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บุญหนักศักด์ิใหญ่
หลกัอะไรในการลงมต ิพจิารณา
จากคุณสมบัติ ประวัติการ
ท�างาน หรอืใช้ความชอบไม่
ชอบบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอ
ชือ่ประกอบการตดัสนิใจ หาก
การคดัเลอืก กกต. ถกูคว�า่อกี
มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้
เหน็คนบญุหนักศกัดิใ์หญ่เป็น
ทีช่ืน่ชอบของ สนช. ถกูเชิญ
มาเป็น กกต. คมุเลอืกต้ัง

พูดจริงท�ำจริง? 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

โสมแดงต้อง
ปลดนิวเคลียร์หมด   

เศรษฐกิจ 4

ธพว.ให้กู้ดอกถูก
“เอสเอ็มอีสุขภำพ”

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“asap Auto Park”
ขำย-ให้เช่ำครบวงจร

การเมืองสัปดาห์นี้ให้จับตา
การประชุม สนช. วันที่ 12 
กรกฎาคมว่าจะลงมตใิห้ความ
เห็นชอบ 7 รายชื่อที่ผ่าน
กระบวนการสรรหา ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ประวตัใิห้เป็น กกต. ชดุใหม่
หรอืไม่ ถ้าถกูคว�า่ทัง้กระดาน
หรอืผ่านแค่บางคน สงัคมจะ
พากนัตัง้ค�าถามว่า สนช. ใช้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ความเคล่ือนไหวทางการเมอืงสปัดาห์
นี้ความน่าสนใจอยู่ในช่วงปลาย
สัปดาห์ที่ต้องรอลุ้นผลการลงมติ
ของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต ิ(สนช.) ในวนัที ่12 กรกฎาคม
นี ้ว่าจะเหน็ชอบกบัรายชือ่บุคคล 7 
คน ทีผ่่านกระบวนการสรรหาและ
การตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็น
กรรมการการเลอืกต้ัง (กกต.) ชุด
ใหม่หรือไม่

ทัง้ 7 รายท่ีผ่านกระบวนการ
สรรหาและผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติประกอบด้วย 1.นาย
สนัทัด ศริอินนัต์ไพบลูย์ อาจารย์
ประจ�าสาขาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุ ี2.นายสมชาย ชาญณรงค์
กลุ อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นาย
อทิธพิร บุญประคอง อดตีอธบิดี
กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย และ
อดีตเอกอัครราชทูตกรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก 
เนเธอร์แลนด์ 

4.นายพีระศักดิ ์ หนิเมอืง
เก่า อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัหลาย
จงัหวดั เช่น บรุรัีมย์ ปทมุธาน ีระนอง 
ชมุพร 5.นายธวชัชยั เทอดเผ่า
ไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคล่ือน
การปฏิรปูประเทศ (สปท.) 6.นาย

บุญหนักศักด์ิใหญ่

ฉตัรไชย จนัทร์พรายศรี ผูพิ้พากษา
หวัหน้าคณะในศาลฎกีา และ 7.นาย
ปกรณ์ มหรรณพ ผูพ้พิากษาศาล
ฎกีา

2 รายหลงัสดุนบัว่าน่าสนใจ 
เพราะเป็นตวัแทนทีไ่ด้รบัการเสนอ
ช่ือมาจากทีป่ระชุมใหญ่ศาลฎกีาท่ี
เคยได้รบัการเสนอชือ่มาแล้วครัง้
หนึง่แต่ไม่ผ่านความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชมุ สนช. ให้เป็น กกต. ใน
การประชุมลงมติเมื่อวันที่ 22 
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา

คร้ังนีต้้องดวู่าจะผ่านความเหน็
ชอบหรอืไม่ ถ้าไม่ผ่านแล้วต้องกลบั
ไปสู่กระบวนการคัดเลือกอีก ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะยืนยันส่ง
รายชือ่ทัง้ 2 คนมาให้ทีป่ระชมุ สนช. 
โหวตเป็นค�ารบสามหรอืไม่

ถ้าผลออกมาว่า สนช. ลงมติ
ให้การรบัรองนายฉตัรไชยและนาย
ปกรณ์เป็น กกต. ก็ต้องตอบค�าถาม

สังคมให้ได้ว่าท�าไมการพิจารณา
ครัง้แรกไม่ลงมตริบัรองให้เป็น กกต. 
ทัง้ทีเ่ป็นคนเดียวกนั ท้ังคณุสมบติั
และประวตัเิหมอืนเดมิทกุประการ

