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ควำมเคลื่อนไหวล่ำสุดของ 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ท่ีโพสต์
ข้อควำมในโอกำสครบรอบ 12 
ปีรฐัประหำร 19 กนัยำยน 2549 
แทบจะท�ำให้ควำมเคลือ่นไหว
ทำงกำรเมืองอื่นหมดควำม
หมำยต้ังแต่ยังไม่ปลดล็อก
ทำงกำรเมอืง ไม่ต้องชีห้น้ำด่ำ
ใคร แค่ชีใ้ห้เหน็กำรเสยีโอกำส
ในกำรพฒันำ กำรย�ำ่อยูก่บัที่ 
กำรถดถอย กท็�ำให้ประชำชน

เกิดกำรเปรยีบเทียบกับควำม
เปลี่ยนแปลงและกำรเกิดสิ่ง
ใหม่ในช่วงพรรคไทยรักไทย
บรหิำรประเทศ แน่นอนว่ำจะ
ท�ำให้ประชำชนนกึถึงพรรคที่ 
ดร.ทกัษณิให้กำรสนบัสนนุใน
วันทีต้่องกำบตัรเลอืกตัง้ ไม่ต้อง
พดูหำเสยีงแต่ได้เสยีงไปเตม็ๆ 
เหมอืนทิง้หมดัน็อกใส่คำงคูต่่อสู้
ให้ล้มกลำงเวทแีล้วเดนิหันหลัง
กลบัเข้ำมมุก่อนได้รบักำรชมูอื
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ในขณะท่ีการเมืองก�าลังมีความ
เคลือ่นไหวอย่างคึกคกั

หลายคนจบัจ้องไปทีอ่นาคต
ทางการเมอืงของ “บิก๊ตู”่ พล.อ.          
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) ว่าจะ
เลือกทางเดินบนถนนการเมือง
อย่างไร มาแบบมชีือ่อยูใ่นบญัชหีรอื
มาแบบถกูเชญิ

หลายคนจบัจ้องไปทีก่ารแย่ง
ชิงเก้าอี้ผู้น�าพรรคประชาธิปัตย ์
เพราะไม่ว่าจะได้คนเก่าน�าทพัต่อ
หรอืเปลีย่นเป็นแม่ทพัคนใหม่ย่อม
มผีลต่อการเมอืงโดยรวม ไม่ใช่แต่
เฉพาะพรรคประชาธปัิตย์เท่านัน้

หลายคนจบัจ้องไปทีพ่รรคเพือ่
ไทยว่าจะได้ใครมาเป็นหวัหน้าพรรค
น�าทมีสูศ้กึเลอืกตัง้ใหญ่ทีก่�าลงัจะมา
ถงึ และลุน้ด้วยว่าหลงัได้ตวัผูน้�าคน
ใหม่แล้วพรรคจะแตกหรือไม่ จะมี
กลุม่หนึง่กลุม่ใดน้อยใจพากนัออก
ไปสร้างบ้านหลงัใหม่หรอืไปร่วมงาน
กบัพรรคการเมอืงอืน่หรือไม่

หลายคนจับจ้องไปที่ความ
ชดัเจนของกลุม่สามมิตรว่าทีส่ดุแล้ว
จะเข้าไปเทคโอเวอร์พรรคการเมอืง

ทิ้งหมัดเข้ามุม

ใด และท่ีเดนิสายทาบทามกนัไว้
ก่อนหน้านีม้ใีครบ้างทีตั่ดสนิใจทิง้
บ้านหลงัเก่ามาร่วมชายคาบ้านหลงั
ใหม่กับกลุม่สามมติร

ท่ามกลางความเคลื่อนไหว
ต่างๆเหล่านีก้ลบัมคีวามเคลือ่นไหว
หนึง่ทีแ่ทบจะท�าให้ความเคลือ่นไหว
ทางการเมอืงอืน่ๆทีก่ล่าวมาไม่มี
ความหมาย ไร้ความส�าคญั

ควำมเคลือ่นไหวทีว่่ำคือ กำร
โพสต์ข้อควำมในโอกำสครบรอบ 
12 ปีกำรท�ำรฐัประหำรเม่ือวนัท่ี 
19 กันยำยน 2549 ของ ดร.ทักษิณ 
ชนิวัตร อดตีนำยกรฐัมนตรี

“วันน้ีผมอยากให้ทกุท่านลอง
วางใจให้เป็นกลาง แล้วหลบัตานกึ
ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ ท่านคิดว่า
ประเทศไทยเจริญข้ึนแล้วหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเป็นระบบการศกึษา ระบบ
ราชการ บริการประชาชน ยาเสพ
ตดิ การสาธารณสขุ กระบวนการ
ยตุธิรรม เศรษฐกจิของท่านเอง รวม
ถงึความสขุของท่านและคนรอบตวั
ท่าน สดุท้ายคือศกัดิศ์รีประเทศและ
ความภมูใิจของท่าน”

เพยีงแค่ประโยคนีท้�าให้ประชาชน
หวนนกึทบทวนว่าช่วงระยะเวลา 12 
ปี ชวีติตวัเอง ชวีติคนรอบข้าง และ
สังคมโดยรวมมอีะไรดขีึน้หรอืไม่

หากวางใจให้เป็นกลางอย่างที ่
ดร.ทักษณิบอก เชือ่ว่าค�าตอบส่วน
ใหญ่ที่ได้คือ ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น 
แถมบ้านเมอืงยังเตม็ไปด้วยความ
ขดัแย้งอนัเกดิจากการใช้วาทกรรม
เพือ่ท�าลายล้างกนั การใช้ Hate 
Speech เพือ่สร้างความเกลียดชงั 

จนแบ่งประชาชนออกเป็น 2-3 ฝ่าย
“ในขณะที่โลกเขาก�าลังเอา

สมองไปคิดค้นสิ่งใหม่ น�าความ
เจรญิให้ประเทศเขา แต่เราก�าลงัล้า
หลงัในทุกๆด้าน ถ้าเราเปิดใจกว้าง 
ไม่เป็นกบน้อยในกะลา เราจะรูว่้า
เราต้องปรบัปรงุและพัฒนาอกีเยอะ 
เทคโนโลยทีีท่ัง้โลกก�าลงัใช้ประโยชน์
มนัก�าลังจะไล่ล่าประเทศท่ีปรบัตวั
ไม่ทนัและไม่คดิปรบัตวั”

ถ้อยค�าในประโยคนีช่้วยตอกย�า้
ให้เหน็ภาพการสญูเสยีโอกาสใน
การพัฒนาประเทศแทบทุกด้าน 
แถมหลายเรือ่งนอกจากไม่พฒันา
ไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่าแล้วยังแย่ลงจน
ประชาชนรูส้กึและสมัผสัได้

สิง่ท่ี ดร.ทกัษณิพดูในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 และประเทศยงัอยู่
ในการปกครองของคณะรฐัประหาร
ชดุปัจจบุนัน่าจะสะกดิต่อมคดิของ
ประชาชนกลุม่ใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ไม่ต้องชีห้น้าด่าใคร ไม่ต้องโทษ
ใคร ไม่ต้องให้ร้ายใคร เพยีงแค่ชีใ้ห้
เหน็การเสียโอกาสในการพฒันา ชี้
ให้เหน็ถงึการย�า่อยูก่บัที ่ชีใ้ห้เหน็ถงึ
การถดถอย ก็ท�าให้ประชาชนเกดิ
การเปรยีบเทยีบกบัความเปลีย่นแปลง
และการเกดิส่ิงใหม่ในช่วงทีพ่รรค
ไทยรกัไทยบรหิารประเทศ ซึง่แน่นอน
ว่าจะท�าให้ประชาชนนกึถงึพรรคท่ี 
ดร.ทกัษณิให้การสนบัสนุนในวนัที่
ต้องกาบตัรเลอืกตัง้

ไม่ต้องพูดหำเสียงแต่ได้
เสยีงไปเตม็ๆ เหมอืนทิง้หมดั
น็อกใส่คำงคู่ต่อสู้ให้ล้มกลำง
เวทีแล้วเดนิหนัหลงักลบัเข้ำมมุ
ก่อนได้รบักำรชูมอื

สิ่งที่ ดร.ทักษิณพูดในโอกาส 12 ปีรัฐประหาร
 น่าจะสะกิดต่อมคิด

ของประชาชนกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดี
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In Brief : ย่อความ

ท�ำดีตำยดี

ทรรศนะ

คนดีจ้องท�ำควำมดี ท�ำสิ่งที่
ถกูทีค่วร ต่อยอดควำมดใีห้
สุดยอด ให้ลึกซึ้ง ไม่คิดฆ่ำ
ตัวตำยเมื่อมีทุกข์ ไม่งก ไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง อย่ำง
นี้ถือว่ำดีจริง คนดีที่แท้จริง
ต้องรู้จักดับทุกข์ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วำทกรรมเกำะโต๊ะ
12 ปีรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 
ท�าให้ “ฝุ่นใต้พรม” ฟุง้ขึน้มาอีกครัง้ 
หลังจาก “ทกัษิณ” โพสต์อโหสิกรรม
ทกุคนทีใ่ห้ร้ายกลัน่แกล้ง แต่กต็ัง้ค�าถาม
ถ้าไม่มีรฐัประหารบ้านเมอืงเจรญิขึน้แล้ว
หรอืไม่?

ทีน่่าสนใจหลงัจาก “บิก๊ป้อม” ย้อน
ถาม “ทกัษณิ” ว่าบ้านเมอืงยุง่แบบนี้
เพราะใคร? “ทกัษณิ” โพสต์ผ่านทวติ
เตอร์ส่วนตวัว่า “ท่าทแีละน�า้เสยีงขงึขงั
น่ากลวัจงั ไม่นุม่นวลอ่อนหวานเหมือน
ตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็น ผบ.ทบ. เลย”

วาทกรรม “เกำะโต๊ะ” จึงแพร่
สะพดัไปท่ัว พร้อมๆกับค�าถามรฐัประหาร 
2 ครัง้หลงัท่ีต้องการล้มล้าง “ระบอบ
ทกัษณิ” ให้สะเดด็น�า้นัน้ กลับยิง่กว่า 
“เสียของ-เสียเปล่ำ” เพราะท�าให้
ประชาคมโลกไม่ยอมรบั “ระบอบเผดจ็ 
กำร” ขณะทีเ่ศรษฐกจิจากทีจ่ะเป็น “เสอื
ตวัท่ี 5 ของเอเชยี” กถ็กูเปรยีบเป็น 
“เหบ็สยำม” 

ยิ่ง “เพจศูนย์ไซเบอร์กองทัพ
บก” โพสต์ภาพ “ทั่นผู้น�ำ” พร้อม
ข้อความ “4 ปีซ่อม 4 ปีสร้ำง” ซึง่
นอกจากลอกเลยีนการหาเสยีงเลอืกตัง้
ของ “ทกัษณิ” เมือ่ปี 2548 แล้ว “เสีย่
อ๋อย” ยงัตอกกลบัว่าเป็น “4 ปีพงั 4 
ปีปะผ”ุ มากกว่า เมือ่รฐัประหาร 2 ครัง้ 
“ระบอบทกัษณิ” กย็งัเป็น “ผ”ี ตาม
หลอกหลอนกลุม่ผูม้อี�านาจ จงึต้องท�า
ทกุอย่างเพือ่ให้กระบวนการ “สบืทอด
อ�ำนำจ” กลายเป็นความชอบธรรมภาย
ใต้ “รฐัธรรมนญูลำยพรำง”

บ้านเมืองจึงยังจะจมปลักอยู่ใน 
“วงจรอบุาทว์” ต่อไปภายใต้ “ระบอบ
พสิดาร” ท่ามกลางฝงู “หมาป่า” ทีท่ัง้
ดรุ้าย บ้าอ�านาจ และซเูปอร์อโีก้!!

ถ้ำใครท้อแท้ก็ให้นกึถงึหน้ำ “ทัน่
ผูน้�ำ” และถำมตวัเองว่ำ “วนันีคุ้ณ
เกำะโต๊ะ” แล้วหรอืยัง?

ช่วงนีม้ข่ีาวฆ่าตวัตายค่อนข้างบ่อย ไม่
ว่าจะเป็นนางแบบช่ือดัง หรือเด็ก
นกัเรยีน คนเราพอมีปัญหาชวีติก็คดิ
ง่ายๆด้วยการปลดิชวีติตวัเอง จาก
สถติทิีร่วบรวมมาพบว่าคนไทยฆ่าตวั
ตายเฉลีย่วันละ 6 คน ส่วนในเอเชีย
ฆ่าตวัตายเฉลีย่วันละถงึ 3,000 คน 
และทีพ่ยายามฆ่าตวัตายแล้วไม่ตาย
มีมากกว่า 10 เท่า  

กินยาฆ่าตวัตายแต่ไม่ตาย แพทย์
ต้องล้างท้อง ส่วนผกูคอแล้วไม่ตาย 
หรอืยงิตวัเองแล้วไม่ตาย กม็อีาการ
สาหสัปางตาย ทีน่่าวิตกคือเด็กทีฆ่่า
ตวัตายมมีากขึน้ มีเงนิมีทองและมี
สิง่ของท่ีอยากได้ทุกอย่าง แต่กลบัมี
ความทกุข์และหาทางออกไม่ได้ ไม่
เป็น บางคนเป็นโรคซึมเศร้า บางคน
ผิดหวังก็ฆ่าตัวตาย พ่อแม่ต�าหนิติ
เตียนกน้็อยใจผกูคอตาย กระโดดตกึ
ตาย ถือเป็นเรือ่งทีน่่าอนาถใจ 

ยิง่ฆ่าตวัตายในวยั 17-18 ปี หรอื 
35-40 ปี ยิง่ถอืเป็นการสญูเสียคนที่
จะช่วยท�างานให้ครอบครวัและบ้าน
เมือง เศรษฐกจิเสยีหายเพราะอยูใ่น
วยัก�าลงัจะท�างาน มันน่าเสยีดายมาก 

ท�าไมคนยคุนีม้คีวามทุกข์แล้วไม่รูจ้กั
ออกจากทกุข์หรอืดับทกุข์ได้ อย่างที่
หลวงพ่อพทุธทาสบอกว่า เครยีดแล้ว
ทุกข์กต็ะโกนออกมาเสียงดงัๆว่า กู
ไม่ได้เกดิมาเพือ่เป็นทกุข์โว้ย แค่นี้
ทกุข์กแ็ทบจะช็อกไปแล้ว ทกุข์ตกใจ
หน ีไม่ใช่ทกุข์แล้วคดิแต่จะฆ่าตวัตาย 

คนไทยต้องมสีต ิ มคีวามคดิดีๆ  
จะได้มีปัญญาท�าให้ชีวิตดีงาม กูห้น้า
ความเป็นพทุธ ท�าให้คนยกย่องพทุธ
ศาสนา เหมอืนทีม่คีนต่างชาตยิกย่อง
ว่าคนไทยเป็นคนน่ารกั คนดมีากทีส่ดุ
ในโลก หากฆ่าตัวตายมาก ตดิคกุตดิ
ตะรางจนล้นคุก อย่างนีก้ไ็ม่ได้ดจีรงิ 
คนไทยด้วยกนัยงังงว่าส�ารวจอย่างไร
ว่าคนไทยดทีีส่ดุในโลก แถมยงัมพีวก
ซือ่บือ้ พวกลวงโลกอกี 

คนดจ้ีองท�ำควำมด ีท�ำสิง่ทีถ่กู
ทีค่วร ต่อยอดควำมดีให้สดุยอด 
ให้ลกึซึง้ ไม่คดิฆ่ำตวัตำยเมือ่มี
ทกุข์ ไม่งก ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่
หลง อย่ำงนีถื้อว่ำดีจรงิ กข็อให้
คนไทยร่วมท�ำควำมดี คนดทีีแ่ท้
จรงิต้องรูจ้กัดบัทกุข์ ไม่ฆ่ำตวัตำย 
ไม่ตดิคุก เม่ือเกดิเป็นคนกบัเขำ
ชำตหิน่ึงกต้็องมชีวีติทีดี่ทีส่ดุ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘CIMB’เฟ้นสุดยอดดิจิตอลคนรุ่นใหม่

มอบคอมพ์ : เกรยีงไกร ภรูวิทิย์วฒันา ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ ส�านกัประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) มอบ
คอมพิวเตอร์ทีใ่ช้แล้วแต่ยงัสภาพด ี จ�านวน 100 เครือ่ง แก่เบญจวรรณ สทิธิสาท 
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เพือ่ใช้ในศูนย์การเรยีนรู้และพฒันาศักยภาพ 

พบนกัลงทนุ : สธุดิา มงคลสธุ ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ซนิเนค็ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิารระดบัสูงร่วมน�าเสนอผลการด�าเนนิงานงวดครึง่แรก
ปี 2561 พร้อมชูกลยทุธ์การเตบิโตครึง่ปีหลงั และแผนการรกุสนิค้าและบรกิารกลุม่ 
Cloud & Solution ต้อนรบัช่วงไฮซซ่ัีนธรุกิจ 

ดาโต๊ะ ฮามดิะห์ นาไซอะดนิ 
ประธานเจ้าหน้าทีท่รพัยากรบคุคล 
กลุม่ซไีอเอ็มบ ี เปิดเผยว่า เปิดรบั
สมคัรนกัศกึษามหาวทิยาลยัและ
วทิยาลัยในภมูภิาคอาเซยีน รวมถึง
บณัฑิตจบใหม่ เข้าแข่งขนั Hackathon 
ภายใต้ชือ่ “CIMB 3D Conquest” 
เพ่ือเฟ้นหาผูม้คีวามคดิสร้างสรรค์ มี
ทกัษะด้านดจิติอล และกระบวนการ
ความคดิทางธรุกจิแบบ Agile ผ่าน
สนามประลอง 3 สนาม ได้แก่ สนาม
แข่ง Data Science คือศาสตร์การ
ใช้ข้อมูล สนามแข่ง FinTech คอืการ
สร้างสรรค์นวตักรรมให้ธรุกจิแบงก์ 
และสนามแข่ง Coding คอืการพัฒนา
ระบบช�าระเงินผ่านมอืถอื ชือ่การ
แข่งขนั 3D Conquest มทีีม่าจาก 
Data Digital และ Disruption  

CIMB 3D Conquest เป็นการ
แข่งแบบทมี (3-4 คน) โดยจะจัด
เดอืนพฤศจกิายน และรอบชงิชนะ
เลศิระดบัภมูภิาคทีม่าเลเซยีเดือน
มกราคม 2562 เงนิรางวัลรวมทัง้สิน้ 
120,000 เหรยีญสหรฐัหรอื 3.9 ล้าน
บาท ทมีผูช้นะยงัจะได้เดนิทางไปดงูาน
ทีซ่ลิคิอนวัลเลย์และร่วมงานกับซไีอ
เอม็บหีลังจบการศึกษา ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิได้ที ่ https://3dconquest.
cimb.com ตัง้แต่วันน้ี-14 ตุลาคม

เกษตรกรช�ำระ50%ยกหนี2้.5ล้ำน 

กลุ่ม CIMB จัดเวที Hackathon ระดับอำเซียน “CIMB 3D 
Conquest” เฟ้นหำคนเก่ง Data Science-FinTech-Coding ชงิ
รำงวลั 3.9 ล้ำนบำท พร้อมไปซิลคิอนวัลเลย์

น.ส.สราญรตัน์ ศรจีริารตัน์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคาร
ดจิติอลและบรหิารจดัการข้อมลูเชงิ
ธรุกจิ ธรุกจิรายย่อย ซไีอเอม็บไีทย 
กล่าวว่า ผูเ้ข้าแข่งขนัมสีทิธิเ์ลอืก
แข่งขนัได้เพียงสนามแข่งเดยีวจาก 3 
สนาม โดยสนามแข่ง Data Science 
จะมอบโจทย์ปัญหาให้ทีมท่ีผ่านการ
คดัเลอืกแก้แล้วน�าเสนอโซลูช่ันทาง
ธรุกจิ ทดสอบไหวพรบิและความรู้
ของทีมผูเ้ข้าแข่งขนัในด้าน Data 
Preparation และ Data Mining 

นายกอบศกัดิ ์ ดวงด ี เลขาธกิาร
สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคม
ธนาคารไทยได้ยืน่หนงัสอืยนืยัน
หลกัเกณฑ์การรบัช�าระหนีส้�าหรบั
กองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรท่ี
มข้ีอตกลงร่วมกบัสมาคมธนาคาร
ไทย โดยเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิและ
ขึน้ทะเบยีนหนีก้บักองทนุฟ้ืนฟฯูที่
เป็น NPL ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 มเีงนิต้นไม่เกนิ 2.5 ล้านบาท 
หากช�าระหนี้เงินต้นกับธนาคาร
สมาชิกเจ้าหนี ้ 50% พร้อมยกหนี้
ส่วนทีเ่หลอืให้ ทัง้ให้ชะลอการด�าเนนิ

การทางกฎหมายจนถึงวันที่ 30 
มถินุายน 2562 เพือ่ช่วยให้เกษตรกร
มทีีด่นิท�ากนิ

นายกอบศกัดิก์ล่าวว่า สมาคม
ธนาคารไทยให้ความร่วมมอืกบักองทุน
ฟ้ืนฟฯูตัง้แต่ปี 2549 ถงึกรกฎาคม 
2561 ได้ช่วยเหลอืเกษตรกรผ่าน
กองทนุฟ้ืนฟฯูแล้ว 3,206 ราย เป็น
เงนิ 1,207 ล้านบาท ขณะน้ีเหลอืลกู
หนีเ้กษตรกรรายย่อยเพยีง 692 ราย 
ซึง่ธนาคารสมาชกิให้การดแูลช่วย
เหลอืและปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เพือ่ให้
เกษตรกรท่ีเดอืดร้อนช�าระหนีก้บั

ธนาคารโดยตรงและเสร็จสิน้โดยเรว็
นายกอบศักดิก์ล่าวว่า ทีผ่่าน

มาสมาคมธนาคารไทยได้สนบัสนนุ
การด�าเนนินโยบายของภาครฐั และ
ตระหนกัถงึการให้ความช่วยเหลอื 
กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเปราะบางใน
สังคมไทย โดยเฉพาะเกษตรกรราย
ย่อยท่ีได้รบัผลกระทบและความเดือด
ร้อนมาโดยตลอด อย่างไรกต็าม 
สมาคมธนาคารไทยต้องดูแลรกัษา
วนิยัทางการเงินในภาพรวมของทัง้
ประเทศ ผลประโยชน์และความเป็น
ธรรมโดยรวมของทกุฝ่ายควบคูไ่ปด้วย

ธมี “แอพพลเิคชัน่ดจิติอลกบัการ
จ่ายเงิน” ให้คิดหาไอเดยีเพือ่สร้าง
แอพพลเิคช่ันต้นแบบทีส่ามารถแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวให้หมดไปได้ 

การแข่งขนั CIMB 3D Conquest 
ในไทยได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และผูส้นบัสนนุระดบั
ภมูภิาค ได้แก่ สายการบนิมาเลเซยี
แอร์ไลน์ กระทรวงศึกษาประเทศ
มาเลเซยี Malaysia Digital Economy 
Corporation (MDEC), Big 
Community Amazon Web Services, 
Cloudera, Fusionex, Oracle และ 
SAS Malaysia

สนามแข่ง FinTech จะมองหาไอเดีย
นวัตกรรมดจิติอลทีจ่ะมาช่วยพัฒนา
ศกัยภาพในการบริการลูกค้าให้วงการ
ธนาคาร ส่วนสนามแข่ง Coding 
เฟ้นหาโปรแกรมเมอร์ระดบัทอ็ป ผู้
ทีส่ามารถเขยีนแอพพลเิคชัน่ทีท่ัง้
ตอบโจทย์ด้านธรุกจิและอ�านวยความ
สะดวกให้ลกูค้า มปีระสบการณ์การ
ธนาคารอนัไร้รอยต่อไปพร้อมๆกัน 
ผู้เข้าแข่งขนัจะได้รบัโจทย์ปัญหาบน
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“รำซัค” เจออ่วม 
ต�ารวจสอบปากค�านายนาจบิ รา
ซคั อดตีนายกรัฐมนตรมีาเลเซยี 
หลังจากถกูคณะกรรมการปราบ
ปรามการทจุรติจบักมุ และระบุ
ว่าเตรียมส�านวนฟ้องข้อหาฟอก
เงนิเกีย่วกบัเงิน 681 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ราว 22,058 ล้านบาท) 
ทีถู่กโอนเข้าบญัชส่ีวนตวั ประกอบ
ด้วยการรบัเงนิผิดกฎหมาย 9 
กระทง การใช้เงนิผดิกฎหมาย 
5 กระทง และการโอนเงินผิด
กฎหมายไปให้บุคคลอืน่ 7 กระทง 
แต่ไม่ได้ระบวุ่าข้อหาทัง้หมดนี้
เกีย่วกับ 1MDB หรือไม่ 

หนนุ “โรมำรโิอ” 
เนย์มาร์ ดาวยงิทีมปารสี แซงต์ 
แชร์แมง และทีมชาติบราซิล 
ประกาศสนบัสนนุโรมารโิอ อดตี
กองหน้าทมีบราซิลชดุแชมป์โลก 
1994 นัง่เก้าอีผู้ว่้าการรฐัรีโอเด
จาเนโรในการเลอืกตัง้เดอืนหน้า 
โดยเขาหวงัว่าโรมารโิอจะพฒันา
รโีอเดจาเนโรให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
รัฐรีโอเดจาเนโรอยูใ่นภาวะใกล้
ล้มละลายและเผชญิเหตรุนุแรง
หลายครัง้นบัตัง้แต่เป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2016

ลดอำยเุลอืกต้ัง 
นายซาเอ็ด อับดุล ราห์มาน 
รฐัมนตรีกระทรวงเยาวชนและ
กฬีามาเลเซยี เผยคณะรฐัมนตรี
เห็นชอบให้ปรบัลดอายผุูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้จาก 21 ปี เป็น 18 ปี 
แต่จ�าเป็นต้องได้รบัความเหน็
ชอบจากสมาชิกผูแ้ทนราษฎร
อย่างน้อย 2 ใน 3 ก่อนด�าเนนิ
การแก้ไขทางกฎหมาย คาดว่า 
การเลอืกตัง้ทัว่ไปของมาเลเซยี
สมัยหน้าทีก่�าหนดจะมขีึน้ในปี 
2566 ผูท่ี้มีอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้
ไปจะสามารถใช้สทิธเิลอืกตัง้ได้ 
ปัจจบุนัมาเลเซยีและสงิคโปร์ยงั
ก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้อยูท่ี ่21 ปี

ข่าวย่อย
สหรัฐพร้อมเจรจาโสมแดงต่อ 

สมเดจ็ฮนุ เซน นายกรฐัมนตรกีมัพชูา 
กล่าวถึงการท่ีศาลแขวงกรงุพนมเปญ
มคี�าสัง่เมือ่วนัที ่10 กนัยายนทีผ่่าน
มา ให้นายกมึ สกคา ผู้น�าฝ่ายค้าน
และอดตีหวัหน้าพรรคกูช้าตกัิมพชูา 
(ซเีอ็นอาร์พี) ซึง่เป็นพรรคแกนน�า
ฝ่ายค้าน ได้รบัการประกนัตวัแต่ให้
กกับรเิวณอยูแ่ต่ภายในบ้านพกัทีก่รงุ
พนมเปญจนกว่าจะถึงก�าหนดการ
พิจารณาคดีครัง้ต่อไป ซึง่รัฐบาล
พนมเปญเป็นโจทก์ฟ้องร้องอกีฝ่ายใน
ข้อหากบฏนัน้ ไม่ได้เกดิขึน้เพราะ
แรงกดดนัจากต่างประเทศ  

ผูน้�ากมัพชูากล่าวต่อไปว่า การ
ตัดสนิใจดังกล่าวเป็นการประเมนิ
จากสภาพแวดล้อมและความกงัวล
เรือ่งความปลอดภยัด้านสขุภาพของ

ผู้ต้องหา ตลอดจนพื้นฐานทาง
มนษุยธรรม ขณะเดยีวกนัสมเดจ็
ฮนุ เซน กล่าวอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยว่า หากนายกมึ สกคา เสียชีวติ
ภายในเรอืนจ�าจะสร้างปัญหาให้กบั
รฐับาลของเขา ปัจจบุนันายกึม สก
คา อาย ุ65 ปี อ่อนกว่าสมเด็จฮนุ 
เซน เพยีงปีเดยีว มีโรคประจ�าตวั

‘ฮนุเซน’โต้ถกูกดดนัปล่อยผูน้�ำฝ่ำยค้ำน

คือภาวะน�้าตาลในเลือดสูง และ
จ�าเป็นต้องเข้ารบัการตรวจอาการ
เจ็บปวดทีไ่หล่ด้านซ้ายทีเ่รือ้รงัมา
นานแล้ว ตามการเปิดเผยของบตุร
สาวคือ น.ส.เกมิ มโนวิทยา ซึง่กล่าว
ด้วยว่าการรบัโทษจ�าคกุยาวนาน
ต้ังแต่เดอืนกนัยายนปีทีแ่ล้วส่งผล
ให้อาการป่วยของบิดาแย่ลงมาก

“ปอมเปโอ” ยนิดกัีบพนัธกรณี
ของเกำหลเีหนอืในระหว่ำงกำร
ประชมุสดุยอดสองเกำหล ี ย�ำ้
สหรัฐพร้อมเจรจำเพ่ือปลดอำวธุ
นวิเคลียร์เกำหลีเหนอืภำยใน
เดอืนมกรำคม 2021 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุวอชงิตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา
ว่า แถลงการณ์ของนายไมค์ ปอม
เปโอ รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐั 
ระบุว่าได้หารือกับรัฐมนตรีต่าง
ประเทศเกาหลเีหนอื พร้อมกบัเชิญ
ชวนรฐัมนตรต่ีางประเทศเกาหลีเหนอื
ให้มาพบหารอืกนัทีน่ครนวิยอร์ก
ในสปัดาห์หน้า โดยเป็นการหารอื
นอกรอบของการประชมุสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ

แถลงการณ์ของรฐัมนตรต่ีาง
ประเทศสหรฐัมขีึน้หลงัจากทีน่าย
คิม จอง-อึน ผู ้น�าสูงสุดของ
เกาหลเีหนอื ตกลงจะเดนิทางไป
เยอืนกรงุโซลของเกาหลใีต้ในเร็วๆ
นี ้ พร้อมกับสัง่ปิดสถานทีท่ดลอง
ขีปนาวุธต่อหน้าผู้สังเกตการณ์
นานาชาตใินระหว่างการประชุมสดุ 

ยอดสองเกาหลทีีก่รงุเปียงยางของ
เกาหลีเหนอืเมือ่วนัพธุทีผ่่านมา

ความคบืหน้าของประเด็นส�าคญั
ว่าด้วยอาวธุนวิเคลียร์เกาหลเีหนอื
นัน้แม้จะมีข้อจ�ากดั แต่ท้ังสองเกาหลี
ก็ได้ลงนามในบันทึกเพ่ือกระชับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสองชาตบิน
คาบสมทุรเกาหลใีห้แน่นแฟ้นยิง่
ขึน้ และเพือ่เป็นการแสดงถงึความ
ปรองดองทีมี่มากข้ึน ทัง้สองเกาหลี
ยงัได้ตกลงท่ีจะให้มกีารพบปะกบั
ครอบครวัทีแ่ตกแยกกนัช่วงสงคราม
เกาหลีอีกครัง้ ร่วมกันสร้างเส้นทาง
สญัจรทางบกและทางรถไฟ รวมถงึ
เสนอตวัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั

กฬีาโอลมิปิกร่วมกนัในปี ค.ศ. 2032 
ด้วย 

แถลงการณ์ของรฐัมนตรต่ีาง
ประเทศสหรฐัระบอุกีว่า เมือ่พจิารณา
จากพนัธกรณสี�าคญัของเกาหลเีหนอื 
สหรฐัพร้อมทีจ่ะร่วมเจรจาในทนัที
เพือ่ปรบัเปลีย่นความสมัพนัธ์ระหว่าง
สหรัฐกับเกาหลีเหนือ นอกเหนือ
จากการคาดหวังที่รัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรฐัจะได้พบหารอืกบันาย
ร ี ยอง โฮ รฐัมนตรต่ีางประเทศ
เกาหลีเหนอืแล้ว สหรฐัยงัได้เชญิผู้
แทนเกาหลเีหนอืให้พบกับผูแ้ทน
พเิศษของสหรฐัว่าด้วยเกาหลเีหนือ
คอื นายสตเีฟ่น บกีนุ ทีก่รงุเวียนนา 
ประเทศออสเตรยี โดยเรว็ทีส่ดุเท่า
ทีจ่ะท�าได้ ซึง่นัน่คอืจดุเริม่ต้นของ
การเจรจาเพื่อปรับเปล่ียนความ
สัมพนัธ์ระหว่างสหรฐักบัเกาหลีเหนือ
ผ่านกระบวนการปลดอาวธุนวิเคลยีร์
เกาหลเีหนอืให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืน
มกราคม 2021 ตามค�าประกาศของ
ผู้น�าเกาหลีเหนือเพ่ือสร้างสรรค์
สันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทร
เกาหลี

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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 ี
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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

เปิดตัว54ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรอง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จดังาน Thailand Village 
Tourism Trade Meet 2018 งาน
ประชมุเจรจาธรุกจิท่องเท่ียว เปิด
ตัว 54 ชมุชนเมอืงรองจากทัว่ประเทศ  

นำยนพดล ภำคพรต รอง
ผูว่้ำกำรด้ำนตลำดในประเทศ 
กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) กล่าวว่า การส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วชมุชนในพืน้ทีเ่มอืงรอง
เป็นหนึง่ในภารกจิส�าคญัที ่ ททท. 
ด�าเนนิการมาตลอดตามนโยบาย
ของรฐับาลทีต้่องการใช้ “การท่อง
เทีย่ว” เป็นเครือ่งมือในการพฒันา
ชมุชนในพืน้ทีเ่มืองรองเพือ่ส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความ
เหลือ่มล�า้ในสงัคม ล่าสดุ ททท. ได้
คดัเลอืกชมุชนในพืน้ทีเ่มอืงรองที่
มีศักยภาพการท่องเที่ยวมาร่วม
อบรมหลักสูตรนักการตลาดท่อง
เทีย่วชมุชน 4.0 เพือ่ยกระดบัห่วง
โซ่แห่งคุณค่าด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยมชีมุชนท่ีผ่านการอบรม
จ�านวน 54 ชุมชน ท้ังหมดเป็น
ชมุชนท่ีมวีถีิโลคอล อตัลักษณ์โดด
เด่น หลากหลายคาแร็คเตอร์ แตก
ต่างกนัไปแต่ละพ้ืนที ่รบัรองได้เลย
ว่าตอบโจทย์ความต้องการและความ
สนใจของนักเดนิทางทุกกลุ่ม 

เพือ่ขบัเคลือ่นกระบวนการส่ง
เสรมิการตลาดเต็มรูปแบบ ททท. 
จึงได้จัดงาน Thailand Village 

ภาคเอกชนองค์กรต่างๆท่ีมคีวาม
สนใจการท่องเทีย่วชุมชน 

กระแสท่องเทีย่วโลคอลเอก็ซ์
พีเรียนซ์เป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลก
ก�าลงัตืน่ตาตืน่ใจ และประเทศไทย
มคีวามพร้อมมากทีจ่ะส่งออกโลคอล
เอก็ซ์พเีรยีนซ์ไปทัว่โลก เรามชีมุชน
ท่องเทีย่วทัว่ประเทศ มเีร่ืองราวแตก
ต่างโดดเด่นหลากหลาย เช่น ชุมชน
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรม, ชมุชน
ท่องเทีย่วคนบนพืน้ทีส่งู, ชมุชนชาว
ประมง, ชุมชนท่องเทีย่วเชงิอาหาร, 
ชมุชนท่องเทีย่วเชงิเกษตร, ชมุชน
ท่องเท่ียวผ้าไทย, ชมุชนท่องเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ์และผจญภยั, ชมุชน Low 
Carbon, ชมุชนท่องเท่ียวเพือ่การ
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนส�าหรบัเดก็, 
ชุมชนท่องเท่ียวโฮมสเตย์ รบัรอง
ได้เลยว่าชมุชนท่องเทีย่วไทยสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซ้ือ
ทีม่าร่วมงานในวนันีท้กุกลุม่แน่นอน

โดยกิจกรรมประชมุเจรจาธรุกจิ
จดัข้ึน 3 รอบ แบ่งเป็น รอบเช้าเป็น
รอบของผูซ้ื้อจากองค์กรเอกชน รอบ
บ่ายเป็นรอบของผู้ซ้ือจากบริษทัทัวร์
และโรงแรม รอบสดุท้ายเป็นรอบ
พเิศษท่ี ททท. เชิญบลอ็กเกอร์และ
เจ้าของเพจท่องเท่ียวมาร่วมงาน 
เพือ่เปิดโอกาสให้ชมุชนได้รูจั้กและ
น�าเสนอเรื่องราวของชุมชน เชิญ
ชวนให้สือ่ออนไลน์ไปเท่ียวและช่วย
โปรโมทชมุชน

พภิพ บญุธรรม รองผูว่้าราชการจงัหวัดสพุรรณบรุ ี เปิดอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การ
พฒันาศักยภาพสมาชิกปลกูไม้เศรษฐกจิ” โดยมีบรรจง วงศ์ศรสุีนทร ผูอ้�านวยการ
ส�านกัรบัรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมบรรยายและให้ความรูก้ารลงทะเบยีนต้นไม้
ระบบแอพพลเิคช่ัน e-Tree 

นวลพรรณ ล�า่ซ�า กรรมการผูจั้ดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั เมืองไทย
ประกันภยั จ�ากัด (มหาชน) ร่วมปาฐกถาและเสวนาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ผูห้ญงิ 
ในงาน “Women Today : Empowering Tomorrow” ทีเ่คแบงก์สยามพิฆเนศ 

Tourism Trade Meet 2018 เพือ่
เปิดโอกาสให้ทุกชมุชนได้โชว์ศกัยภาพ
ในเวทปีระชมุเจรจาธุรกจิกบัพนัธมติร
การตลาดท่องเท่ียวทัง้ในและต่าง
ประเทศ เพ่ือน�าเสนอขายโปรแกรม

ท่องเที่ยวของชุมชนเมืองรองที่มี
ของด ีไม่เป็นรองใคร และเวทนีีเ้ป็น
โอกาสทีดี่ทีช่มุชนจะได้ต่อยอดสร้าง
เครอืข่ายพนัธมติรจากบรษิทัทวัร์ 
โรงแรม ตัวแทนขายออนไลน์ และ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4920 (1445) วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561


