
“นาฬิกาเพื่อน” เลื่อนโรดแม็พ “เลือกตั้ง” 
ไม่ใช่แค่วิกฤตศรัทธา “ทั่นผู้น�า” ที่หายไป 
สารพัดองค์กรต่อต้านโกงก็ “ตายสนิท” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับโกหก “โมฆบุรุษ”  
“สมศักดิ์ ไม้พรต” มองความมั่นคงที่ไม่มั่นคง 
“ศิรัญญา ทองเชื้อ” ถามหลักการประชาธิปไตย 
ท�าไมประชาชนต้องสนใจและติดตามการเมือง 
“Pegasus” เปรียบเทียบ “วีรบุรุษกับนักเลือกตั้ง”
“โสภณ พรโชคชัย” ยกบทเรียน 
“ตูน-ครูพลาม-ครูไชยวัฒน์”
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มองเห็นอนาคต?
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ทิศทางการเมืองในอนาคตข้าง 
หน้า แม้จะมีฝุ่นควันอยู่มาก 
แต่หากจับสัญญาณดีๆน่าจะ
คาดเดาอะไรได้ไม่ยาก เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นการประกาศบังคับ 
ใช้กฎหมายเต็มที่ ไม่ประนีประ 
นอมกับกลุ่มเคลื่อนไหวใดๆ 
คำาให้สัมภาษณ์ขอเวลาอยู่ต่อ
เพ่ือวางรากฐานให้เสร็จก่อน 
เลือกตั้งเมื่อไหร่ว่าไปตามกฎ 
หมาย ตลอดจนกระแสคว่ำาร่าง
พ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.ที่เริ่ม

มีคนพูดถึงว่าการแก้ไขในช้ัน 
คณะกรรมาธกิารสนช.สุม่เสีย่ง
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทางแก้จึง
เป็นไปได้ 2 ทางคือ เสียงส่วน
มากลงมตคิว่ำารา่งพ.ร.ป.การได้
มาซึง่ส.ว.แลว้ไปยกรา่งกนัใหม ่
หรือสนช.ลงมติเห็นชอบแล้วมี
คนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ 
ตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือ
ไม่ เม่ือเช่ือมโยงทุกอย่างเข้าด้วย
กันก็น่าจะพอคาดเดาอะไรได้ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 “ไม่รู ้ เพราะเป็นเรือ่งกฎหมาย 
เขาว ่ากัน” (ตอบค�าถามผู ้สื่อ 
ข่าวท่ีถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่า
เดือนกุมภาพันธ์ป ี 2562 จะ 
มีเลือกตั้ง
 “เร่ืองกฎหมายผมบังคับได้
ไหมเล่า เขายังไม่จบขั้นตอนไม ่
ใช่เหรอ เพราะต้องประชุมร่วม 
กันสามฝ่าย และยังมีข่าวว่าจะมี 
คนไปฟ้องศาลรฐัธรรมนญู กต้็อง 
ไปว่ากันตอนนั้น เพราะผมไม่รู้ 
ผมไม่ได้เป็นคนยืน่” (ตอบค�าถาม
ผู้สื่อข่าวท่ีถามว่า ท�าไมถึงยืนยัน
ก�าหนดการเลือกตัง้ทีช่ดัเจนไม่ได้
 “ผมไม่ได้เป็นคนเลื่อน ดัง 
นัน้ ไม่มคี�าว่าเลือ่นก่อนหรอืเลือ่น
หลงั เพราะยงัไม่ได้เลือ่นอะไรเลย 
ส่วนจะเป็นการสร้างสถานการณ์
หรือไม่ ผมคิดว่าสื่ออย่าให้คน 
อื่นไปสร้างสถานการณ์” (ตอบ
ค�าถามสื่อมวลชนท่ีถามว ่าจะ
เป ็นการเลื่อนเลือกตั้งครั้งสุด 
ท้ายหรือไม่
 “ผมเชื่อว ่ากรณีนี้จะไม ่ส ่ง 
ผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล ที 
เวลานักการเมืองอยากอยู่นานๆ 
ไม่เห็นสื่อไปว่าเขาบ้าง ดังนั้น  
ค�าสัญญาผมยังเหมือนเดิม จะ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดและทุกอย่าง
เป็นไปตามโรดแม็พ ผมสัญญา
เหมือนเดิม ไม่เปล่ียนแปลง แต่
ยังมีปัญหาท่ีคนบางกลุ่มบางฝ่าย
พยายามจะให้ทุกอย่างกลับมา
เป็นแบบเก่า ดังนั้นขอให้เลือก 
เอาแล้วกันว่าจะเอาแบบผม หรือ
จะให้กลบัมาทีเ่ดมิ” (ตอบค�าถาม
สื่อมวลชนที่ถามว่าอยู ่นานเกิน
สัญญาจะกระทบต่อความนิยม
หรือไม่)
  ตอกยำา้ชดัเจนว่าจะมเีลอืก
ตัง้เมือ่ไหร่ยดึกฎหมายลกูเป็น
ที่ตั้ง
 เม่ือยึดกฎหมายลูกเป็นท่ีตั้ง 
ก็ต้องไปดูความคืบหน้าการออก
กฎหมายลูกของสภานิติบัญญัติ
แห ่งชาติ (สนช.) ที่ตอนนี้มี
กฎหมายผ่านการพจิารณาไปแล้ว 
8 ฉบับ จากทั้งหมด 10 ฉบับ
 2 ฉบับที่เหลือก�าลังมีปัญหา
อยู ่ คื อพ.ร .ป . เลือกตั้ งส .ส .ที่ 
ผ ่านการลงมติขยายเวลาการ
บังคับใช้ไปแล้ว 90 วัน
 แต่ทีน่่าสนใจคอืพ.ร.ป.การได้
มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) เพราะ
คณะกรรมาธิการ สนช.ที่ท�าหน้า 
ที่พิจารณาร่างกฎหมายนี้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายที่คณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ยกร ่างมาในประเด็นส�าคัญที ่
เป็นหลักการของกฎหมาย
 ทิศทางตอนนี้ดู เหมือนจะ 
มีผู ้ชี้ว ่าการแก้ไขดังกล่าวจะขัด 
กับรัฐธรรมนูญ
 เม่ือส่อว่าจะขัดกับรัฐธรรม 
นูญทางที่จะเดินต่อไปได้มีแค ่
2 ทางคือ คณะกรรมาธิการฯไป
ปรับแก้ในประเด็นที่เสี่ยงต่อการ
ขัดรัฐธรรมนูญก่อนส่งร ่างกฎ 
หมายให้ที่ประชุมสนช.พิจารณา
 อีกทางคือดันทุรังพิจารณา 
กันไป ซึ่งก็เป็นไปได้ 2 ทางเช่น
กันคือ เสียงส่วนมากลงมติคว�่า 
ร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่งวุฒิสภา  
แล้วไปยกร่างกันใหม่ หรือ สนช.
ลงมติเห็นชอบแล้วมีคนไปร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าขัด
รฐัธรรมนญูหรอืไม่ ซึง่กเ็ป็นไปได้ 
2 ทางอีกเช่นกันคือ ขัด กับไม่ขัด
 “ผมก็กลัว ถึงบอกว่าให้คณะ
กรรมาธิการฯ กับ กรธ.ไปคุยกัน
ดีๆ  แต่เขากบ็อกว่าไม่เป็นไร ความ 
จริงเขาต้องคุยกันให้เคลียร์”
 ค�าให้สัมภาษณ์ของ นาย 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สนช.ท่ีตอบค�าถามผู ้สื่อข่าวว่า 
สนช.จะคว�่าร ่างพ.ร.ป.การได ้
มาซึ่งส.ว.หรือไม่
 ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎ 
หมายเต็มที่ ขอเวลาอยู่ต่อวาง
รากฐานให้เสร็จ เลือกตั้งเมื่อ 
ไหร ่ว ่าไปตามกฎหมาย และ 
กระแสคว�่าร่างพ.ร.ป.การได้มา 
ซึ่งส.ว.
 เมื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้า
ด ้วยกันก็น ่าจะพอคาดเดา
ทิศทางอนาคตข้างได้