นอกจากความน่าสนใจของ 2 
ตวัแทนจากทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา
แล้ว ผูท้ีถ่กูเสนอช่ือเป็น กกต.ชดุ
ใหม่ทีผ่่านกระบวนการสรรหาและ
การตรวจสอบคณุสมบัตก็ิมคีวาม
น่าสนใจไม่แตกต่างกัน

แม้ทัง้ 5 รายจะเป็นรายใหม่
ทีไ่ม่ซ�า้กบั 5 รายเดมิทีเ่คยถกูที่
ประชมุ สนช. ตตีกไม่รบัรองให้เป็น 
กกต. ครัง้นีไ้ม่ว่าทีป่ระชมุ สนช. จะ
ลงมตรัิบรองหรอืไม่รบัรองให้เป็น 
กกต. กต้็องมเีหตุผลอธิบายกับสงัคม
ให้ได้เช่นเดยีวกัน

กรณไีม่รบัรองกต้็องอธบิายให้
ได้ว่าท�าไมคนที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามกฎหมาย ผ่านการตรวจ
สอบคณุสมบตั ิ ผ่านกระบวนการ

สรรหาที่ถูกต้อง จึงไม่ได้รับการ
รบัรองให้เป็น กกต.

กรณีลงมติรับรองก็ต้องมีค�า
อธิบายเช่นกนัว่า 5 คนใหม่มคีวาม
แตกต่างจาก 5 คนเดมิทีไ่ม่ผ่านการ
รับรองในการลงมติเมื่อวันที่ 22 
กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมาอย่างไร เพราะ 
5 รายเดมิต่างมคีณุสมบัตคิรบถ้วน
ตามกฎหมาย และผ่านกระบวนการ
สรรหามาเช่นเดยีวกนั

ทัง้นี ้หากพิจารณาตามข้ออ้าง
เดมิทีว่่า สนช. เหน็ว่างานของ กกต. 
ตามรฐัธรรมนญูใหม่มภีารกจิส�าคัญ
เรือ่งการเลอืกตัง้ จึงอยากได้บคุคล
ทีม่คีวามเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์
ในการท�างาน โดยเฉพาะด้านท่ี
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ซึง่ สนช. ส่วน
มากยงัไม่เชือ่มัน่ในฝีมอืของผูท้ีไ่ด้
รบัการเสนอชือ่ท้ัง 7 คน ทีไ่ม่ค่อย
เป็นท่ีรูจ้กัของสาธารณชน และยงั
ไม่เคยแสดงฝีมือการท�างานให้เป็น
ทีป่ระจกัษ์ สนช. อยากได้คนใหม่
ท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความต้ังใจท่ีดท่ีีสดุมาเป็น กกต. 
จงึลงมตไิม่เหน็ชอบผู้ได้รบัการเสนอ
ช่ือท้ัง 7 คน ซึง่ดูเหมือนจะเป็น
เหตุผลข้ออ้างกว้างๆแบบครอบ
จกัรวาล 

ถ้าใช้ข้ออ้างเดมิล้มการคดั
เลอืก กกต. ซ�า้จะชีช้ดัว่า สนช. 
ใช้ความชอบใจไม่ชอบใจในการ
ลงมตมิากกว่าท่ีจะพจิารณาจาก
คณุสมบตัแิละประวติัการท�างาน 
และมคีวามเป็นไปได้สงูทีก่าร
คัดเลือกรอบใหม่ กรรมการ
สรรหาจะส่งเทยีบเชญิคนท่ี สนช. 
อยากให้เป็น กกต. มารับต�าแหน่ง
เพือ่คมุการเลอืกตัง้ควบคู่กบัการ
เปิดรบัสมคัรเป็นการทัว่ไป

ไม่ว่าที่ประชุม สนช. จะลงมติ
รับรองหรือไม่รับรอง กกต. ชุดใหม่

ต้องมีเหตุผลอธิบายกับสังคม

ภาพจากไทยรัฐทีวี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4870 (1395) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
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In Brief : ย่อความ

การพนันเป็นหายนะ

ทรรศนะ

ไม่เผลอไผลไปเป็นเหยื่อของ
แก๊งพนนับอล ไมว่า่คนจีนหรอื
คนไทยพวกนี้มีวิธีหลอกล่อให้
เล่นจนกลายเป็นความหายนะ 
พวกหาชั่วเหล่านี้เป็นพวกถ่วง
ความเจริญของประเทศชาติ

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พูดจริงท�าจริง? 

ระหว่างที่คนทั้งโลกก�าลังลุ้นให้ “13 
หมปู่า” ออกมาจากถ�า้ได้อย่างปลอดภยั 
กมี็ท้ังข่าวร้ายและข่าวน่ายนิด ี ข่าวร้าย
คอืเรอืนกัท่องเทีย่วจนีล่มท่ีภเูกต็ มผีูเ้สยี
ชวิีตแล้ว 41 ราย และสูญหายอกี 14 ราย 
ส่วนข่าวดีคอื “บิก๊ป้อม” ส่ังเคลยีร์ “หนี้
นอกระบบ” ให้ “คนจน” กว่า 700,000 
รายท่ีลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐั 

กรณี “13 หมูป่า” กับนักท่อง
เทีย่วจนีน่าจะได้ผลสรปุเรว็ๆนี ้แต่กรณี 
“หนี้นอกระบบ” ที่ “บิ๊กป้อม” เป็น
โต้โผให้กระทรวงแรงงานส�ารวจและ
สนับสนุนการผลักดันแก้ปัญหา โดย
มอบให้ กอ.รมน. ทหารและต�ารวจใน
พืน้ทีร่่วมกนัด�าเนนิการ คาดว่าจะเสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายนนี้

การแก้ปัญหาระยะยาวคอืการให้ผูม้ี
รายได้น้อยกว่า 600,000 คน เข้าร่วมพฒันา
ตนเองกบักระทรวงแรงงานตามมาตรการ
พฒันาคณุภาพชวีติเพือ่สร้างโอกาสให้มี
งานท�าและมีรายได้พอเพยีงส�าหรบัพ่ึงพา
ตนเอง ซึง่เป็นรูปแบบของระบบราชการ
ทีไ่ม่ได้แตกต่างจากในอดตี สดุท้ายกอ็าจ
เป็นลักษณะ “ผกัชโีรยหน้า” ท�าได้ระยะ
หนึง่ก็ค่อยๆเงยีบหายไปเหมอืนมาตรการ
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

ทีน่่าสนใจคือการประกาศของ “โจ๊ก 
หวานเจีย๊บ-พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ หกัพาล” 
ประกาศล้าง “หนี้นอกระบบ” โดยจะ
ด�าเนินคดีกับ “แก๊งหนี้นอกระบบ” ที่
เก็บดอกเบีย้โหดและยึดท่ีท�ากนิชาวนา 
โดยเฉพาะในอีสานใช้วิธีฉ้อฉลท�าให้
ชาวนาทีกู่ห้ลกัแสนถกูยดึทีด่นิหลกัล้าน 
ซึง่เป็นปัญหามายาวนาน แต่ไม่เคยแก้
ปัญหาได้เลย

งานนี้ถ้า “บิ๊กป้อม” ท�าได้จริง
ก็ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดง ไม่ใช่ 
“ดแีต่พูด” เหมือนการปราบปราม 
“ผูม้อีทิธพิล” ยิง่ปราบยิง่แขง็แกร่ง 
เพราะพวกเสีย้นหนาม “ผูม้อีทิธพิล” 
ถูกปราบเรียบ!   

ฟตุบอลโลกมกีารแข่งขนักนัทกุ 4 ปี และ
มีปัญหาเรื่องการพนันบอลทุกครั้ง เช่น
เดียวกบัปีนีท้ีป่ระเทศรสัเซยีเป็นเจ้าภาพ 
การพนนัฟตุบอลถอืเป็นธรุกจิขนาดใหญ่
มาก มีการพนันท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ เมื่อก่อนเราเคยร้องเพลงว่า 
กีฬาๆเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ท�าคน
ให้เป็นคน เดี๋ยวนี้กีฬาเหมือนผีเปรต 
ท�าให้คนหลงใหลการพนันจนหมดเนื้อ
หมดตัว บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะ
ไม่มีเงินจ่ายหนี้พนัน 

เม่ือเรว็ๆนีเ้จ้าหน้าทีจ่บัแก๊งทีเ่ป็นคน
จีน 4-5 คน ใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน
การรับพนันคนจีน โดยคิดว่าจะไม่ถูก
ทางการจับ ใช้แผ่นดินไทยมาก่อกรรม
ท�าเวร ไม่มใีครอยากให้แก๊งชัว่เหล่าน้ีมา
ท�าให้แผ่นดนิไทยเปรอะเป้ือน แทนทีจ่ะ
ใช้กีฬาเพ่ือความสนุกสนาน แต่กลับ
เป็นการพนัน เป็นอบายมุข เร่ืองการ
พนันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น แต่ยัง
ท�าให้เสียสันดาน เสียสติ และเสียชีวิต 
ถือเป็นวิกฤตและวิบัติของการสูญเสีย
ความเป็นมนุษย์ 

ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเชื่อมต่อได้ทุก
พื้นที่ ยิ่งท�าให้เล่นการพนันกันอย่างไม่
ลมืหลูมืตา มกีารโฆษณาชกัชวนรปูแบบ

ต่างๆกรอกหูกรอกตาให้อยากเล่นการ
พนัน โน้มน้าวใจให้อยากเล่น อยากได้ 
จนในที่สุดก็ถูกลากไปเป็นเปรต เป็น
อสุรกาย เพราะขณะที่เล่นการพนัน 
อารมณ์เปรตก็อยากชนะ เม่ือแพ้ก็มี
อารมณ์เป็นอสรุกาย เกิดความกลวั กลวั
ไม่มีเงินมาใช้หนี้ กลัวหมดเนื้อหมดตัว 
ท�าให้ไม่มีสติความเป็นมนุษย์ มีโมหะ 
จิตวิญญาณกลายเป็นเดรัจฉาน จึงต้อง
จับกมุคุมขังตามกฎหมายบ้านเมอืง เพือ่
ไม่ท�าให้คนอื่นตกเป็นทาสพวกคนชั่ว
เหล่านี้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องจัดการจับกุม 
คุมขังคนเหล่านี้

ไม่ใช่เฉพาะแก๊งคนจีนที่มาเปิดการ
พนันบอลในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะ
คนจีน เดก็จีนทีต่กเป็นทาสการพนนั เดก็
ไทยก็อย่าเผลอไผลไปเป็นเหยือ่เป็นทาส 
ต�ารวจจึงต้องกวดขันกันอย่างหนัก ไล่
ตามไล่จับเหมือนพวกที่ค้ายาเสพติด 

คนที่ติดการพนันจะคิดแค่ผลการ
แข่งขัน แทบไม่สนใจการเล่าเรียน บาง
คนเสียผู้เสียคน เสียอนาคตอย่างน่า
เสียดาย

ก็หวังว่าเด็กไทยจะไม่เผลอไผล
ไปเป็นเหยื่อของแก๊งพนันบอล ไม่
ว่าคนจีนหรือคนไทยพวกน้ีมวีธิหีลอก
ล่อให้เล่นจนกลายเป็นความหายนะ 
พวกหาชัว่เหล่านีเ้ป็นพวกถ่วงความ
เจริญของประเทศชาติ หากินบน
ความทกุข์ยากของเดก็และผูป้กครอง 
จึงขอเตอืนว่าอย่าหลงไปเล่น เพราะ
มีแต่ความหายนะ เสื่อมเสียอนาคต 

เจริญพร
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เปิดงาน : ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน 
SMART SME EXPO 2018 จัดโดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด “ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบ
พบทางรวย” ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ออกบู๊ธ : เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบู๊ธในงาน “mai FORUM 2018 มหกรรม
รวมพลงัคน mai ครัง้ที ่5” ภายใต้แนวคดิ 3 S: SMEs SE Startup พฒันา ก้าวหน้า 
สร้างสรรค์ โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจ�านวนมาก 

เศรษฐกิจ

ธพว.ให้‘เอสเอ็มอีสุขภาพ’กู้ดอกถูก

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า 
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและที่
เกีย่วเนือ่งทัง้กลุ่มสนิค้าและบริการ
ก�าลงัเตบิโตอย่างสงูตามเทรนด์รัก
สุขภาพของคนท่ัวโลก ซึ่งไทยมี
ศกัยภาพพืน้ฐานพร้อมทีจ่ะรองรบั
การเตบิโตของอตุสาหกรรมสขุภาพ 
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะระดับเอส
เอ็มอีมีจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่ม สปา 
เครือ่งส�าอาง แพทย์แผนไทย ท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ

ปัจจบุนัผูป้ระกอบการเอสเอม็ 
อรีายย่อยจ�านวนมากยังไม่สามารถ
ปรบัตวัเข้าสูม่าตรฐานด้านคณุภาพ
และความปลอดภัยตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องหมาย อย. GMP และ 
HACCP เป็นต้น ปัจจัยหลัก
เนื่องจากขาดเงินทุนและความรู้ 
ท�าให้เสยีโอกาสการขยายตลาดให้
กว้างไกล บางรายถกูสัง่ปิดโรงงาน
หรอืสถานประกอบการเพราะการ
ผลิตขัดกับกฎหมาย

 ดงันัน้ ธพว. กระทรวงอตุสาห 
กรรม และกระทรวงสาธารณสขุ จงึ

‘asap Auto Park’ขาย-ให้เช่ารถครบวงจร

ธพว. เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อยด้านสุขภาพ ปล่อย
สินเชื่อดอกเบี้ยถูก 1% และ 3% เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ยก
ระดบัผ่านมาตรฐาน เริม่ท่ีเชยีงใหม่ให้เป็น “มหานครสขุภาพ”

ร่วมกนัยกระดบัเอสเอม็ออีตุสาหกรรม
สขุภาพให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐาน โดย
กระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวง
สาธารณสุขท�าหน้าที่คัดกรองผู้
ประกอบการทีต้่องการขอใบอนญุาต
มาตรฐานต่างๆแต่ขาดเงนิทนุส่ง
ต่อให้ ธพว. เพือ่สนบัสนุนสนิเชือ่
ดอกเบ้ียถกู 1% และ 3% โดยให้
เงินทุนล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่มีใบ
อนญุาตครบถ้วน เพือ่น�าไปใช้พฒันา
ปรบัปรงุโรงงาน สถานทีผ่ลิต บรรจุ
ภณัฑ์ ฯลฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์

ต้น 3 ปีแรก ให้ผูป้ระกอบการราย
ย่อยทีม่ปัีญหาทางการเงินสามารถ
กูไ้ด้ สนิเชือ่เศรษฐกจิตดิดาวส�าหรับ
บคุคลธรรมดาและนติบิคุคลดอกเบ้ีย 
3% ต่อปีใน 3 ปีแรก เพือ่ธรุกจิ
เกษตรแปรรปู ท่องเทีย่ว/ท่องเทีย่ว
ชมุชน และผูป้ระกอบการใหม่หรอื
มนีวตักรรม โดยเร่ิมน�าร่องทีเ่ชียงใหม่
ให้เป็นศนูย์กลางธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
หรอืมหานครสขุภาพ 

นายทรงวิทย์ ฐติปิญุญา ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิาร บริษทั ซนิเนอร์
เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื ASAP ผูป้ระกอบ
ธรุกจิรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบ
ครบวงจรส�าหรับลูกค้านิติบุคคล 
รถยนต์ให้เช่าระยะสัน้ และรถยนต์
ให้เช่าพร้อมคนขบัภายใต้แบรนด์ 
asap เตรียมเปิดศนูย์รวมการให้
บรกิารรถยนต์ครบวงจรย่านบางนา-
ตราด ใกล้สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย
ลงทนุ 160 ล้านบาท เพ่ือรองรบั
การเตบิโตของกลุม่ธุรกิจรถยนต์ให้
เช่า มพีืน้ท่ีให้บรกิารรถยนต์ให้เช่า

ระยะส้ัน พืน้ท่ีจอดรถเสริมส�าหรบั
รถยนต์ให้เช่ารายวนัสาขาสนามบิน
สวุรรณภมู ิ จดุจ�าหน่ายรถยนต์ที่
ครบก�าหนดสญัญาเช่า รวมถึงพืน้ที่
ให้เช่าส�าหรบับรกิารเสรมิอืน่ๆเกีย่ว
กับยานยนต์ เช่น ศูนย์ซ่อมและ
บ�ารงุรกัษา ร้านจ�าหน่ายอปุกรณ์
เกีย่วกับยานยนต์ เป็นต้น

 asap Auto Park เฟสแรก
ประกอบด้วยการให้บรกิารรถยนต์
ให้เช่าระยะสัน้และพืน้ทีจ่�าหน่าย
รถยนต์ท่ีครบสัญญาเช่า พืน้ท่ีค้า
ปลกีบางส่วนทีเ่ปิดให้บริการพร้อม
กนั ได้แก่ สตาร์บัคส์ เคเอฟซี ศนูย์

ให้บริการเปล่ียนยางและน�้ามัน
เครือ่งภายใต้แบรนด์ Auto Bacs 
ซึง่ส่วนของพืน้ทีค้่าปลีกท้ังหมดจะ
สามารถเปิดให้บรกิาร 100% ภายใน
ต้นปี 2562

 ส่วนพืน้ทีจ่�าหน่ายรถยนต์ครบ
สัญญาเช่าจะเป็นรถยนต์ทีไ่ด้รบัการ
ดแูลและผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
มาตรฐาน สามารถเชก็ประวัตกิาร
ซ่อมบ�ารุงตัง้แต่ไมล์แรกจนถงึปัจจบุนั
เพ่ือความมัน่ใจในคณุภาพรถทีแ่ตก
ต่างจากเตน็ท์รถยนต์มอืสองทัว่ไป 
โดยปีนีจ้ะมรีถยนต์มาจ�าหน่ายกว่า 
1,200 คนั

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
นอกจากนีย้งัร่วมกนัจดักจิกรรม

