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ไทยประกันฯปลื้ม
เบี้ยรับรวม40,000ล้าน

หลงั กกต. ก�าหนดไกด์ไลน์แบ่ง
เขตเลือกตัง้ 350 เขตทัว่ประเทศ 
ก�าหนดให้ภาคกลางมีจ�านวน ส.ส. 
มากทีส่ดุ 121 ทีน่ัง่ รองลงมาคอื
ภาคอสีาน 118 ทีน่ัง่ ภาคเหนอื 
62 ทีน่ัง่ และภาคใต้ 49 ทีน่ัง่ เมือ่
มองย้อนไปถึงผลการเลือกตัง้ครัง้
หลังสุดเมื่อปี 2554 ท�าให้เห็น
พืน้ทีท่ีจ่ะมกีารแข่งขนัอย่างดเุดอืด 
โดยเฉพาะ 3 พืน้ทีห่ลักคอื เหนอื 
กลาง อีสาน ทีพ่รรคเพ่ือไทยเป็น
แชมป์เก่า และพรรคการเมอืงเก่า

อย่างประชาธปัิตย์ ชาตไิทยพฒันา 
และภูมใิจไทย ถอืครองส่วนแบ่ง
เก้าอี้อยู่ ถือเป็นก้างขวางคอ
พรรคการเมืองน้องใหม่ท่ีเดินสาย
โชว์พลงัดดูอยูใ่นตอนนี ้หลงัเลอืก
ตั้งใครจะจับมือกับใครไม่รู้ แต่
ช่วงเลือกต้ังเจ้าของพ้ืนท่ีเก่าสู้ยิบ
ตาไม่มใีครยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆ
แน่นอน เพราะทกุพรรคต้องการ
เก้าอ้ี ส.ส. ให้มากทีส่ดุเพือ่รักษา
อ�านาจต่อรองหลังเลือกตัง้นัน่เอง
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การเดนิหน้าไปสูก่ารเลอืกตัง้ตาม
โรด แมพ็มีความคบืหน้าไปอกีขัน้

ล่าสดุคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ (กกต.) ท�าหนงัสือส่งถงึผูอ้�านวย
การการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัดทุก
จงัหวดั และ กกต.กรงุเทพมหานคร 
เพือ่เตรยีมความพร้อมในการแบ่ง
เขตเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) พร้อมวางหลกัเกณฑ์ให้ปฏบิติั
คอื ต้องแบ่งพืน้ทีเ่ขตเลือกตัง้แต่ละ
เขตให้ตดิต่อกนั ต้องจดัให้มจี�านวน
ราษฎรแต่ละเขตใกล้เคยีงกนั เสรจ็
แล้วให้รายงานกลบัมาที ่กกต.กลาง

ทัง้นี ้ในหนงัสือดังกล่าวมีไกด์
ไลน์ที่น่าสนใจคือ การค�านวณ
จ�านวน ส.ส. และเขตเลอืกตัง้ตาม
ข้อก�าหนดของรฐัธรรมนญูปัจจบัุน
ทีใ่ห้มเีขตเลอืกตัง้ 350 เขต โดยคดิ
จากจ�านวนประชากรทั่วประเทศ
ตามประกาศล่าสุดของกระทรวง
มหาดไทยเมือ่วนัที ่28 กมุภาพันธ์
ทีผ่่านมา พบว่าทัว่ประเทศมปีระชากร
รวม 65,931,550 คน

เมือ่บวกลบคณูหารจ�านวน
ประชากรกบัจ�านวนเขตเลอืก
ตัง้ตามภมูภิาคแล้ว ภาคกลาง
เป็นภาคทีมี่จ�านวน ส.ส. มาก
ทีส่ดุ 121 ทีน่ัง่ รองลงมาคอื
ภาคอสีาน 118 ทีน่ัง่ ภาคเหนอื 
62 ทีน่ัง่ และภาคใต้ 49 ทีน่ั่ง

หากแยกเป็นรายจงัหวดั กทม. 
ม ีส.ส. มากท่ีสดุ 30 ท่ีนัง่ ตามมา

ฝืดคอกว่าที่คิด

ด้วยนครราชสมีา 14 ทีน่ัง่ ขอนแก่น
และอบุลราชธานี จงัหวัดละ 10 ที่
นัง่ เชยีงใหม่ 9 ทีน่ัง่ ขณะทีช่ลบุรี 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธาน ีนครศรี 
ธรรมราช และสงขลา จงัหวดัละ 8 
ทีน่ัง่

เมือ่เหน็ไกด์ไลน์การแบ่งเขต
เลือกตัง้จาก กกต. แล้วก็ท�าให้มอง
เหน็พืน้ท่ีท่ีจะต้องมกีารแข่งขนัอย่าง
ดเุดอืดในสนามเลือกตัง้

แน่นอนว่าในพืน้ท่ีภาคเหนอื
และภาคอีสานจะมีการแข่งขันท่ี
รนุแรงอย่างมาก และต้องเป็นพืน้ที่
เป้าหมายของหลายพรรคการเมอืง
ท่ีจะขอเข้าไปแชร์เก้าอี้ ส.ส. กับ
พรรคเพ่ือไทยแชมป์เก่า

ในการเลือกตัง้ครัง้หลงัสดุเมือ่
ปี 2554 พรรคเพือ่ไทยได้ ส.ส. ภาค
เหนอื 49 ทีน่ัง่ ภาคอสีาน 101 ที่
นัง่ ภาคกลาง 41 ทีน่ั่ง กทม. 10 ที่
นัง่ ภาคใต้ 0 ทีน่ัง่

พรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. 
ภาคเหนอื 13 ทีน่ัง่ ภาคอสีาน 5 
ทีน่ัง่ ภาคกลาง 25 ทีน่ัง่ กทม. 23 
ทีน่ัง่ และภาคใต้ 50 ทีน่ัง่

หากเจาะไปดพ้ืูนทีท่ีมี่จ�านวน 
ส.ส. มากทีสุ่ดคอื ภาคกลาง ภาค
อสีาน และภาคเหนอื พรรคเพือ่
ไทยยงัเป็นพรรคการเมืองท่ีมีจ�านวน 
ส.ส. มากท่ีสดุ จงึไม่ใช่เรือ่งแปลก
ทีก่ารเลอืกตัง้ครัง้ทีจ่ะถงึนีพ้ืน้ทีท่ี่
มจี�านวน ส.ส. มากทีส่ดุจะเป็นพืน้ที่
เป้าหมายในการตีค่ายพรรคเพื่อ
ไทยให้แตกด้วยการดดูอดตี ส.ส. 
ออกจากสงักดัให้ได้มากทีส่ดุ

ขณะนีย้งัไม่แน่ชัดว่าอดีต ส.ส. 
ของพรรคเพือ่ไทยแสดงตนออกจาก
พรรคไปสงักดัพรรคการเมอืงใหม่
แล้วกีค่น แต่หากอดตี ส.ส.ระดบั
แม่เหลก็ของพรรคยงัอยู ่และระดบั
แกนน�าไม่แตกคอกันเร่ืองตวัผูน้�า
พรรคคนใหม่จนร่วมงานกนัไม่ได้ 

พรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นป้อมค่าย
ทางการเมอืงท่ีแขง็แกร่งทีย่ากจะตี
แตกได้

นีค่อืจดุหนึง่ทีท่�าให้ประเพณี
การเมืองที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 คือให้สิทธิ
พรรคการเมอืงทีช่นะเลอืกต้ังจดัต้ัง
รฐับาล ก่อนถูกท�าลายไปพร้อมกบั
การเขยีนกฎหมายให้นายกรฐัมนตรี
ไม่จ�าเป็นต้องมาจากการเลอืกตัง้ได้

ทัง้นี ้ หากมองถงึตวัเลขอดตี 
ส.ส.ในพืน้ทีท่ีแ่ข่งขนักนัดเุดอืดอย่าง
ภาคกลาง เหนอื อสีาน นอกจาก
พรรคเพือ่ไทยแล้ว พรรคเกดิใหม่
ยงัมก้ีางขวางคออกีหลายชิน้ ไม่ว่า
จะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่มีอดีต 
ส.ส.ภาคเหนอื 2 ทีน่ัง่ ภาคอสีาน 
13 ทีน่ัง่ ภาคกลาง 13 ทีน่ัง่ พรรค
ชาตไิทยพัฒนาท่ีมีอดตี ส.ส.ภาค
เหนอื 2 ทีน่ัง่ ภาคอีสาน 1 ทีน่ัง่ 
ภาคกลาง 11 ทีน่ัง่ พรรคชาตพิฒันา
ทีม่อีดตี ส.ส.ภาคเหนอื 1 ท่ีนัง่ ภาค
อสีาน 6 ทีน่ัง่ 

แม้พรรคเกิดใหม่จะดูดอดีต 
ส.ส. ไปร่วมงานได้จ�านวนมากอย่าง 
ที่คุยก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะได้
จ�านวน ส.ส. มากอย่างที่คาดหวัง 
เพราะนอกจากความเป็นอดีต ส.ส. 
ทีใ่กล้ชดิประชาชนแล้ว ยังมีปัจจยั
อื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลง
คะแนนของประชาชนด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง “ผลงาน” ที่เคย
ท�ามาในอดีต

เมื่อดูจากปัจจัยโดยรวม
แล้ว พรรคเพือ่ไทยอาจได้ ส.ส. 
ลดน้อยลง แต่ก็ยงัเป็นพรรคที่
มจี�านวน ส.ส. ในสภามากทีส่ดุ
หลงัการเลอืกต้ังค่อนข้างแน่

เมื่อดูจากปัจจัยโดยรวมแล้ว

พรรคเพื่อไทยอาจได้ ส.ส. ลดน้อยลง 

แต่ก็ยังเป็นพรรคที่มี ส.ส. ในสภามากที่สุด
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In Brief : ย่อความ

แบะท่ายื้อเวลา

ทรรศนะ

การเมืองต้องยึดประชาชน

และประเทศชาติ ไม่ใช่แพ้

แล้วก็จ้องจะล้มอีกฝ่ายให้ได้ 

หากมกีารทจุรติคอร์รปัชนัไม่

ว่าฝ่ายใด กลุ่มใด กต้็องจดัการ

อย่างเดด็ขาดตามกระบวนการ

กฎหมายที่ยุติธรรมและเป็น

ธรรม ไม่ใช่สองมาตรฐาน   

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ย้ายออกนอกกรุง
มีรายงานข่าวว่า “กองทัพบก” มีการ
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดท�าแผน
ปรบัโอนหน่วยและย้ายทีต่ัง้หน่วยทหาร
จากกรงุเทพฯไปอยูพ่ืน้ทีต่ัง้เดมิสระบรุี
หรอืลพบรุ ีซึง่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยยาน
เกราะระดับกองพัน กองร้อย ส่วนการ
ปรบัโอนหน่วยจะยบุเลกิหน่วยงานทหาร
ราบบางหน่วยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดย
ให้โอนก�าลังพลเฉพาะก�าลังรบรวมทั้ง
ยุทโธปกรณ์ตามประเภทและความ
ต้องการไปยังหน่วยรับโอน

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างและการบริหารจัดการมี
เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็น
ประธาน ส่วนคณะท�างานด�าเนินการ
ปรับโอนหน่วยจะมีเจ้ากรมยุทธการ
ทหาร (จก.ยก.ทบ.) เป็นประธาน 
ก�าหนดแผนงานให้เสร็จภายในวันที่ 
30 กันยายน 2561 และให้เริ่มด�าเนิน
การได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562

การย้ายหน่วยทหารจากกรงุเทพฯ
พดูกันมานานแล้วทัง้คนในกองทพัและ
นอกกองทัพ ถ้าท�าได้จริงกถ็อืเป็นเรือ่ง
ท่ีด ีเพราะพืน้ท่ีของหน่วยทหารต่างๆใน
กรงุเทพฯไม่สอดคล้องกบัภาวะบ้านเมอืง
ในปัจจบุนั ทัง้ยังท�าให้เกดิความรูส้กึไม่
ดกัีบการรฐัประหารอกีด้วย ซึง่เป็นทีรู่้
กนัดว่ีากองก�าลงัหลกัในการรฐัประหาร
ทุกครั้งคือกองทัพบก โดยเฉพาะกอง
ก�าลงัทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯและพ้ืนท่ีใกล้เคยีง  

ก่อนหน้านี้ “เสรีพิศุทธ์ เตมียา
เวส” ก็ประกาศว่าถ้ามีอ�านาจจะ “ปฏริปู
กองทพั” และย้ายหน่วยทหารออกจาก
พื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงยุบหน่วยที่ไม่
จ�าเป็น โดยย้ายกองทพับกไปอยูล่พบรุี 
กองทพัเรอืไปสตัหบี กองทพัอากาศไป
นครสวรรค์ แล้วเอาพื้นที่ท�าโรงเรียน 
โรงพยาบาล และสวนสาธารณะ หรือ
พื้นที่ที่เป็นสิ่งจ�าเป็น

การตัดสินใจของกองทัพถือ
เป็นการเริม่ต้นทีด่ ีแม้ “การปฏริปู
กองทัพ” ยังอยู่อีกยาวไกลก็ตาม!

โพลส�ารวจความเหน็ประชาชนอยากจะ
เลอืกตัง้ แต่ท่าทางของฝ่ายผูม้อี�านาจยงั
มีการต้ังเงื่อนไขบางประการ แม้บอก
ว่าการเลือกตัง้จะยงัเป็นไปตามโรดแมพ็ 
กต็าม โดยเฉพาะท่ีว่าบ้านเมอืงต้องสงบ 
ท�าให้มคี�าถามว่าบ้านเมืองจะต้องสงบ
แค่ไหน อย่างไร ถึงจะเรยีกว่าสงบ ไม่
อย่างนัน้กจ็ะไม่รูว่้าบ้านเมอืงสงบหรอืไม่ 
หรอือ้างโน่นอ้างนีเ่พ่ือไม่ให้มกีารเลอืก
ตัง้ 

เพราะวนันีมี้ปัญหาซบัซ้อนทัง้ประชาชน
ทีต้่องการเลอืกตัง้และประชาชนทีไ่ม่อยาก
ให้มกีารเลอืกตัง้ ทัง้สองฝ่ายจงึเหมอืน
เล่นชกัเย่อยือ้เวลากนัไปมา ท�าให้โรดแมพ็
เล่ือนแล้วเลือ่นอีก ไม่รูก่ี้แมพ็มาแล้ว

นกัการเมอืงเองกต้็องตระหนกัด้วย
ว่าประชาชนต้องการนกัการเมืองทีด่ ี มี
คุณธรรม มจีริยธรรม ไม่ใช่นกัการเมอืง
น�า้เน่า เข้ามาเพือ่กอบโกยผลประโยชน์ 
แย่งชิงอ�านาจ ทจุรติโกงกนิ เร่ืองความ
ซือ่สตัย์สจุรติถอืเป็นเรือ่งส�าคญั ต้องมี
ความจริงใจ รกับ้านเมืองมากกว่ารกัผล
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง  

ประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็น
เจ้าของประเทศ นกัการเมอืงเป็นผูแ้ทน
ของประชาชน จงึต้องยดึถอืประชาชน

และประเทศชาต ิประชาธปิไตยต้องเคารพ
ความแตกต่าง ความเหน็ต่าง นกัการ
เมืองต้องต่อสู้ในสภา สร้างผลงานให้
ประชาชนพอใจ ไม่ใช่เลอืกตัง้แพ้แล้วก็
ออกไปบนถนน สร้างความวุน่วายต่างๆ
อะไรท�านองนี้

ประชาชนไม่อยากเหน็นกัการเมือง
ทีไ่ม่รู้จกัแพ้รูจั้กชนะ ไม่เคารพกฎกตกิา 
บทเรยีนทีผ่่านมาเกดิขึน้ซ�า้ซาก แต่นกัการ
เมอืงกไ็ม่เคยจ�า ไม่เคยคดิแก้ไขปรับปรงุ
ตวัเอง การออกมาแสดงความเห็นต่าง
ไม่ใช่การออกมาปลกุระดมบนถนน สทิธิ
เสรภีาพระหว่างประชาชนทีอ่อกมาแสดง
ความคดิเหน็กบัม็อบทีส่ร้างความวุน่วาย
แตกต่างกนั กล่าวหาใส่ร้ายกันไปมา 

การเมืองจึงต้องยึดประชาชนและ
ประเทศชาต ิไม่ใช่แพ้แล้วกจ้็องจะล้มอกี
ฝ่ายให้ได้ หากมกีารทุจรติคอร์รปัชนัไม่
ว่าฝ่ายใด กลุม่ใด กต้็องจดัการอย่างเดด็
ขาดตามกระบวนการกฎหมายทีย่ติุธรรม
และเป็นธรรม ไม่ใช่สองมาตรฐาน   

ประชาธิปไตยกับเผด็จการจึง
แตกต่างกันส้ินเชิง เหมือนฝ่ายที่
ประกาศว่าเกลยีดการโกงก็ต้องเกลยีด
ทกุฝ่ายทีโ่กง ไม่ว่าจะเป็นประชาธปิไตย
หรอืเผดจ็การ ไม่ใช่เอาประชาธปิไตย
มาบังหน้า หรอืเอาประชาชนมาอ้าง 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘Kirin980’7นาโนเมตรรุ่นแรกของโลก

แถลงข่าว : สุวรรณชัย โลหะวฒันกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยอธิชาติ ชุมนานนท์ ดารานักแสดง หนึง่ในผู้
ประกอบการ SME ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน SME ONE FEST 2018 งานแสดง
สนิค้าและเจรจาธรุกจิ เวทโีอกาสเพือ่ผู้ประกอบการ SME 

โชว์ศกัยภาพ : พล.ร.อ.นวพล ด�ารงพงศ์ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารเรอื เยีย่มชมบูธ๊
ของ บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนเิคชัน่ เอเชยี โดยบรษัิทได้น�าเสนอเทคโนโลยรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัข้อมลูบนเครอืข่ายใหม่ทีส่ามารถรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู 
เพ่ือป้องกันภยัจากการคกุคามหรอืการโจรกรรมทางไซเบอร์  

รชิาร์ด หย ูประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารหวัเว่ย คอนซมูเมอร์ บสิสิ
เนส กรุป๊ เปิดตวัชพิเซต Kirin 980 
สถาปัตยกรรมขนาด 7 นาโนเมตร
รุน่แรกของโลก ในงาน IFA 2018 
กล่าวว่า ปีทีผ่่านมาหวัเว่ยน�าเสนอ
ชพิเซต Kirin 970 ท่ีแสดงให้เหน็
ถึงศักยภาพการประมวลผลด้าน
ปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในสมาร์ท
โฟน ปีน้ีหัวเว่ยเสนอสุดยอดชิพเซต
การประมวลผลเทคโนโลย ี AI ที่
ผสานทั้งหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) หน่วยประมวลผลกราฟิค 
(GPU) และหน่วยประมวลผลด้าน 
AI แบบคู่ (Dual NPU) ส่งผลให้ 
Kirin 980 เป็นสดุยอดชพิเซตส�าหรบั
การท�างานและความบนัเทงิแห่งยคุ
อนาคต

Kirin 980 มทีรานซสิเตอร์ 6.9 
พันล้านตัวต่อพืน้ทีบ่รรจุทรานซสิเตอร์ 
1 ตารางเซนตเิมตร ด้วยสถาปัตยกรรม
การผลติขนาด 7 นาโนเมตร ท�าให้
จ�านวนทรานซิสเตอร์สูงกว่าชพิเซต
รุน่ก่อนถึง 1.6 เท่า ส่งผลให้เพิม่
ประสทิธิภาพในการท�างานได้ดกีว่า 
20% โดยมอีตัราการใช้พลงังานต�า่
ลงถึง 40% เมื่อเทียบกับชิพเซต

ไทยประกนัฯปลืม้เบ้ียรบัรวมกว่า40,000ล้าน

หวัเว่ยเปิดชพิเซต “Kirin 980” สถาปัตยกรรมขนาด 7 นาโน
เมตรรุน่แรกของโลก ปฏวิติันวตักรรมปัญญาประดษิฐ์ในสมาร์ท
โฟน ผสานทัง้ประสทิธภิาพ อตัราการใช้พลงังานต�า่ รองรบัหน่วย
ประมวลผลปัญญาประดษิฐ์แบบคู่ 

ขนาด 10 นาโนเมตร 
นอกจากนีม้คีวามเรว็ Clock 

Speed สงูกว่าชพิเซตรุ่นก่อนหน้า 
ท�าให้สามารถเปิดแอพลิเคชั่นได้
เรว็กว่า ท�างาน Multitasking ได้ดี
กว่า และมคีวามไหลลืน่ในการใช้
งานมากกว่า ท�าให้ความเรว็ในการ
ประมวลผลกราฟิคสูงกว่าเดิม 46% 
และใช้พลังงานนอ้ยลงถึง 178% 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้
จดัการใหญ่ บริษัท ไทยประกนัชวีติ 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบ
การ 6 เดอืนแรกว่า มเีบ้ียประกนั
รบัปีแรก 7,579 ล้านบาท โต 11% 
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สงูกว่า
อตัราการเตบิโตของเบีย้ประกันรับ
ปีแรกทัง้ธรุกจิทีเ่ตบิโตตดิลบ 8% 
ค่อนข้างมาก เบ้ียประกันช�าระครัง้
เดยีว 3,939 ล้านบาท โต 9% เบีย้
ประกนัรบัปีต่อไป 28,924 ล้านบาท 
อตัราความคงอยูข่องกรมธรรม์ 83% 
และเบีย้ประกันรับรวม 40,442 ล้าน
บาท โต 5% โดยปี 2561 วางเป้า

เบ้ียประกนัรบัปีแรกอยูท่ี ่ 17,000 
ล้านบาท โตจากปี 2560 ประมาณ 
15% เป็นเบีย้ประกนัรบัปีแรกจาก
ช่องทางตวัแทน 11,800 ล้านบาท 
และ Non Agent 5,200 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทควบ
การลงทนุทีจ่ะน�าเสนอขายในช่วง
ครึ่งปีหลัง ได้แก่ แบบประกัน TL 
Universal Life ซึ่งมีจุดเด่นความ
ยดืหยุน่ทัง้ด้านความคุม้ครองและ
การออมเงนิ ผูเ้อาประกนัสามารถ
เพ่ิมหรือลดเบ้ียประกันที่ช�าระได้
ตามความต้องการ หรือเพิ่มเงิน
ส่วนที่ออมได้ตลอดระยะสัญญา

ตามความต้องการด้วยการช�าระ
เบี้ยประกันส่วนออมเพ่ิม ขณะ
เดียวกันสามารถถอนเงนิบางส่วน
ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์ 
และหากช�าระเบี้ยประกันภัยหลัก
ต่อเนือ่งจนถงึปีที ่10 จะได้รับโบนสั
เพ่ิม 2% ของเบ้ียประกันภัยปีที่ 
10 เป็นต้นไป และแบบประกัน TL 
Life Solution 99/1 (Unit Linked) 
ช�าระเบี้ยประกันครั้งเดียว โดย
สามารถวางแผนทางการเงินได้
ตามชว่งจงัหวะชีวติและมีอสิระใน
การวางแผนการลงทนุให้ตรงความ
ต้องการ 

กระบวนการท�างาน AI ในอปุกรณ์
มอืถอืท�าให้มปีระสทิธภิาพและความ
ชาญฉลาดมากยิง่ขึน้ โดยสามารถ
จดจ�ารปูภาพได้ 4,600 ภาพต่อนาที 

เทคโนโลย ี ISP รุน่ที ่ 4 ใน 
Kirin 980 ท�าให้รองรบัการประมวล

ผลข้อมูลได้ดกีว่าเทคโนโลยรีุน่ก่อน 
46% อกีทัง้รองรบันวตักรรมกล้อง
ถ่ายภาพแบบหลายกล้อง การ
ประมวลผลสีแบบ HDR ที่ปรับ
ความเข้มแสงในจดุต่างๆของภาพ
เพื่อไฮไลท์วัตถุหรือองค์ประกอบ
ต่างๆในเฟรมภาพได้อย่างเหมาะ
สม รวมถงึเทคโนโลยกีารลด Noise 
ของภาพโดยไม่ลดทอนรายละเอยีด
แบบ Multi-pass ภาพจงึคมชดัยิง่
ข้ึนแม้ในสภาพแสงน้อย โดยจะเปิด
ตวัสมาร์ทโฟนใช้ชพิเซต Kirin 980 
ในตระกลู Mate Series รุน่แรก
เดอืนตลุาคมนี้
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ห้ามพกโทรศพัท์ 
นกัเรยีนฝรัง่เศสไม่สามารถพก
โทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ปโรงเรยีนตาม
กฎหมายทีห้่ามนกัเรยีนทัว่ประเทศ
น�าสมาร์ทโฟน แท็บเลต็ และสมาร์ท 
วอทช์ ไปโรงเรยีน ซึง่เป็นหนึง่ใน
นโยบายหาเสียงของประธานา ธิ
บดีเอม็มานเูอล มาครง เรือ่ง
ปฏริปูประเทศขนานใหญ่รวมถงึ
การศกึษา โดยรฐัสภาให้ความ
เห็นชอบห้ามนกัเรยีนประถมฯ
และมัธยมต้นทั่วประเทศพก
อปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ไปโรงเรยีน 
ส่วนนกัเรยีนมธัยมปลายวยั 15-
18 ปี ห้ามเป็นบางส่วนหรือทัง้หมด
แล้วแต่ดลุยพินิจของโรงเรยีน 

ญีปุ่น่ผจญไต้ฝุน่อีก 
ญีปุ่น่เตรยีมรบัมอืไต้ฝุน่เชบีทีมี่
เส้นทางเคลือ่นตวัเข้ามาทางเหนอื
ของประเทศ นบัเป็นสภาพอากาศ
รนุแรงระลอกล่าสดุทีเ่ข้ากระหน�า่
ญีปุ่น่ในฤดรู้อนนี ้ ไต้ฝุ่นเชบทีวี
ก�าลังขึน้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุน่เมือ่
สปัดาห์ทีแ่ล้วและได้อ่อนก�าลงัลง 
โดยมแีนวโน้มจะเป็นไต้ฝุน่ระดบั 
2 หรอืระดบั 1 เมือ่เข้ากระหน�า่
ญีปุ่น่ ซึง่คาดว่าจะอยูใ่กล้เมอืงโอ
ซากา เมอืงใหญ่อนัดบัสองทาง
ภาคตะวันตกของญีปุ่น่

“ดเูตร์เต”เยอืนอิสราเอล 
ประธานาธิบดโีรดรโิก ดเูตร์เต 
ของฟิลิปปินส์ น�าคณะนายทหาร
และต�ารวจเดนิทางถงึท่าอากาศยาน
นานาชาติเบนกูเรียนในกรุงเทล
อาวฟี โดยมรีฐัมนตรกีารส่ือสาร
อสิราเอลให้การต้อนรบั จากนัน้
ได้เดนิทางไปยงันครเยรซูาเลม 
และจะพบกับนายกรัฐมนตรเีบน
จามนิ เนทานยาฮู ของอิสราเอล 
ลงนามข้อตกลงหลายฉบับก่อน
ไปเยีย่มอนสุรณ์สถานโฮโลคอสต์ 
ยาดวาเชม วนัองัคารจะพบกบั
ประธานาธบิดอีสิราเอล และวนั
พธุจะไปเปิดอนสุรณ์สถานใกล้
กรงุเทลอาวีฟ 

ข่าวย่อย
สองโสมเตรียมประชุมสุดยอด 

ร่างนายจอห์น แมคเคน สมาชิก
วุฒิสภาวัย 81 ปี ได้รับการฝังท่ี
โรงเรยีนนายเรอืสหรฐั เมอืงแอนแน
โพลสิ รฐัแมรแิลนด์ หลงัจากถึงแก่
อสัญกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
ที่ผ่านมาจากโรคมะเร็งในสมอง 
และมพีธีิศพอย่างเป็นทางการตาม
ขั้นตอนที่รัฐวอชิงตันช่วง 5 วันที่
ผ่านมา ก่อนเคล่ือนศพมาท�าพิธี
ฝังเป็นการภายในที่รัฐแมริแลนด์ 

ก่อนหน้านีอ้ดตีประธานาธบิดี
สหรัฐ ทั้งนายจอร์จ ดับเบิลยู. บุช 
จากพรรครพัีบลิกัน นายบารคั โอ

บามา จากพรรคเดโมแครต และ
บุตรสาวของนายแมคเคน ได้กล่าว
ค�าไว้อาลัยในพิธีศพอย่างเป็น
ทางการทีก่รงุวอชิงตันเมือ่วนัเสาร์

พธิฝัีงศพ‘แมคเคน’ทีร่ฐัแมรแิลนด์
ทีผ่่านมาว่า นายแมคเคนเป็นชาย
ผู้รักชาติ และมีส่วนท�าให้พวกเขา
อยากเป็นประธานาธิบดีท่ีดีกว่า
เดิม ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ที่มีเรื่องบาดหมางและล้อ
เลยีนนายแมคเคนช่วงตกเป็นเชลย
ศกึในสมยัสงครามทีเ่วยีดนาม ได้
มอบหมายให้นางอิวังกา ทรัมป์ 
บตุรสาว ไปร่วมในพธิศีพแทน ใน
ส่วนครอบครวัตระกลูแมคเคน รวม
ถึงนางโรเบอร์ตา มารดาวัย 106 
ปี มาร่วมพธิฝัีงศพบตุรชายในเมอืง
แอนแนโพลิสวันอาทิตย์นี้

คณะผูแ้ทนเกาหลใีต้เดนิทางไป
เกาหลเีหนือเพือ่หารอืกรอบการ
ประชมุสดุยอดทีจ่ะมขีึน้อกีครัง้
ในเดอืนนี ้ด้านนายกฯญีปุ่่นเชือ่
การประชมุสดุยอดกบัเกาหลเีหนอื
จะช่วยคลีค่ลายความตงึเครยีด
ระหว่าง 2 ประเทศ 

ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ ได้แต่งตัง้ให้ประธานที่
ปรึกษาด้านความม่ันคงแห่งชาติ
เป็นผูแ้ทนพเิศษไปเกาหลเีหนอืเพือ่
หารอืในรายละเอียดก่อนทีเ่ขาจะมี
ก�าหนดพบกับนายคิม จอง-อึน 
ผูน้�าเกาหลีเหนอื ทีก่รงุเปียงยาง 
โดยโฆษกท�าเนยีบประธานาธบิดี
เกาหลีใต้แถลงกับผูส้ือ่ข่าวว่า นาย
ชอง อยึยง ประธานทีป่รึกษาด้าน
ความมัน่คงแห่งชาต ิ จะน�าคณะผู้
แทน 5 คน ซึง่รวมถึงนายซ ูฮนุ ผู้
อ�านวยการหน่วยข่าวกรอง ไปเยอืน
กรงุเปียงยางในวันพธุ นับเป็นการ
ตดิต่อกนัโดยตรงระหว่าง 2 เกาหลี
ทีไ่ม่ค่อยปรากฏบ่อยนกั ครัง้นีน้าย
ชองจะได้เยอืนเกาหลเีหนอืเป็นครัง้
ที ่2 ตัง้แต่ครัง้แรกเมือ่เดอืนมนีาคม
ทีผ่่านมาในการตดิต่อเพือ่ปูทางการ
ประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่าง
ประธานาธบิดีมุนกบัผู้น�าเกาหลเีหนอื

ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อเดือน
เมษายนทีผ่่านมา จากนัน้ผูน้�าทัง้
สองได้พบกนัเป็นครัง้ที ่2 ในเดอืน
พฤษภาคม โดยตกลงกันว่าจะ
ประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 ในกรุง
เปียงยางในเดือนกันยายน แต่ยงั
ไม่ได้เปิดเผยวันทีแ่น่ชดั

ขณะทีมี่รายงานว่า นายกรฐัมนตรี 
ชนิโซ อาเบะ ของญ่ีปุน่ คาดว่าการ
ประชุมสดุยอดระหว่างเขากบัผู้น�า
เกาหลเีหนอืจะช่วยคลีค่ลายกรณี
การลักพาตัวชาวญี่ปุ่นในอดีตซึ่ง
เป็นประเดน็ทีท่�าให้ความสมัพนัธ์ 
2 ฝ่ายตงึเครยีดมาหลายสบิปีในเรว็
วนันี้

กรณีเกาหลีเหนือลักพาตัว
พลเมืองญีปุ่น่จ�านวนหนึง่ในช่วงหลงั

ปี 2513-2523 เพือ่ช่วยฝึกสายลบั
เกาหลเีหนอื เป็นประเดน็ทีย่งัไม่ได้
เจรจาคลีค่ลายกนั โดยนายอาเบะ
ให้สมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ์ซนัเคอิท่ีตี
พมิพ์ในวนัอาทติย์ว่า หวงัว่าจะได้
พบหารอืกบันายคมิเพือ่เสรมิสร้าง
ความไว้วางใจกันระหว่างญีปุ่น่กบั
เกาหลเีหนอื รวมทัง้ต้องน�าไปสูก่าร
คลีค่ลายกรณลีกัพาตวัด้วย 

ความสมัพนัธ์ระหว่างญีปุ่น่และ
เกาหลเีหนอืตงึเครยีดกันมาตลอด
ต้ังแต่ประวติัศาสตร์ทีผ่่านมาสมยั
กองทพัญีปุ่น่บกุยดึคาบสมทุรเกาหลี
และสงัหารประชาชนอย่างโหดเหีย้ม 
รวมทัง้โครงการอาวธุนวิเคลยีร์และ
ขปีนาวุธของเกาหลเีหนอืทีส่ามารถ
เลง็เป้าหมายมาทีญ่ีปุ่น่ได้

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4907 (1432) วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

IT APP-P1-070518

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

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

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

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

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

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

ททท.เปิดตัว‘We Love Local’
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ร่วมกบัพนัธมติรภาครฐั
และเอกชนจัดงานเปิดตัว “We 
Love Local” แคมเปญส่งเสรมิ
ท่องเทีย่วชมุชนส�าหรับกลุม่ตลาด
องค์กร น�าเสนอ 10 คอลเลคชัน่
ชมุชนท่องเทีย่ว เพือ่ตอบโจทย์ความ
ต้องการทีห่ลากหลายของตลาดนกั
ท่องเทีย่วกลุม่องค์กรทัง้ในและต่าง
ประเทศ 

นพดล ภาคพรต รองผู้
ว่าการด้านตลาดในประเทศ 
ททท. กล่าวว่า เทรนด์ท่องเทีย่ว
เพือ่สมัผสัประสบการณ์ท้องถิน่เป็น
ท่ีนยิมอย่างมากทัว่โลกรวมทัง้ใน
ประเทศไทยด้วย และความนยิมนี้
ไม่จ�ากดัอยูเ่ฉพาะกลุม่นกัท่องเทีย่ว
อสิระเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงกลุม่ตลาด
คอร์ปอเรท องค์กรต่างๆท่ีมคีวาม
สนใจมากขึน้ทีจ่ะไปจดักิจกรรมใน
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ในท้องถิน่เมืองรองของไทย จาก
กระแสความสนใจในโลคอลเอ็กซ์
พเีรยีนซ์ของกลุ่มคอร์ปอเรทนีน้บั
เป็นสญัญาณท่ีดีมากส�าหรบัการส่ง
เสรมิท่องเทีย่วชมุชน เพราะกลุม่
คอร์ปอเรทมกีารใช้จ่ายสงู และไม่มี
ข้อจ�ากัดเร่ืองฤดกูาล 

อย่างไรกต็าม กลุม่คอร์ปอเรท
กม็คีวามต้องการ ความสนใจใน
กจิกรรมทีห่ลากหลายแตกต่างกนั
ไป ดงันัน้ เพือ่ตอบโจทย์ของตลาด

พระราชา 2.ชุมชนท่องเทีย่วสนิค้า
สิง่บ่งชีท้างภมิูศาสตร์ หรอื GI 3.
ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
4.ชุมชนท่องเท่ียวบนพืน้ทีส่งู 5.ชมุชน
ท่องเทีย่วเชิงเกษตร 6.ชมุชนท่อง
เทีย่วผ้าไทย 7.ชมุชนท่องเทีย่วเชงิ
อาหาร 8.ชมุชนท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์
และผจญภยั 9.ชุมชนท่องเทีย่วโฮม
สเตย์ และ 10.ชมุชนท่องเทีย่วเพ่ือ
การเรยีนรู้นอกห้องเรยีนส�าหรบัเดก็

อีกหนึ่งแคมเปญสุดพิเศษที ่
ททท. จัดข้ึนเพือ่สร้างกระแส สร้าง
แรงบันดาลใจให้กลุ่มคอร์ปอเรท
ต่างๆไปจัดทรปิในชมุชนคอื แคมเปญ 
CEO Love Local โดยได้รับเกยีรติ
จากซอีโีอจากองค์กรต่างๆทัง้ภาค
รฐัและเอกชนมาร่วมเป็นพรีเซน็เตอร์
ของชมุชนแต่ละคอลเลคชัน่  

ส�าหรบัผูบ้รหิาร HR, CSR 
องค์กรใดทีส่นใจจะไปจดักจิกรรม
ในชมุชน We Love Local และ
ต้องการจะเดินทางไปส�ารวจพืน้ที่
จรงิในชุมชน สามารถลงทะเบยีน
กบัทางโครงการเพือ่รบั Voucher 
1,000 บาท ใช้เป็นคปูองส่วนลด
โรงแรมในจังหวัดที่เดินทางไป
เซอร์เวย์ สิทธพิเิศษนีส้�าหรบั 500 
องค์กรแรกท่ีลงทะเบียนกับทาง
โครงการภายในเดอืนกนัยายนนี้
เท่านัน้ องค์กรใดสนใจลงทะเบยีน
ได้ที ่ welovelocal-corporate@
gmail.com 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีท�าบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
ศ.นพ.อนนัท์ ศรเีกยีรตขิจร คณบดคีณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กบัโรงเรยีนสาธตินานาชาตพิระจอมเกล้า ในการเข้าศึกษา
ต่อ จ�านวน 5 ที่นั่ง และความร่วมมือด้านวิชาการ 

วฒันา พฒุชิาต ิผู้ว่าราชการจงัหวดัอดุรธาน ีเปิดงานมหกรรมไอท ีDigital Revolution 
4.0 @UdonThani “SMART Province SMART Entrepreneur” ปักหมุด
นวตักรรมดจิทิลั สร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต เพือ่ผูป้ระกอบการยคุ 4.0 ทีศ่นูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มนี ้ททท. จงึได้จดัท�าแคมเปญ 
We Love Local ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของภารกจิโครงการ Local Link 
โดยได้คดัสรร 50 ชมุชนท่องเทีย่ว
จากทัว่ประเทศ น�ามาจดักลุ่มตาม
คาแร็คเตอร์ อตัลกัษณ์ และกจิกรรม

ท่องเท่ียวทีโ่ดดเด่นของแต่ละชุมชน 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและ
ความสนใจทีห่ลากหลายของแต่ละ
องค์กร โดยในปีนีเ้ราได้รวบรวมไว้ 
10 คอลเลคชัน่จาก 50 ชมุชน ได้แก่ 
1.ชมุชนท่องเทีย่วตามรอยศาสตร์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4907 (1432) วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561