“ต้องท�าตามกฎหมาย ทุกอย่าง 
ตามค�าสั่งของคสช.เพราะตอนน้ี
เราเป็นรัฏฐาธปัิตย์ จะอะไรหล่ะ...
คุณต้องการความสงบหรือเปล่า 
เป็นเรื่องความมั่นคงเอง”
 ค�ากล่าวอย่างหนักแน่นของ 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ 
จัดเลือกตั้งภายในปีนี้ของมวล 
ชนกลุ่มหนึ่ง
 ส ่ งสัญญาณชัดพร ้ อมชน  
พร้อมใช้อ�านาจ ไม่ประณีประ 
นอม เพื่อให้เข็ดหลาบไม่มีใคร 
เอาเป็นตวัอย่าง
 เมื่อเบื้องบนส่งสัญญาณแบบ 
นีฝ่้ายปฏบิตักิข็ยบักนัคกึคกัเตรยีม 
ใช้กฎหมายในมือเอาผิดท้ังกลุ่ม
ชุมนุมเรียกร้องเลือกตั้ง และกลุ่ม
เดินมิตรภาพจากกรุงเทพฯไป
ขอนแก่น หมายเรียกรับทราบข้อ
กล่าวหาจะถูกส่งถึงบ้านเร็วๆนี้
 “อย่าเพิ่งหมดก�าลังใจกับผม 
กับรัฐบาล คสช. เราท�าเต็มท่ี 
อะไรที่มีป ัญหาอยู ่ตอนนี้ เราก็
ยอมรับ ผมรับผิดชอบอยู ่เเล้ว  
ขอให้เห็นใจบ้างในสิ่งที่เราก�าลัง
ท�าอยู่ อย่าให้สิ่งนั้นกระทบสิ่งนี้ 
ต้องเเยกเเยะให้ออก ประเดน็ของ
ผมไม่ใช่ค�าแก้ตัว ขอเวลาให้ผม 
ได้วางรากฐานประเทศสักระยะ
หนึ่งก่อน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่ 
กับกฎหมาย” 
 เป็นบางช่วงบางตอนการให้
สัมภาษณ์ล ่าสุดของ “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเเละหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเเห่งชาติ (คสช.) 
ที่ท�าเนียบรัฐบาล
 หากรวมเข้ากับการพูดก่อน
หน้านี้ไม่ว่าจะเป็น

มองเหน็อนาคต?
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In Brief : ย่อความ

พระอุปัชฌาย์

ทรรศนะ

ดีแล้วที่พระผู ้ใหญ่ได้ตักเตือนชี ้
แนะเพือ่ความรุง่เรอืงของพระพทุธ
ศาสนา เพ่ือความเล่ือมใสของชาว
บ้านทีเ่หน็จะได้รูส้กึเลือ่มใสศรทัธา 
อนันีเ้ป็นเรือ่งทีต้่องดำารงรกัษาไว้ให้
ด ีเพ่ือความด ีศาสนาจะได้ไม่เสือ่ม
ถอยไม่เสื่อมลง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนสักไม่เป็นเสือ ไม่เป็นโจรก็ตาม แต่ความ
รู้สึกของผู้คนกับภาพที่เห็นมันขัดหูขัดตา ก็
ท�าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกต่อพระสงฆ์องค์
เจ้าไม่ค่อยสบายใจนัก  
 การบวชของเรามันต้องสะอาด สว่าง สงบ 
ถ้าเน้ือตัวเลอะเทอะแล้วอ้างว่าใจสะอาดก็ 
อ้างได้ แต่ความสะอาดข้างในมันมองไม ่
เห็น เห็นแต่ความสกปรกข้างนอก เห็นเลอะ 
เทอะเปรอะเป้ือน เรือ่งแบบนีย้งัไงก็ไม่ควรท�า 
ย่าท�าได้ม้ัย ท�าไปท�าไม ท�าให้มันเลอะเทอะ
เปรอะเปื้อนท�าไม  
 ก็ดีแล้วที่พระผู้ใหญ่ได้ตักเตือนชี้แนะเพื่อ 
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อความ
เลื่อมใสของชาวบ้านที่เห็นจะได้รู้สึกเลื่อมใส
ศรทัธา อนันีเ้ป็นเรือ่งทีต้่องด�ารงรักษาไว้ให้ดี  
เพือ่ความด ีศาสนาจะได้ไม่เสือ่มถอยไม่เสือ่ม
ลง ถ้าผู้รับค�าสั่งเอาจริงเอาจัง ก็ต้องไม่งุบงิบ
ต่อรอง ไม่เห็นแก่หน้าแก่คนที่เคยช่วยเหลือ 
เพือ่ให้ศาสนาไม่เสือ่มถอย ท�าเป็นไม่เหน็รอย
สัก ท้ังท่ีเห็นจะๆ ส่ิงไหนท่ีไม่เหมาะไม่ควร 
คนใบ้ คนพกิาร แขนขาด ขาขาด ถอืว่าไม่สม
ประกอบ เพราะบวชไปเดีย๋วกเ็ป็นบนัเดาะ บาง
คนบวชไปเป็นทอม เป็นตุ๊ด วุ่นวายไปหมด 
 ยังไงก็ขอให้พระอุปัชฌาย์เป็นพระ
อุปัชฌาย์จริงๆ คัดสรรเลือกคนที่เหมาะ
สมเพือ่มาสบืต่อพระศาสนา ศาสนาจะได้
สถาพรยั่งยืนต่อไป
 เจริญพร

ข่าว สมเด็จพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หน
กลาง ประชุมพระผู้ใหญ่และพระเจ้าอาวาส 
ท่ีผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยพูด 
ถึงประเด็นพระอุปัชฌาย์ว่า เป็นบุคคลส�าคัญ 
ของพระทีจ่ะท�าให้ศาสนาเสือ่มหรอืเจรญิ เพราะ 
พระอุปัชฌาย์เป็นผู้คัดสรรเลือกผู้ที่จะมาบวช 
เรียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระธรรมวินัย  
ไม่เอาคนที่มีความช�ารุดทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และความประพฤติเข้ามา  
 โดยเฉพาะบุคคลที่มีรูปร่างและสัดส่วน
แคระแกรน็อะไรต่างๆกถ็อืว่ายงัรบัไม่ได้ หรอื
มีการสักตามตัวเต็มไปหมด พ่อแม่ก็ต้องบอก 
ลุกหากจะบวชก็ต้องไม่ไปสักอะไร เพราะสัก
แล้วร่งกายก็จะด�าพร้อยไปหมด เดี๋ยวนี้มีคน
สักกันเยอะจริงๆรุ่นหลังนี่เห็นพระบางรูปขึ้น
ลายสักเป็นเสือ เป็นจระเข้ มันดูไม่เหมาะสม 
สะดดุห ูสะดดุตา พดูง่ายๆว่าไม่เกลีย้งเกลา
 การบวชเป็นเรื่องบริสุทธิ์ ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ถ้าครบถ้วนก็เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธา แต่ถ้าเราสักตั้งแต่หัว หน้าและ
ตัวเต็มไปหมดก็เป็นปัญหา ถ้าสักตาม
แขน ตามขา หน้าอกเล็กๆน้อยๆ ก็ยังจะ
พออนุโลมได้ อย่าง “เณรแอ” เล่นสักจน
ดำาไปหมดทัง้ตวั บางคนกบ็อกว่าไม่สำาคญั 
อยู่ที่จิตใจ ทั้งที่ความจริงไม่ค่อยถูกต้อง
เท่าไรนัก เพราะคนเราเนื้อตัวสะอาดดีๆ 
ทำาไมให้มันแปดเปื้อน อย่างนีเ้ขาเรยีกว่า 
“ศรทัธาเลือ่นเป้ือน” ไปแล้ว 
 ศรัทธามันต้องเลื่อนระดับให้ถูกต้อง ให้ดู
แล้วสบายตาสบายใจหน่อย เมื่อก่อนถ้าเห็น
รอยก็จะบอกว่าเหมือนเสือเหมือนโจร แม้ว่า

เขาอยากอยู่ยาว!

“โรดแม็พ” ขยับออกไปอีก 90 วัน 
ขณะที่ “ทั่นผู้นำา” ก็ยืดอก “ชายชาติ
ทหาร” ว่าไม่เคยสัญญาว่าจะมีการ
เลือกต้ังปี 2561 “ใครโกหก” ก็ต้อง
ย้อนไปดูค�าพูดต้ังแต่เริ่มท�ารัฐประ 
หารพูดกับผู ้น�าญี่ปุ ่น พูดกับผู ้น�า
สหประชาชาติและพูดกับผู ้น�าสหรัฐ 
รวมถึงการให ้สัมภาษณ์กับสื่อใน
ประเทศ 
 เว็บไซต์ iLaw จึงรวบรวมให้เห็น
เทคนิคการยืดเวลา “โรดแม็พ” ที่ผ่าน
มาดังนี้
  เทคนิคที่ 1 ยืดระยะเวลาบังคับใช้
กฎหมายลูก ส.ส. เป็นเทคนิคล่าสุด 
ที่ถูกน�ามาใช้
 เทคนิคที่ 2 ไม่ปลดล็อคพรรค 
การเมือง ทั้งที่พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ  
พ.ศ.2560 บังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2560 แต่ติด 
ล็อกประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 
ห้ามพรรคการเมืองด�าเนินกิจการทาง 
การเมือง และค�าสั่งหัวหน้า คสช. 
ที่3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมือง
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
  เทคนิคที่ 3 จัดท�าร่างกฎหมาย 
ลูกนานถึง 11 เดือน ท้ังที่กฎหมาย 
ลูก 8 จาก 10 ฉบับกรธ.ร่างไว้ก่อน
รัฐธรรมนูญผ่านและสามารถท�าได้ 
เสร็จก่อนก�าหนดหลายเดือน แต่ร่าง
กฎหมายลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง 2 ฉบับ 
(ส.ส.กับส.ว.) กลับใช้เวลาเต็มตามที่
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
  เทคนิคที่ 4 แก้รัฐธรรมนูญชั่ว 
คราว 4 ครั้ง เพื่อขยายเวลาโรดแม็พ 
การเลือกตั้ง
 นี่คือบทพิสจน์ความจริงใจของ  
“ทั่นผู้น�า” และคสช. ซ่ึง “บวรศักดิ์  
อุวรรณโณ” กล่าวหลังร่างรัฐธรรมนูญ
ของตัวเองถูกคว�่าว ่า “เขา (คสช.)  
อยากอยู่ยาว”!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4758 (1283) วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

ดลีอสงัหาฯกทม.เกือบ8,000ล้าน

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัด 
การบริษัทที่ปรึกษาและบริการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล 
เปิดเผยว่า รายการลงทุนอสังหา 
ริมทรัพย์มูลค่าสูงในกรุงเทพฯ ท่ี
เจแอลแอลเป็นตัวแทนปี 2560 
ที่ผ่านมาเป็นการเสนอขายกรรม 
สิทธิ์ขาด แตกต่างจากปี 2559 ที่
เป็นดีลการให้เช่าระยะยาว โดยปี 
2560 เจแอลแอลรับหน้าที่เป็น
ตวัแทนในการเสนอขายกรรมสิทธิ์
ขาดส�าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ในกลุ่ม 
ที่มีมูลค่าสูงสุดในกรุงเทพฯ รวม  
3 รายการได้แก่ 1.ที่ดินขนาด 7  
ไร่ 382 ตารางวา ถนนสาทร เดิม
เป็นทีต่ัง้ของสถานเอกอคัรราชทตู
ออสเตรเลีย ชนะการเสนอราคา
โดยบรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) 
2.โรงแรมพรีเมียร์ อินน์ขนาด  
224 ห้อง ถนนสขุมุวทิ ขายให้กลุม่ 
โฮเทล เอทตี้วัน หลังเปลี่ยนมือ 
ได ้เปลี่ยนชื่อเป็นทราเวลลอดจ์ 
สุขมุวทิ 11 และ 3.โครงการโรงแรม
ที่มีการก่อสร้างค้างไว้บนถนน
สุขุมวิท ขายให้กับกลุ ่มโรงแรม
คาร์ลตันจากสิงคโปร์
  นางสพุนิท์กล่าวว่า ผูข้ายมแีรง
จูงใจที่ต่างกันไป เช่น ที่ดินสถาน
เอกอคัรราชทตูออสเตรเลยีถกูเสนอ 
ขายหลังจากสถานเอกอัครราชทูต

ย้ายไปยังสถานที่ท�าการใหม่ใกล้
สวนลุมพินี ส่วนโรงแรมพรีเมียร์
อนิน์ เจ้าของเดมิคอืบรษิทัวทิเบรด 
ที่อังกฤษตัดสินใจขายโรงแรมพรี 
เมียร์อินน์ในไทยทั้งที่กรุงเทพฯ 
และพัทยา ตามแผนธุรกิจใหม่ที่
ต้องการถอนการลงทุนออกจาก
เอเชีย เพื่อเน้นเฉพาะตลาดยุโรป
และตะวันออกกลาง 
 เจแอลแอลคาดว่า ปี 2561 จะ 
ยังมีการลงทุนซื้อขายอสังหาริม 
ทรัพย์มูลค่าสูงในกรุงเทพฯ เกิด

เจแอลแอลเปิดเผยปี 2560 กรุงเทพฯ มีการลงทุนซื้อขายอสัง 
หาริมทรัพย์มูลค่าสูงหลายรายการ ในจำานวนนี้มี 3 รายการที่
ซื้อขายมีมูลค่าสูงสุดและเจแอลแอลทำาหน้าที่เป็นตัวแทนขาย
คิดเป็นมูลค่ารวม 7,900 ล้านบาท

กา้วสูป่ทีี ่77 : นพ.บณุยรกัษ ์วสิทุธผิล ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยเศรษฐ 

กจิประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) พรอ้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน รว่มฉลอง

วาระครบรอบบริษัทฯ ในงาน “TSI รวมพลังเพื่อความส�าเร็จ ก้าวสู่ปีที่ 77” ของ 

การด�าเนินธุรกิจพร้อมประกาศทิศทางการด�าเนินงานในปี 2561 

 

มื้อนี้ใช่เลย : จิรัฐติกาล ศิริพูนทรัพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคาร

ยูโอบี เอาใจนักชิมกับแคมเปญ “มื้อนี้...ใช่เลย” รับสิทธิพิเศษต่อที่ 1 เพียงใช้จ่าย

ผ่านบัตรที่ร้าน SO asean รับส่วนลดทันที 10% ส�าหรับอาหาร ต่อที่ 2 รับส่วน 

ลด 50% ส�าหรับโทสต์ไอศครีมชาเย็นเมอแรงเมื่อมียอดหลังหักส่วนลด 1,000 บาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรม 
การผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัด 
การกองทนุกรงุไทย จ�ากดั (มหา 
ชน) เปิดเผยว่า ปี 2561 ตั้งเป้า
หมายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่ม 
ขึ้น 838,000 ล้านบาทหรือประ 
มาณ 18% โดยไตรมาสแรกปีนี้มี
แผนจะเปิดจ�าหน่าย 7 กองทนุ คอื  
กองทนุทีก่ารจดัสรรรน�า้หนกัการ
ลงทุน (Asset Allocation) และ 
มีแผนจะเปิดจ�าหน่ายกองทุน 
อืน่ๆอกีโดยดคูวามเหมาะสมและ
จังหวะการเปิดจ�าหน่าย ซึ่งจะ

ค�านึงถึงโอกาสในการสร้างผล
ตอบแทนให้กบัผูล้งทนุ เดอืนแรก
ของปีนี้บริษัทประสบความส�าเร็จ
ในการเปิดจ�าหน่ายกองทุนเปิด
เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม 
ฟันด์ (KT-GCINCOME) ตาม 
ที่ก�าหนดไว้ 5,000 บาท ใช้ระยะ
เวลาเพียง 3 วัน
 ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่ง 
ผลดีต่อเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะ
ขยายตัวได้ 4.0% ส่วนตลาดหุ้น
ยังเป็นทางเลือกท่ีดีส�าหรับการ

KTAMต้ังเป้าAUMโต838,000ล้าน

ขึน้ให้เหน็อกี เนือ่งจากยงัมอีสงัหา 
ริมทรัพย์ชั้นดีเสนอขายอยู่ขณะนี้  
โดยช่วงต้นปีเจแอลแอลได้เป็น
ตัวแทนปิดการขายที่ดินย่านศูนย ์
กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ แล้ว 2 
แปลง รวมมูลค่ากว่า 3,600 ล้าน
บาท โดยแต่ละแปลงมีขนาดประ 
มาณ 2 ไร่ แต่ยังไม่สามารถเปิด
เผยรายละเอียดได้ เนื่องจากต้อง

ปฏบิตัติามสญัญาการรกัษาข้อมลู
การซื้อขายผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งจะ
ประกาศแผนพัฒนาโครงการต่อ
สาธารณะในเร็วๆ นี้
  นางสุพินท์กล่าวว่า ขณะนี้ยัง 
มกีารเจรจาซือ้ขายอกี 2-3 รายการ 
ส�าหรับแปลงทีด่นิขนาดพอเหมาะ
ส�าหรับการพัฒนาโครงการในท�า 
เลชั้นดีและโรงแรมที่มีคุณภาพ  
ซึง่เจ้าของสนใจขายโดยมแีรงจงูใจ
จากการได้รับข้อเสนอราคาที่ด ี
จากผูส้นใจซือ้ เพราะเชือ่ว่าพ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ
ใหม่จะเร่ิมมีผลต่อการตัดสินใจ
ขายมากขึ้น โดยเฉพาะอสังหาริม 
ทรัพย์ชั้นดีที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

ลงทุนในปีนี้ โดยมีปัจจัยส�าคัญที่
สนับสนุนได้แก่ สภาพคล่องใน
ตลาดการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง
และอัตราดอกเบี้ยระดับต�่า โดย
ดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ปลายสิงหาคม 
2560 เป็นต้นมาจากระดับ 1560 
จุด มีการปรับขึ้นกว่า 250 จุดใน 
ระยะเวลาไม่ถงึ 5 เดอืน แต่ตลาด
ตราสารหนี้มีแนวโน้มจะมีความ 
ผันผวนเพ่ิมขึ้นจากการที่อัตรา 
ผลตอบแทนในหลายประเทศผ่าน 
จุดต�่าสุดไปแล้ว ส่วนตลาดตรา 
สารหนี้ไทยยังมีแนวโน้วเติบโต
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ข่าวย่อย

รัสเซียคนเกิดลดลง 
เวบ็ไซต์รอสสแตทของทางการ
รายงานว่า ทารกแรกเกิดเมื่อ
ปีที่แล้วมีจ�านวน 1.9 ล้านคน 
ในรัสเซีย ลดลง 203,000 คน
จากปี 2559 และนบัเป็นอัตรา
ต�่าที่สุดต้ังแต่ปี 2550 ซ่ึงบัน 
ทึกอัตราเด็กแรกเกิดได้ 1.61 
ล้านคน ส�าหรับสาเหตุหลักที่
ท�าให้อัตราการเกิดในรัสเซีย
ลดลงเป็นเพราะผู้หญิงทีอ่ยูใ่น
วยัให้ก�าเนดิบตุรมจี�านวนน้อย
ลง ซ่ึงประธานาธิบดวีลาดเิมยีร์ 
ปติูนเคยกล่าวไว้ว่าเป็นช่วงรอย 
ต่อในยุคล่มสลายของอดีตส 
ภาพโซเวียตเมื่อปี 2534 รัส 
เซยี ซึ่งมีประชากร 146.9 ล้าน
คน มจี�านวนประชากรลดลงกว่า 
5 ล้านคนนับตั้งแต่สหภาพโซ 
เวียตล่มสลาย รวมทั้งยังเข้าสู่ 
ช่วงวิกฤตประชากรเพราะคุณ 
ภาพในการด�ารงชวิีตแย่ลง อตัรา 
เสียชีวติเพิม่และอัตราเกดิดิง่ลง

คนงานจีนตายน้อยลง 
 หนงัสอืพมิพ์ไชนาเดลขีอง
ทางการรายงานอ้างรัฐมนตรี
กระทรวงบรหิารความปลอดภยั 
ในการท�างานของจีนพบว่า 
อัตราการเสียชวีติจากอบุตัเิหตุ
ในการท�างานที่จีนลดลงร้อย
ละ 12.1 มาอยู่ที่ 38,000 คน 
ในปี 2560 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน
นั้น ที่ท�างานซึ่งฝ่าฝืนระเบียบ
ด้านความปลอดภยัถกูสัง่ปรบั
มากขึน้ร้อยละ 58 มาอยูท่ี ่521 
ล้านดอลลาร์  เจ้าหน้าที่กล่าว
เตือนว่า จนีก�าลงัเผชญิกบักระ 
แสกดดันเรื่องความปลอดภัย
ในทีท่�างานโดยมีประชาชนราว  
43 ล้านคนเดนิทางไปท�างาน 
เป็นประจ�าทกุวัน ส�านกัข่าวซนิ 
หวัของทางการรายงานว่า ภาค
อุตสาหกรรมถ่านหินของจีน 
เป็นสถานทีีอ่นัตรายมาก มีอตัรา
ผู้เสียชีวิต 375 คนในปี 2560 
ถอืว่าลดลง 28.7 จากปีก่อนนัน้

ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’ปัดเจรจาตอลบิาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ผู ้นำาสหรัฐปฏิเสธเรื่องการ
เจรจากับกลุ ่มติดอาวุธตอลี
บาน หลังก่อเหตุโจมตีนอง
เลือดครั้งใหญ่หลายระลอกใน
กรุงคาบูลของอัฟกานิสถาน 
  
 นายทรัมป์กล่าวว่า ยังไม่คิด
เจรจากับกลุ่มตอลีบานในเวลานี้
เพราะก่อเหตุสังหารประชาชนผู้
บริสุทธิ์จ�านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิด
ข้อสงสัยต่อแนวยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลสหรัฐท่ีพยายามผลักดัน
การเจรจาที่ผ่านมา ผู ้น�าสหรัฐ
กล่าวต่อไปว่าอาจต้องมกีารเจรจา
สักวันแต่คงอีกนาน กรุงคาบูล
เผชิญกับเหตุโจมตีครั้งใหญ่เป็น
ครั้งที่สามในรอบไม่ก่ีวันเมื่อวัน
จันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มตอลี
บานและกลุ่มรฐัอสิลาม(ไอเอส)ก่อ
เหตุโจมตีรุนแรงขึ้น
 ขณะท่ีในงานประกาศผลราง 
วัลแกรมมี ครั้งที่ 60 ท่ีผ่านมามี 
เหน็บแนมประธานาธิบดีโดนัลด์  
ทรมัป์ ด้วยคลิปบนัทกึภาพศลิปิน
ในวงการเพลงอ่านประโยคในหนัง 
สือเปิดโปงท�าเนียบขาว ซ�้ายังม ี
ฮลิลาร ีคลนิตนั คูแ่ข่งการเมอืงของ
ทรมัป์ปรากฏตวัในคลิปดงักล่าวด้วย

 คลิปดังกล่าวจ�าลองการคัดตัว
แสดงอ่านประโยคในหนังสือเรื่อง 
Fire and Fury ของไมเคิล โวลฟฟ์ 
ที่เปิดโปงเร่ืองราวในท�าเนียบขาว
สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อเข้า 
ชิงรางวัลสาขาอัลบัมเพลงพูดยอด 
เยีย่มแห่งปี มเีจมส์ กอร์เดน พธิกีร
แกรมมีเป็นผู ้คัดตัวแสดงที่เป็น
ศลิปินดงัหลายคน เช่น จอห์น เลเจน
ด ์  นั กร ้ องแนวอาร ์ แอนน ์บี  
แชร์ นักร้องหญิงอาวุโสแนวป๊อบ 
คาร์ด ิบ ีแรปเปอร์หญงิ สนปู ดอ็กก์  
แรปเปอร์ชาย แต่ทีเ่รยีกเสยีงฮอืฮา
คือ นางคลินตัน คู่แข่งชิงต�าแหน่ง 
ประธานาธิบดีปี 2559 เมื่อเธอ
ค่อยๆ ลดหนังสือที่ถือปิดหน้าลง
มาขณะอ่านประโยคในหนังสือ
เรื่องสาเหตุที่ทรัมป์ชอบไปร้านอา 
หารจานด่วนเพราะไม่มีใครรู้ว่า 
เขาจะไปรบัประทานและเป็นอาหาร 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต  
ผู้น�าฟิลิปปินส์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สถานการณ์ภูเขาไฟมายอน ในจัง
หวัดอัลเบย์ปะทุอย่างต่อเนื่อง 
ยนัพร้อมช่วยเหลอืชาวบ้านทีไ่ด้รบั
ผลกระทบเต็มที่
 ประธานาธบิดโีรดรโิก ดเูตอร์เต 
ผูน้�าฟิลปิปินส์ ลงพืน้ทีเ่มอืงเลกาซ
ปี จงัหวดัอลัเบย์ทางตอนกลางของ
ประเทศ เพ่ือติดตามสถานการณ์
และตรวจสอบมาตรการรับมอืของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลังภูเขาไฟมา
ยอนยังคงปะทุและพ่นลาวาร้อน
ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลาง

ปินส์ช่วยผูเ้ดอืดร้อนภเูขาไฟ
เดอืนนี ้ท�าให้ประชาชนต้องอพยพ
ไม่ต�่ากว่า 90,000 คนแล้ว หลาย
ครอบครัวต้องพักในโรงเรียนที่ถูก
แปรสภาพเป็นที่พักชั่วคราว ขณะ
ที่ระดับเตือนภัยยังคงอยู่ที่ระดับ  
4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ
 ประธานาธิบดีดูเตอร์เตย�้าว่า 
รัฐบาลพร้อมให้งบประมาณช่วย
เหลือเบื้องต้น 5 แสนดอลลาร์
สหรฐั แก่ชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากการอพยพจากบ้านเรือน และ
เตรยีมงบประมาณไว้เพิม่อกี 1 ล้าน
ดอลลาร์หากเงนิไม่เพยีงพอ 
 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าครอบ 

ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว จากนั้น 
กอร์เดนได้พดูชมว่า รางวัลแกรมมี
รออยู่แล้ว 
 ด้านนายโดนลัด์ ทรมัป์ จเูนียร์  
บุตรชายประธานาธิบดีทรัมป ์
ทวีตเสียดสีกลับทันทีว่า การอ่าน
ประโยคในหนังสือข่าวเท็จบนเวท ี
แกรมมีดูเหมือนจะเป็นรางวัล
ปลอบใจรางวัลใหญ่ของการแพ้
เลือกตั้งประธานาธิบดี จากนั้นทวี
ตอีกประโยคว่า ยิ่งนางคลินตัน
ออกทีวีมากเท่าไหร่ ยิ่งท�าให้ชาว
อเมริกันรู้ซึ้งว่าการมีทรัมป์เป็น
ประธานาธบิดเีป็นเร่ืองวเิศษเพยีง
ใด ขณะที่นางนิกกี ฮาร์ลีย์ เอก 
อัครราชทูตสหรัฐประจ�าสหประ 
ชาชาติที่มักแสดงออกเรื่องเป็น
แฟนเพลงป็อบทวีตต�าหนิว่า การ
ปรากฏตวัของคลนิตนัท�าให้แกรม
มีมัวหมอง

ครัวผู้อพยพจากพ้ืนที่ภูเขาไฟ จะ
ต้องอาศัยอยู ่ในศูนย์พักพิงอีก
ระยะหนึ่ง โดยยังมีอาหารและ
สิ่งของจ�าเป็นอย่างเพียงพอ แต่
เตือนว่าอาจมีปัญหาสุขภาพและ
ความสะอาดตามมาในศูนย์พัก 
พิงชั่วคราวทั้งหมด 69 แห่ง จาก
พ้ืนที่ อันตราย นอกจากนี้ยังมี 
แนวโน้มว่าอาจเกิดปัญหาโรคระ 
บบทางเดินหายใจเนื่องจากภูเขา 
ไฟปะทุพ่นเถ้าถ่านปกคลุมเป็น
บริเวณกว้าง
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

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

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

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

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

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

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

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

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

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

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

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

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

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

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

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

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

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4758 (1283) วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

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

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4758 (1283) วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

All Asia Cup 2018
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล ออล 
เอเชีย คัพ 2018 (All Asia Cup 
2018) เป็นหนึง่ในรายการแข่งขนั 
ท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย จัด 
ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยสมาคมกีฬา 
ขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาขี่ม ้า 
โปโลในทวีปเอเชีย ส�าหรับการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้
เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติ
ไทย พบกับทีมชาติ ฟิลิปปินส์ 
ณ สนาม วี เอสสปอร์ตคลับ 
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
 ในงานนี้ได ้รับเกียรติจาก
พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รอง
ประธานและเลขาธิการคณะ 
กรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศ 
ไทย เป็นประธานในการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศพร้อมด้วย กนก
ศักดิ์  ป ิ ่นแสง นายกสมาคม 
กีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย, 
วิชัย ศรีวัฒนประภา ผู ้ก ่อตั้ง
สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประ 
เทศไทยร ่วมแสดงความยินด ี
กับทีมที่คว้าแชมป์ในปีนี้  
 ส่วนบรรยากาศของงานใน
ครั้งนี้ ได้เนรมิตสถานที่จัดงาน 
ให้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความ
เป็นตะวันออก ภายใต้คอนเซ็ปต์  

พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกัน รวม 
ถึงให้แขกผู้มีเกียรติที่มาได้ประ 
ชันชุดส�าหรับการประกวด Best  
Dressed Awards ในสนาม 
โปโลช่วงพักการแข่งขัน ปิดท้าย
ด้วยการมอบรางวัลม้าฝีเท้าดี 
และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ต่อ 
ด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพ และ
รางวัลสุดท ้ายเป ็นรางวัลอัน 
แสนตื่นเต้นของค�่าคืนคือรางวัล 
Best Dressed Awards ให้กับ
สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษที่แต่ง
กายโดดเด่นและเข้าคอนเซ็ปต์  
“Odyssey to the Orient”  
มากทีส่ดุ

“Odyssey to the Orient”  
อย่างอลังการเปิดตัวด ้วยโชว ์
“EquestrianGlory of Warrior” 
ต่อด้วยการแสดงเปิดงานที่ใช้ชื่อ 
โชว์ตามคอนเซ็ปต์ของงาน คือ 
“Odyssey to the Orient” โดย
มี คริส หอวัง ร่วมเชิญถ้วยราง 
วัล All Asia Cup 2018 เพื่อให้ 
แขกทุกท่านได้สัมผัสมนต์เสน่ห์
แห่งตะวันออกที่สะกดสายตา 
ของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังทั้งรุ ่น 
เล็กรุ่นใหญ่ ดร.วชิติ สรุพงษ์ชัย,  
ประวิทย์-อรัญญา มาลีนนท์,  
ภูริต-นิสามณี ภิรมย์ภักดี, ปิ๋ม- 
ณัฐปรี พชัิยรณรงค์สงคราม, แสน

ดี พูนทรัพย์มณี, ณ ชา จึงกานต์ 
กลุ และดารา นกัแสดงชือ่ดังอย่าง  
ศรีริต้า เจนเซน, พิม-ซอนย่า, 
ไอซ์ ปรชีญา, โย่ง- ก้อย, ฝ้าย- 
เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, แนน-กฤตพร
หาญโยธิน, มังกร-ปภาวิน หงส์
ขจร, ไอซ์-อามนีา, แชมป์-ชนาธปิ
 และสุดยอดไฮไลท์ที่ทุกคน 
รอคอยคือผู้ชมจะลงไปย�่าสนาม 
Stomping the Divots สัมผัส 
หญ้านุ่มๆ ซึ่งเป็นประเพณีที่ส�า 
คัญของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา 
ข่ีม้าโปโลเพื่อกลบดินและเกลี่ย
รอยเท้าม้าให้พืน้สนามเรยีบ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้โอกาสพบปะ 

ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อ�านวย
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ให้การต้อนรับคณะสมาพันธ์ 
นกัหนงัสอืพมิพแ์หง่อาเซยีน ในโอกาสมาเยีย่มชมพืน้ทีโ่ครงการ EEC  
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

พ.ต.อ.รชัพล ชนะศรขีจร ผูก้�ากบัการ สถานตี�ารวจนครบาล วดัพระยา
ไกร ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน น�าของบริจาคพร้อมทุนการ
ศึกษา ภายใต้โครงการ “ โครงการเมืองสู่ป่า ธารน้�าใจสู่น้อง “มอบ
ให้กับ เด็กนักเรียน โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยระพริ้ง 
อ.แม่สอด จ.ตาก