อบรมความรู้แก่ผูป้ระกอบการด้าน
สขุภาพ ซึง่จะเป็นแนวทางให้สามารถ
เข้าสูม่าตรฐานได้และมศีกัยภาพ
ธรุกจิสงูขึน้ สามารถด�าเนนิกจิการ
อยูร่อดและเตบิโตอย่างยัง่ยนื อาทิ 
สนิเชือ่เถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวง
อตุสาหกรรม ส�าหรบันติบุิคคลคดิ
ดอกเบ้ีย 1% ต่อปี ปลอดช�าระเงนิ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4870 (1395) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ต่างประเทศ

นักเตะแซมบาโดนขู่ 
แฟร์นันดินโญ กองกลางทีม
ชาติบราซิล ตกเป็นเหยื่อการ
ข่มขู่ว่าร้ายทางสังคมออนไลน์
ล่าสดุตัง้แต่ทีมชาตบิราซลิพ่าย
เบลเยยีมตกรอบ 8 ทมีฟุตบอล
โลก 2018 รัสเซีย โดยผู้ใช้
อนิเทอร์เนต็หลายรายล้อเลียน
เหยียดผิวนักเตะทีมแมนเชส
เตอร์ ซติ ีบางรายถงึกบัขูฆ่่าเขา 
จากการแข่งขันในช่วงเริ่มเกม 
เบลเยียมเปิดบอลมาโดนขา
แฟร์นันดินโญเข้าประตูตัวเอง
ไปในนาทีที่ 13 จบเกมบราซิล
พ่ายเบลเยียมไป 1-2 ไม่สามารถ
ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 4 ทีม
สุดท้ายได้ตามความคาดหวัง  

ไฟป่าลุกหนัก
นายเจอร์ร ี บราวน์ ผูว่้าการรฐั
แคลิฟอร์เนีย ประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉนิในเขตซานตาบาร์บารา
หลงัไฟป่าฮอลเิดย์สร้างความเสยี
หายให้กบัสิง่ปลกูสร้างมากกว่า 
20 แห่ง และเจ้าหน้าท่ีควบคมุ
สถานการณ์ได้เพยีง 5% ขณะ
เดียวกนัยังเกดิไฟป่าคลามาธอน 
ลุกลามบริเวณแนวพรมแดน
ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐ 
ออรกิอน พบผูเ้สียชวีติจากไฟป่า
จดุนีอ้ย่างน้อย 1 คน สิง่ปลกูสร้าง
อย่างน้อย 15 แห่งได้รับความเสยี
หาย และไฟป่าเผาท�าลายพืน้ที่
ไปแล้ว 88 ตารางกโิลเมตร

จีนน�้าท่วมฉับพลัน
สถานโีทรทัศน์ซซีทีวีีของทางการ
จนีรายงานว่า เกิดน�า้ท่วมฉบั
พลนัไหลบ่ามาตามถนนเลยีบเชงิ
เขาในเมอืงเหรินฮวย มณฑลกุย้
โจวทางตะวนัตกเฉยีงใต้ เจ้าหน้าที่
ต้องปิดกัน้ถนนบางเส้นทาง และ
ขอให้ผู้ขบัขีร่ถยนต์เปลีย่นไปใช้
เส้นทางอืน่เพือ่ความปลอดภยั 
ฝนตกหนกัท�าให้น�า้เอ่อท่วมแม่น�า้
ในเขตซงิกัวะ ขณะท่ีมเีศษซาก
หกัพงัลอยเกลือ่นตามฝ่ังแม่น�า้ 

ข่าวย่อย
โสมแดงต้องปลดนิวเคลียร์หมด   

รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่า ยอดผู้เสีย
ชวีติจากฝนตกหนกัมากเป็นประวติั 
การณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 57 
คนแล้ว ขณะทีห่น่วยกูภ้ยัและทหาร
ตระเวนค้นหาและกู้ภัยตามพื้นที่
น�้าท่วมและเต็มไปด้วยโคลนดิน 
ทางด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่า มี
ผู้เสียชีวิตรวม 69 คน และยัง
สูญหายอีกหลายสิบคน คาดว่า
จ�านวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก 

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 
ของญีปุ่่น แถลงเตอืนว่า ต้องท�างาน
แข่งกบัเวลาเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัย ขณะที่ยังมีอีกหลายคนที่
ยงัไม่ทราบชะตากรรม ฝนตกหนกั
มากท�าให้น�า้ท่วมฉบัพลนัและดนิ

ถล่มท่ัวภาคกลางและภาคตะวัน
ตกของประเทศ เจ้าหน้าที่ต้องสั่ง
อพยพประชาชนกว่า 2 ล้านคน  

ฝนตกหนักต่อเนื่องจนน�้า
ท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ชาว
บ้านไม่มีทางเลือกอื่น ต้องหนีขึ้น
ไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อรอคอย

ยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักที่ญี่ปุ่น 

ความช่วยเหลือ สถานีอุตุนิยมวิทยา
ญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยสูงสุด
ในพ้ืนท่ี 2 แห่ง ก่อนยกเลิกใน
เวลาต่อมาหลังพบว่าระดับน�้าลด
ลงแล้ว ถนนหลายสายกลายเป็น
ล�าธารโคลนที่มีซากหักพังกองอยู่
ตามรายทาง

สหรฐัยนืยนัมาตรการคว�า่บาตร
เกาหลีเหนือยังด�าเนินต่อไป
จนกว่ากระบวนการปลดนิวเคลียร์
จะเสร็จส้ินสมบูรณ์ หลงัรฐับาล
เปียงยางออกแถลงการณ์สหรฐั
ท�าตวัเป็นแก๊งนกัเลง 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่า 
นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรัฐ แถลงว่ารัฐบาล
วอชงิตนัจะยงัคงบงัคบัใช้มาตรการ
กดดันทางการทูตและเศรษฐกิจ
ต่อเกาหลีเหนอืต่อไปจนกว่ารฐับาล
เปียงยางจะท�าการปลดอาวุธ
นิวเคลียร์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ นายปอมเปโอกล่าวถึงการ
พบหารอืกบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของ
เกาหลเีหนอืระหว่างวนัศกุร์-เสาร์
ที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยดี

อย่างไรกต็าม เพยีงไม่กีช่ัว่โมง
หลงัจากนายปอมเปโอเดนิทางออก
จากกรุงเปียงยาง ส�านักข่าวกลาง
เกาหลี (เคซีเอ็นเอ) เผยแพร่
แถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศ
เกาหลีเหนอืประณามรฐับาลวอชงิตนั
ว่าท�าตัวเป็นแก๊งอันธพาล และ

นายปอมเปโอก�าลังคิดผิดมหันต์
ในการเดินหน้ากดดันให้รัฐบาล
เปียงยางปฏบิตัติามความต้องการ
ของสหรฐัเพยีงฝ่ายเดยีว นอกจาก
นี้เกาหลีเหนือยืนยันการระเบิด
ท�าลายอุโมงค์และสิ่งปลูกสร้าง
ภายในนคิมนวิเคลยีร์ปงุกเยร ีแต่
ในระหว่างการพบหารือเมื่อช่วง
สดุสัปดาห์ทีผ่่านมานายปอมเปโอ
และทมีงานไม่สามารถพสิจูน์ความ
ประนีประนอมของสหรัฐได้

ขณะเดยีวกันแถลงการณ์ระบุ
ถึงการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศระงับ
การซ้อมรบระหว่างกองทัพสหรัฐ
กับเกาหลีใต้ว่า เป็นเงื่อนไขที่
เปล่ียนแปลงได้ตลอด และวจิารณ์

นายปอมเปโอกับทีมงานว่าไม่
จรงิใจ จากการไม่หยบิยกประเดน็
การยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็น
ทางการด้วยการลงนามในสนธิ
สญัญาสนัตภิาพ ซึง่สหรฐัเป็นหนึง่
ในประเทศทีต้่องลงนามในข้อตกลง
ฉบับนี้

อนึ่ง การเดินทางเยือนกรุง
เปียงยางเมือ่ช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่่าน
มาของนายปอมเปโอนบัเป็นคร้ังที่ 
3 แล้ว ภายในระยะเวลาเพยีงไม่กี่
เดอืนนบัตัง้แต่รบัต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
การทตูหมายเลขหนึง่ของสหรฐัเมือ่
ปลายเดอืนเมษายนทีผ่่านมา และ
เป็นครัง้แรกหลงัผ่านพ้นการประชมุ
ร่วมกันที่สิงคโปร์ระหว่างประธา 
นาธบิดีทรมัป์กบันายคมิ จอง-อนึ 
ผูน้�าสูงสุดเกาหลเีหนือ เมือ่วนัที ่12 
มถินุายนทีผ่่านมา ซึง่นายปอมเป
โอได้รับการต้อนรบัเป็นอย่างดจีาก
นายพลคิม ยอง-ชอล รองประธาน
พรรคคนงานเกาหล ีซึง่เป็นมอืขวา
ของนายคิม ที่เรือนรับรองแพ็ก 
ฮวา-วอน ในกรุงเปียงยาง แต่นาย
ปอมเปโอไม่ได้พบกบัผูน้�าเกาหลเีหนอื
ในการมาเยอืนครัง้น้ี
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

S. Sahamit 230418=8*6

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.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  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
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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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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

