จฬุาฯ	น�าทมีแพทย์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ให้ความรูแ้ละ
ตรวจสุขภาพ	 ในโครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชาย 
สูงอายุ	 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	และวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	2560	

บรรณรงค์	พชิญากร	กรรมการผูจ้ดัการ	กจิการค้าหลกัทรพัย์		บรษิทัหลกัทรัพย์	
บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	น�าทีมพนักงาน	ร่วมกิจกรรม	“	BLS	Running	Day	
2017”	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและระดมเงินบริจาคมอบให้โครงการ	 
“ก้าวคนละก้าวเพื่อ	11	โรงพยาบาลทั่วประเทศ”	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โหมเคมเปญ Open to the New 
Shades เปิดตวัคูม่อืการท่องเทีย่ว 
“Experience Thailand and 
MORE” สร้าง 4 เส้นทางท่อง
เที่ยวเชื่อมไทย-อาเซียน ตอบ
โจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ 
 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่า 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
นายกล่าวว่า ตามที่ ททท. ได้เปิด
ตัวเคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศ “Open to the 
New Shades” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ภาพลักษณ์ของไทยที่มีแหล่งท่อง
เที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ทีห่ลากหลาย พร้อมตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
การเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว
ทั้ง 4 เส้นทางนี้ เป็นการสร้างการ
รับรู ้ใหม่ให้แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศ ทั้งกรุงเทพให้ฐานะจุด
หมายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomic tourism) บุรีรัมย์ 
ในฐานะจดุหมายการท่องเทีย่วเชงิ
กีฬาและผจญภัย (Sport and 
Adventure Tourism) เชยีงรายใน
ฐานะจุดหมายการท ่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่อง
เท่ียวใหม่ (History and New 
Destination Tourism) และภูเก็ต
ในฐานะจดุมุง่หมายการท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม (Cultural Tourism) 

ซึ่งจากนี้ ททท. จะมีการโปรโมต
ออกไปยังทั้งนักท่องเที่ยวและผู้
ประกอบการท่องเทีย่วทัว่โลก เพือ่
น�าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ประเทศไทยและเพื่อนบ้านมี
ความพร้อมรับเทรนด์การท่อง
เที่ยว ที่นักท่องเที่ยวมีความต้อง 
การการท่องเที่ยวในแบบฉบับ
เฉพาะตัวมากขึ้น เรามีแหล่งท่อง
เที่ยวทางอาหาร แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ที่หลากหลายและ

แปลกใหม่ อย่างเช่นเวลาคนนึกถงึ
ภูเก็ต ก็จะนึกถึงทะเลสวยๆ ชาย
หาดสวยๆ แต่วันน้ี เราชวนคน
จากทั่วโลกมารู ้จักภูเก็ตในมุม
วัฒนธรรม สร้างเส้นทางท่องเทีย่ว
วัฒนธรรมเปอรานากัน ซึ่งเชื่อม
โยงตั้งแต่ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
ลังกาวี ไปจนถึงปีนัง ซึ่งท�าให้การ
ท่องเที่ยวไทย และการท่องเที่ยว
ในภูมิภาค สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้หลาย
หลายกลุ่มมากขึ้น เป็นการสร้าง
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และ
เป็นการกระจายรายได้จากการท่อง

เที่ยวไปทั้งในเมืองรองและชุมชน
ต่างๆได้”
 โดยภายในงานเปิดตวัหนังสอื
คูม่อืท่องเทีย่วดงักล่าว ททท. ยงัมี
การจัดสัมมนา Travel Inspiration 
Pitch โดยเชิญชวนบุคคลผู้มีช่ือ 
เสียง ซ่ึงเป็นตัวแทนเส้นทางการ 
ท่องเทีย่วแต่ละเส้นทาง มาเล่าถึง
แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวใน
แบบฉบับของตน 
 ผู้ประกอบการสามารถขอ 
รับคู่มือการท่องเที่ยว “Expe 
rience Thailand and MORE” 
ได้ทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย


