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แอพฯ“เก็บหอม”
AIช่วยการออม

กำรเลือก “หม่อมเต่ำ” ข้ึน
มำเป็นแม่ทัพสู้ศึกเลือกตั้ง
ของพรรครวมพลงัประชำชำติ
ไทยมีควำมชดัเจนมำกขึน้ว่ำ
เป็นกำรพลกิเกมเพ่ือชงิคะแนน
เสยีงจำกประชำชน เนือ่งจำก
จบักระแสได้ว่ำคนไทยก�ำลงั
เบือ่กำรเมอืงอย่ำงหนกั และ
มคีวำมเครยีดเรือ่งปัญหำปำก
ท้อง โดยเฉพำะคนรำกหญ้ำ 

และก�ำลงัลกุลำมไปถงึชนชัน้
กลำง ท�ำให้เริ่มได้ยินคนพูด
ถงึกำรไม่เอำพรรคทีส่นบัสนนุ
ทหำร จึงต้องเปลี่ยนจุดขำย
มำเป็นควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์ตรงทำงเศรษฐกจิ 
น่ำสนใจว่ำกลุ่มสำมมิตรจะ
ประเมินเรื่องนี้อย่ำงไร และ
จะพลกิเกมหนกีระแสไม่เอำ
พรรคสนับสนุนทหำรอย่ำงไร

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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การเมืองเปลีย่นแปลงเรว็ หากไม่
อยากตกกระแส อยากมคีะแนนต้อง
ปรบัตวัให้ไว ยกตวัอย่างพรรครวม
พลงัประชาชาติไทย จากเดมิทีเ่ร่ิม
ต้นจากถอืธงปฏริปูใช้ชงิเสยีงจาก
ประชาชน แต่เม่ือประชาชนมปัีญหา
ปากท้อง เบือ่การเมอืง จงึต้องโยน
ธงเดิมทิ้งแล้วเอาธงแก้ปัญหา
เศรษฐกจิขึน้มาแทน

การเลือก “หม่อมเต่ำ” 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็น
หวัหน้าพรรค จากเดมิทีม่กีระแส
ข่าวว่าเป็นหวัหน้าขดัตาทพัเพือ่มา
จัดการเรือ่งการตัง้พรรคให้สะเด็ด
น�า้ก่อนส่งให้ทมีทีช่�านาญการเมือง
มารบัไม้ต่อ แต่เม่ือฟังจากปากนำย
เอนก เหล่ำธรรมทศัน์ ทีเ่ป็นแคน
ดิเดตหัวหน้าพรรคมาตั้งแต่ต้น 
ท�าให้เข้าใจตรงกนัว่า “หม่อมเต่า” 
คือตวัจรงิเสยีงจรงิทีจ่ะน�าพรรคลง
สูศ้กึเลอืกตัง้

การได้ “หม่อมเต่า” มาเป็น
หวัหน้าพรรคได้ภาพทัง้ความจงรกั
ภักด ี เทดิทนูปกป้องสถาบนัพระ
มหากษัตรย์ิ ได้ภาพท้ังการเป็นกรูู
ทางเศรษฐกจิ เป็นผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถ จบการศกึษาขัน้สูงจาก

อ�ำนำจเปลี่ยนทิศ

สถาบนัระดบัโลก ทัง้เคมบรดิจ์ของ
องักฤษ และฮาร์วาร์ดของสหรฐั รบั
ราชการเป็นอธิบดีมาหลายกรม 
โดยเฉพาะ 2 ต�าแหน่งสดุท้ายคอื 
ปลดักระทรวงการคลงั และผูว่้าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นำยเอนกบอกว่ำด้วยสถำนะ
และประสบกำรณ์ ท�ำให้ “หม่อม
เต่ำ” พร้อมจะเป็นได้ถงึนำยก
รฐัมนตรี 

ตคีวามจากค�าพูดของนายเอนก
ท�าให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการพลิก
เกมเพือ่ช่วงชงิโอกาส ไม่ใช่แค่โอกาส
ของการเป็นพรรคร่วมรฐับาลหลงั
การเลอืกตัง้เท่านัน้ แต่อาจมีเป้า
หมายถึงโอกาสในการเป็น “ตาอยู”่ 
คว้าพุงปลามันอย่างเก้าอ้ีนายก
รฐัมนตรมีาครอบครองได้

เร่ืองนีห้ากมองในมุมทางการ
เมอืงอย่างเดยีว อาจมองว่าเป็นฝัน
กลางวันทีไ่ม่มทีางเป็นได้จรงิ

แต่อย่ำประมำท
เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจบุนัแม้ตวัเลขจดีพีี
จะขยายตวัดี แต่ความคกึคกัอูฟู่้ก็
จ�ากดัวงอยูแ่ต่เฉพาะกลุม่คนรวยที่
เป็นเจ้าของกจิการขนาดใหญ่เพือ่
การส่งออกเท่านัน้ แต่เศรษฐกจิราก
หญ้าเข้าขัน้ชกัหน้าไม่ถงึหลัง ดไูด้
จากตวัเลขการก่อหน้ีครวัเรอืนและ
การจดทะเบียนว่างงานทีม่มีากข้ึน

สภาพน้ีอย่าว่าแต่คนช้ันราก
หญ้าท่ีส่ายหน้า แม้แต่ชนช้ันกลาง
ทีม่รีายได้ผูกโยงกบัคนรากหญ้าก็
กลนืไม่เข้าคายไม่ออก สอดคล้อง
กบัทีน่ำยไทกร พลสวุรรณ นกั

เคลือ่นไหวทางการเมอืงฝ่ังตรงข้าม
ระบอบทกัษณิ ระบวุ่าปัญหาเศรษฐกจิ
ท�าให้กระแสไม่เอาพรรคทหารลาม
ไปถึงชนชัน้กลางแล้ว

พรรคทหารทีน่ายไทกรกล่าว
ถงึเป็นทีเ่ข้าใจตรงกนัว่าคอืพรรค
พลังประชารัฐภายใต้การด�าเนิน
การของกลุม่สามมติรทีม่เีป้าหมาย
ชัดเจนที่จะผลักดันให้ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ กลบั
มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลงัเลอืกตัง้

การพลิกเกมโยนธงปฏิรูป
การเมืองทิง้ คว้าธงเศรษฐกจิมาถอื
น�าในการลงสนามเลอืกตัง้ของพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย น่าจะ
สะท้อนสิ่งที่นายไทกรพูดได้เป็น
อย่างดี ย่ิงมองถึงค�าพูดของนาย
เอนกทีว่่าจากนี ้ “หม่อมเต่า” จะ
ดงึมอืเศรษฐกจิระดบัดเีด่นดงัเข้า
มาร่วมงานกับพรรครวมพลัง
ประชาชาตไิทยเพิม่ขึน้อกี กช็ดัเจน
ว่าเป็นการปรบัยุทธวธีิเพือ่เปิดโอกาส
ให้กว้างขึน้ และหวงัว่าจะกว้างมาก
พอทีจ่ะไม่ได้มแีค่สถานะเป็นพรรค
ร่วมรฐับาล อาจไม่ถงึขัน้เป็นตาอยู่
นัง่นายกฯ แต่อาจได้คมุกระทรวง
ส�าคญัทางเศรษฐกิจ

พรรครวมพลังประชาชาตไิทย
พลกิกลยุทธ์ใหม่แล้ว ต้องดวู่ากลุม่
สามมิตรจะพลิกเกมอย่างไร ในเมือ่
มีแนวโน้มว่าหลายพรรคจะมุ่งใช้
ประเดน็เศรษฐกจิหาเสยีงกบัประชาชน
มากกว่าประเดน็การเมอืง

ทีส่�ำคญัคอืจะประเมนิกระแส
ไม่เอำพรรคทหำรลำมไปถึง
ชนชัน้กลำงอย่ำงไร ถ้ำประเมนิ
ผดิ พลกิตัวไม่ทัน อำจตกม้ำ
ตำยได้

ไม่ใช่แค่โอกาสเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
แต่มีเป้าหมายถึงการเป็น “ตาอยู่”

คว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาครอบครอง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4889 (1414) วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ค�ำสำบำน

ทรรศนะ

ค�ำพูดที่พูดไปแล้วไม่ท�ำ ไม่จ�ำ 
มีให้เห็นมำกมำย  จึงมีค�ำที่ว่ำ 
“ค�ำพดูเป็นนำย” คอืคนเรำเมือ่
พดูอะไรไปแล้วจะลบล้ำงไม่ได้ 
คนท่ีรักษำค�ำพดูถอืเป็นคนทีน่่ำ
เชื่อถือ เป็นผู้กล้ำ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ระบอบพสิดำร
24 ปีทีผ่่านมาม ี 36 พรรคการเมอืงถูก
ยบุด้วยสาเหตตุ่างๆ แต่ยคุ “คนดคีรอง
เมอืง” สร้างกฎกตกิาใหม่ โดยเฉพาะ 
“กฎหมำยพรรคกำรเมือง” หรือ 
“พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วย
พรรคกำรเมอืง” ส่อเค้าจะวุน่วายมาก
ขึน้ ไม่แพ้ “กกต.” ทีย่งัไม่ได้ครบ 7 
อรหนัต์  

ทัง้ยังมปัีญหา “สภำลำกตัง้” มี
ความพยายามให้แก้ “กฎหมำย กกต.” 
และ “ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้” ท่ีมีปัญหา
เดิมๆคอื บางคนไม่ถกูใจ “ผูม้อี�ำนำจ” 
พวกล่ิวล้อหรอื “ม้ำใช้” ก็ต้องออกหน้า
มาเดนิเกมให้ เพราะมตี�าแหน่งใน “สภำ
ลำกตัง้” รออยูข้่างหน้า บรรดาล่ิวล้อ
จงึต้องสร้างผลงานให้เข้าตา “ผู้มอี�ำนำจ”  

ตอกย�้ำกำรเมืองแบบ “ไทย
นิยม” ที่ต้องอยู่ภำยใต้ “ระบอบ
พสิดำร” ไปอกี 20 ปี เท่ำกบับ้ำน
เมอืงจะยงัจมปลกักบั “วงจรอุบำทว์” 
ต่อไปภำยใต้ “คนมสี”ี จงึต้องท�ำให้
พรรคกำรเมอืงอ่อนแอ “ตัง้ยำก” 
แต่ “ยบุง่ำย”

ภายใต้ “ระบอบพสิดำร” ไม่มคี�า
ว่า “โปร่งใส สุจรติ ยตุธิรรม” จงึเป็น
ทีม่าของการ “เซตซีโร่” เพือ่เลือก “คน
ของเรำ” หรอื “พวกเรำ” เข้ามาคุมบ้าน
เมือง เพ่ือไม่ให้ฝ่ายการเมอืงแตกแถว 

วาทกรรม “ปฏริปูประเทศ” และ 
“ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี” จงึเหมอืนอยู่
ใน “ถ�า้” ท่ีมดืและเงยีบสงบ เหมอืน 4 
ปีทีผ่่านมาภายใต้ “กระบอกปืน” ซ่ึง “ผู้
มอี�านาจ” อ้างเป็น “การคนืความสุข” 
ให้ประเทศและประชาชน แต่เป็น “ความ
สขุ” ของคนบางกลุม่ทีมี่อ�านาจและผล
ประโยชน์

ควำมสำมัคคีปรองดองแบบ 
“แบ่งแยกแล้วท�ำลำยและปกครอง” 
จึงไม่แปลกหำกจะมีกระแส “ยุบ
พรรคกำรเมอืง” ทัง้ทีก่ระบวนกำร
จดัต้ังพรรคกำรเมืองยงัไม่แล้วเสรจ็ 
และยังไม่ “ปลดล็อก” ด้วยซ�ำ้ไป!

“สภุรณ์ อตัถำวงศ์” เจ้าของฉายา “แรม
โบ้อสีำน” ท่ีเคยประกาศเป็นคนเสือ้แดง
ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และได้สาบาน
กับ “ท้ำวสุรนำรี” หรือ “ย่ำโม” จะ
เลิกเล่นการเมืองอย่างเด็ดขาด แต่วันนี้
กลบัออกมาบอกว่าขอถอนค�าสาบานกบั
ย่าโม เพ่ือร่วมกับ “กลุ่มสำมมิตร” 
สนับสนุน “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรี 
ย่าโมคงจะงง เพราะยืนเป็นรูปปั้นมา
ยาวนาน ไม่เคยมใีครมาขอถอนค�าสาบาน  

การกลับมาเล่นการเมืองของคุณ
สุภรณ์เป็นไปตามกระแสการเมืองขณะ
นี้ที่กลุ่มสามมิตรมีการดึงทั้งอดีต ส.ส. 
และแกนน�าการเมอืงกลุม่ต่างๆเพือ่สงักดั
พรรคการเมอืงทีต้ั่งขึน้เพ่ือสนบัสนนุ “ลงุ
ตู่” หรือพรรคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐ 
บาลทหารอยู่เบื้องหลัง  

แม้แต่พรรคของ “ก�านันสุเทพ” ยัง
ประกาศเรยีกความเช่ือม่ันคนทีจ่ะมาร่วม
พรรคว่าได้เป็นรฐับาลแน่ๆ ท�าให้การเมอืง
เป็นเรือ่งผลประโยชน์และอ�านาจ เพราะ
ทกุพรรคการเมืองและกลุม่การเมืองต่างๆ
ที่สนับสนุน “ลุงตู่” ต่างก็มีข่าวเรื่องผล
ประโยชน์ต่างๆ  

กรณีคุณสุภรณ์เรียกว่ามาแปลก 
อาตมาเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตเรื่องขอ
ถอนค�าสาบาน เพราะนักการเมืองชอบ
สาบาน แต่เวลาท�าอะไรที่ผิดค�าสาบาน
ก็บอกว่าไม่เคยสาบานหรือท�าเป็นไม่รู้

ไม่เห็นไป กรณีคุณสุภรณ์แสดงว่ายังมี
จิตใจเช่ือความศักด์ิสิทธิ์ของย่าโม แต่
ความเชือ่กบัความอยากเป็นเรือ่งน่ากลัว
หากเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์หรอือ�านาจ 
ไม่ว่าจะเพื่อใครก็ตาม 

 คงต้องหาปรอทมาวัดปรมิาณความ
อยากกับค�าสาบานว่าอะไรมากกว่ากัน 
หากรักษาค�าพูดหรือค�าสาบานก็ต้องมี
ความมัน่คงเข้มแขง็ ไม่ถอนค�าสาบาน จงึ
ท�าให้มคี�าถามว่าเป็นเพราะอารมณ์ความ
อยากม ีอยากได้ หรอือยากเป็นหรือไม่  

ถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้จะท�าให้
ประชาชนเบื่อหรือหมดศรัทธานักการ
เมอืง อย่างทีโ่บราณบอกว่าคนเรามกัไม่มี
อะไรทีแ่น่นอนถาวร เบ่ือๆอยากๆตลอด
ชีวติ ไม่มอีะไรทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ
เรือ่งการเมอืง นักการเมอืง อย่างทีม่กีาร
เล่าว่านักการเมืองขับรถคว�่า ชาวบ้านก็
รมุจะไปแย่งสร้อย นาฬิกา ของมค่ีาต่างๆ 
พอนักการเมืองร้องว่ายังไม่ตาย เท่านั้น
แหละชาวบ้านกรุ็มกนัแย่งของมีค่าต่างๆ
กันใหญ่เลย เพราะนักการเมืองพูดอะไร
กม็ักจะเปน็ไปอย่างตรงขา้ม พดูขาวก็จะ
เป็นด�า พูดด�าก็จะเป็นขาว ถ้าพูดว่าตาย
ก็จะไม่ตาย ถ้าพูดว่าไม่ตายก็คือตาย 

อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ล่ำกนัสนกุๆ เพือ่
ให้เห็นธรรมชำติของมนุษย์ว่ำไม่มี
อะไรแน่นอน อย่ำไปเอำอะไรแน่นอน
กบัมนุษย์ ค�ำพดูทีพ่ดูไปแล้วไม่ท�ำ ไม่
จ�ำ มใีห้เหน็มำกมำย จงึมคี�ำทีว่่ำ “ค�ำ
พดูเป็นนำย” คอืคนเรำเมือ่พูดอะไร
ไปแล้วจะลบล้ำงไม่ได้ คนท่ีรกัษำค�ำ
พดูถอืเป็นคนท่ีน่ำเชือ่ถอื เป็นผู้กล้ำ 

เจริญพร
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เปิดกจิกรรม : ชาติชาย พยหุนาวชียั ผูอ้�านวยการ ธนาคารออมสนิ เป็นประธาน
เปิดตัวกิจกรรม “ออมสินดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy” พร้อมเชิญชวนสมัคร
เป็นสมาชกิ “GSB Healthy & Happy Society” สร้างเป็นเครอืข่ายสังคมโซเชียล 
เน็ตเวิร์คผู้สูงวัย รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย 

เที่ยวสุดฟิน : สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา 
จ�ากัด ร่วมกับบริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ชวนสมาชิก
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม กิน ช็อป เที่ยวสุดคุ้ม กับสิทธิประโยชน์ใหม่ 
กิน ช็อป อะไรก็ได้เครดิตเงินคืน ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2561

เศรษฐกิจ

เปิด8แพลตฟอร์ม‘เมืองนวัตกรรม’

นายคณุาวฒุ ิ บญุญานพคุณ 
รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายนวตักรรม
เพือ่สงัคม ส�านกังานนวตักรรมแห่ง
ชาติ  (องค์การมหาชน) หรอื NIA 
เปิดเผยว่า ได้ให้ความส�าคัญกับการ
พฒันานวตักรรมในเชิงพืน้ทีต่ัง้แต่
ระดบัเมอืงไปจนถงึระดบัท้องถิน่ โดย
เน้นสร้างความเท่าเทยีม ลดช่องว่าง
ทางสงัคม พร้อมสร้างความยัง่ยนืให้
เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมในหลาก
หลายมติ ิไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ สิง่
แวดล้อม ความเป็นอยูแ่ละคณุภาพ
ชวีติ ฯลฯ โดยสนับสนุนนโยบายที่
น�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยสีมยั
ใหม่มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัวถิชีีวติ
ของคนในเมอืงและชมุชน ซึง่ปี 2561 
จะมุ่งแก้ปัญหาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
เมืองแห่งนวตักรรมสเีขยีว เมอืงแห่ง
ความเท่าเทยีม และเมอืงนวตักรรม
ทีมี่การใช้ประโยชน์จากพืน้ที ่โดยผู้
ผ่านเกณฑ์จะได้รบัทุนสนบัสนนุและ
น�าไปต่อยอดเป็นกจิกรรม ผลติภณัฑ์ 
หรอืบรกิารทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้
จรงิทัง้หมด 8 โครงการใน 3 หวัข้อ 