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



สังคม

ICDL Digital Challenge 2018

ปฏเิสธไม่ได้ว่าทกุวนันีป้ระเทศไทย
ก�าลังมุง่เข้าสูเ่ศรษฐกิจและสังคม
ดจิิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
เพือ่ให้ทกุภาคส่วนตระหนักถงึความ
ส�าคญัและความจ�าเป็นในการพฒันา
ทกัษะเทคโนโลยแีละการสือ่สาร จงึ
เกดิความร่วมมอืของภาครฐั ภาค
เอกชน ภาคการศกึษา และภาค
ประชาชน ในการเร่งพฒันาทกัษะ
ดิจิทัลของบุคลากรที่จะสามารถ
ท�าให้ขบัเคลือ่นสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 
อย่างเร่งด่วน เกดิเป็นแนวคดิและ
ที่มาในการจัดการแข่งขัน ICDL 
Digital Challenge 2018 เพือ่ยก
ระดบัทกัษะความรูด้จิทิลัสูม่าตรฐาน
สากล ขับเคลือ่นประเทศสูเ่ศรษฐกจิ
ดจิทิลัอย่างมัน่คงและย่ังยนื รวมถึง
ค้นหาตวัแทนของประเทศไทยไป
แสดงศักยภาพในการแข่งขันเวที
ระดบันานาชาติ 

 นางวรรณพร เทพหัสดนิ 
ณ อยุธยา เลขาธิการคณะ
กรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ กระทรวง
ดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม 
กล่าวว่า การพฒันาทกัษะด้านเทค 
โนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ก�าลงัคนภาคการศกึษา 
ให้มคีวามรูค้วามสามารถ ความ
เชีย่วชาญในระดับมาตรฐานสากล 
ซึง่เป็นตวัแปรส�าคญัในการช่วยยก
ระดับและเดินหน้าพัฒนาระบบ

ระดบัเศรษฐกิจของชาตไิปสูอ่นาคต
ทีม่ัน่คงในโลกยุคเศรษฐกจิดจิทิลั

ภายในงานได้จัดเสวนาเรือ่ง 
“การสร้างก�าลงัคนยุคใหม่สู่ไทย
แลนด์ 4.0” โดยมี ศ.ดร.ประสงค์ 
ปราณตีพลกรงั กรรมการก�าหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม, สทุธิ 
สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน, นวลศริิ 
ไวทยานุวัติ ผู้อ�านวยการ SCB 
Academy สาย Banking and 
Foundation, ดร.ก้องเกยีรติ หริญั
เกิด ประธานคณะท�างานกลุม่อาชีพ 
e-Learning สภาการศึกษา อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัราชมงคล
รตันโกสนิทร์, ผศ.ดร.ดนวุศั สาครกิ 
ผู้อ�านวยการหลักสูตรนักบริหาร
การพฒันาในยคุดจิิทลั และผูช่้วย
คณบดฝ่ีายส่ือสารองค์การและกจิการ
นานาชาต ิคณะรฐัประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์, 
พนัธุค์ม แก้วเหมอืน กรรมการผู้
จดัการ บรษัิท ไวทลั-ซ ีคอนซลัท์
ติง้ ร่วมวงเสวนาครัง้นี ้ เพือ่แสดง
จดุยนือย่างแขง็ขนัของทกุภาคส่วน
ในการเสรมิสร้างก�าลงัคนรุน่ใหม่
ของไทยให้พร้อมสูจ่งัหวะก้าวดิจิทัล
ในระดับสากล และความเป็นไทย
แลนด์ 4.0 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเรือ่ง “คน” 
ทีเ่ป็นมติิส�าคญัของการพฒันาดจิิ 
ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย และจะก่อให้เกดิแรง
ประสานในการน�าพาประเทศไทย
เดนิหน้าไปสูย่ทุธศาสตร์ในการยก

เศรษฐกจิของชาติไปสูเ่ป้าหมายไทย
แลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเรว็ตามแผน
พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
จะส�าเรจ็ได้หากมแีนวทางการด�าเนนิ
งานร่วมกันทัง้ระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคการศกึษา ในการ

กวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวินอินเตอร์เทรด จ�ากัด และสา
โรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 
TFBO 2018 ปีท่ี 14, งาน TRAFS 2018 ปีท่ี 12 และงาน ASEAN Retail 
2018 ปีที่ 3 ที่โรงแรมคอมพาสสกายวิว สุขุมวิท 24

พิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) จัดแสดงผลิตภัณฑ์พรมส�าหรับใช้ในโรงแรมในงาน HD EXPO 
ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และพิเศษสุดกับบู๊ธแสดงสินค้าได้
รับรางวัล Best Booth Design 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4870 (1395) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


