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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   230  วนัพฤหัสบดทีี�   22  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที�  22-25 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -35   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 - 60  ของพื�นที�  และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 40 ของพื�นที�     ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 40 ของพื�นที�  

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 23-26องศาเซสเซียส สูงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด   25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32 - 25 

องศาเซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 นายนพดล ภาคพรต  รองผูว้า่การดา้นสินคา้

และธุรกิจท่องเที�ยว   การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) เปิดเผยวา่ ในปีนี�  ททท.ไดข้ยายพื�นที�การเขา้

ร่วมโครงการไทยแลนดช์อปปิ� ง แอนด ์ไดนนิ์�งพารา

ไดซ์  หรือ   โครงการไทยแลนดแ์กรนดเ์ซลลเ์ดิมเขา้

ไปในเขตเศรษฐกิจชายแดนเป็นครั� งแรก    จากเดิมที�

มีเพียงจงัหวดัใหญ่ๆ  เช่น กรุงเทพฯ,ภเูกต็,เชียงใหม่ 

เท่านั�นเบื�องตน้นาํร่องที� จ.ตาก และ จ.สระแกว้ก่อน

เนื�องจากมีฐานลูกคา้เป็นกลุ่มเศรษฐี      จากประเทศ

ต่างๆ  ในอาเซียนที�มาชอปปิ� งแถบชายแดนไทยเป็น

ประจาํ        โดยในปีนี�ตั�งเป้าหมายรายไดจ้ากการจดั

โครงการดงักล่าวซึ�งจะดาํเนินไปถึงช่วงนอกฤดูกาล

ท่องเที�ยว (โลวซี์ซั�น) ประมาณ 5,000 ลา้นบาท  จาก

ปีที�ผา่นมา 3,000 ลา้นบาท

 สาํหรับวธีิการทาํตลาด  จะใชว้ธีิการร่วมกบั

หา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัทอ้งถิ�นนั�นๆ  มาเขา้ร่วมโครง

การดว้ย   เนื�องจากกลุ่มนี� มีฐานลูกคา้เป็นคนในทอ้ง

ถิ�นเยอะและชาวต่างชาติทั�งในกลุ่มนกัท่องเที�ยวและ

นกัธุรกิจเองจะรู้จกัหา้งในทอ้งถิ�นเป็นอยา่งดี ดงันั�น

ททท.จึงไดร่้วมกบับตัรเครดิตหลายบริษทั    ทั�งวซ่ีา 

มาสเตอร์การ์ด  เป็นตน้   ใหเ้ขา้ไปมีโปรโมชั�นส่วน

ใหก้ารส่งเสริมการตลาดท่องเที�ยว เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกนักบัพระราชพิธี    โดยในส่วนลอยกระทงคิด

วา่ยงัคงมีอยูแ่ต่เนน้ในเชิงวฒันธรรมเรียบง่าย 

 ดา้นนายยทุธศกัดิ�   สุภสร   ผูว้า่การ     ททท. 

กล่าววา่      การออกมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายดา้น

การท่องเที�ยว   อยา่งกรณีการชอปปิ� งและไดสิ้ทธิใน

การลดหยอ่นภาษีอาจจะยงัไม่มีความจาํเป็น  ในช่วง

นี�    เพราะหากจะมีมาตรการออกมาแต่ละครั� งจะตอ้ง

ศึกษาถึงส่วนไดส่้วนเสียใหดี้ก่อนดว้ย  อีกทั�งขณะนี�

มองวา่เศรษฐกิจของไทยเริ�มฟื� นตวัไดดี้แลว้   ในระ-

ดบัหนึ�ง  ดงันั�นจึงมองวา่มาตรการนี�ยงัไม่จาํเป็นเท่า

ไหร่นกั 

 นายสนัติสุข  คล่องใชย้า     ผูอ้าํนวยการฝ่าย

การพาณิชย ์สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าววา่  การ

ร่วมมือครั� งนี�  แอร์เอเชีย  จะมอบโปรโมชั�นสุดคุม้ค่า

เช่น  จองตั�วโดยสารลดสูงสุด  50%    ใหก้บันกัท่อง

เที�ยวจากประเทศเป้าหมาย ทั�งฮ่องกง สิงคโปร์  และ

เวยีดนาม     ทั�งในส่วนของหา้งสรรพสินคา้และร้าน

อาหารต่างๆ ที� ททท.ประสานไว ้ นอกจากนี�  บอร์ด-

ดิ�งพาสของแอร์เอเชีย      ยงัสามารถนาํไปใชเ้พื�อรับ

ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษมากมาย.

ลดดา้นการชอปปิ� งกบัหา้งนั�นๆ   ซึ� งเป็นการกระตุน้

ไดดี้เป็นอยา่งยิ�งเห็นไดจ้ากการที�ไดส่้งทีมไปสาํรวจ

ในทั�ง 2 จงัหวดั    และไดเ้ห็นวา่มีการใชจ่้ายชอปปิ� ง

คึกคกัมาก

 “โครงการนี�       เดิมเป็นโครงการไทยแลนด์

แกรนดเ์ซลล ์ ที�ทาํมาทุกปี  แต่ในปีนี�     ททท.เห็นวา่

ควรเพิ�มในเรื�องของอาหารเขา้ไป    ในเรื�องการชอป

ปิ� งดว้ย   เพราะในขณะนี�กระแสดา้นอาหารต่างๆ  ก็

ประสบความสาํเร็จมีคนรู้จกัดา้นอาหารต่างๆ    ของ

ไทยมาก จึงสรุปวา่จะใชชื้�อโครงการใหม่    เพื�อโปร

โมตในช่วงโลวซี์ซั�นเหมือนในทุกๆปี  และหลงัจาก

เขา้ช่วงไฮซีซั�นแลว้กเ็ริ�มเห็นกิจกรรมต่างๆ ที�จะเนน้

ความเป็นวฒันธรรมไทยๆ  ใหม้ากขึ�น     รวมถึงกิจ-

กรรมแปลกใหม่  เช่น  การหารือกบักองทพับก และ

เมืองพทัยา           ในการ่วมกนัเป็นเจา้ภาพนาํเรือรบ

ขนาดใหญ่กวา่  20  ลาํ         มาสวนสนามทางนํ�าใน

ประเทศไทย” 

 อยา่งไรกต็าม    สาํหรับกิจกรรมลอยกระทง

หรือกิจกรรมอื�นช่วงครึ� งปีหลงั     โดยเฉพาะในช่วง

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ         นั�นทาง 

ททท.ไดป้ระสานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดเพื�อ

โครงการไทยแลนดช์อปปิ� ง แอนด ์ไดนนิ์�งพาราไดซ์

ขยายพื�นที�เขา้เขตเศรษฐกิจชายแดน ดึงลูกคา้เพื�อนบา้น
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