1.เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว 
ได้แก่ โครงการนครแห่งการแปลง
เศษอาหารให้กลายเป็นสวนผักกลาง
เมอืง จดัการขยะอินทรีย์เป็นวสัดุ
ปลกูพชืบนตกึ ซึง่จะขยายผลสูก่ลุม่

แอพพลเิคชัน่‘เกบ็หอม’AIช่วยกำรออม

NIA น�ำ 8 แพลตฟอร์มกำรพัฒนำนวัตกรรมในระดบัพืน้ทีท่ี่
สอดคล้องกับเมอืงสเีขียว เมอืงแห่งควำมเท่ำเทยีม เมอืงนวตักรรม
ทีม่กีำรใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที ่ให้ใช้ได้จรงิกลำงปี 2562

พ้ืนทีโ่รงแรมและอาคารรอบอนสุาวรย์ี 
โรงเรียน และส�านกังานบรษิทั อกี
โครงการคอืระบบการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ี PGS แบบออนไลน์

2.เมืองแห่งความเท่าเทียม 
Genius Eye : แอพพลเิคชัน่ช่วยผู้
พกิารทางสายตา สร้างค�าอธบิาย
ภาพทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าอย่างละเอยีดด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ น�าไป
ช่วยเหลอืผูพ้กิารทางสายตาในเครอื
ข่ายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

บรษิทั เอสซบีี อบาคัส จ�ากัด ใน
เครอืธนาคารไทยพาณชิย์ เปิดตวั 
“เกบ็หอม” แอพพลเิคชัน่การออม
เงนิ ช่วยให้การออมเป็นเรือ่งง่าย 
ทกุการใช้จ่าย AI ช่วยเก็บให้คณุ ชู
จดุเด่นความสามารถในการแนะน�า
รูปแบบการออมเงินให้ถึงเป้าหมาย
ด้วยเทคโนโลยอีจัฉรยิะเป็นครัง้แรก
ในประเทศไทย โดยร่วมกบัมหา 
วทิยาลยัมหดิลน�าร่องให้นกัศึกษา
ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก เพือ่พฒันา
ทกัษะและสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ด้านการเงนิส่วนบคุคลตัง้แต่ก่อน
เริ่มวัยท�างาน จัดเวิร์คช็อปให้

นกัศกึษามส่ีวนร่วมเสนอความคดิ
เหน็พฒันาแอพพลเิคชัน่ท่ีตอบโจทย์
คนรุน่ใหม่

นายสทุธาภา อมรววิฒัน์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั เอส
ซบี ีอบาคสั จ�ากดั กล่าวว่า การร่วม
กบัมหาวทิยาลยัมหดิลเพือ่ช่วยสร้าง
ทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัการออมให้แก่

เยาวชน และยงัเป็นต้นแบบแห่ง 
“Digital Convergence University” 
ที่มีศักยภาพสูงทั้งจากอาจารย ์
บคุลากร รวมทัง้นักศกึษาท่ีมคีวาม
รูร้อบด้าน และมคีวามพร้อมทีจ่ะ
เข้าสูต่ลาดแรงงานยคุใหม่ นอกจาก
นี้ยังวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม 
Hackathon เปิดโอกาสให้บคุคล
ทัว่ไปทีม่คีวามสนใจเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ใหม่ๆทีเ่กีย่วข้องกบั AI และ Data 
Science เข้าร่วมแข่งขนัในเรว็ๆนี้ 
โดยแอพพลเิคช่ัน “เกบ็หอม” เปิด
ให้ผูส้นใจลงทะเบยีนเพ่ือใช้งานได้
แล้วท่ี www.kebhom.com

และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สายตา อกีโครงการคอื TRAWELL 
PASS แพลตฟอร์มน�าเทีย่ววถิชีมุชน
ในพืน้ท่ีเขตพระนคร และในอนาคต
จะขยายผลในฝ่ังธนบรุ ีชมุชนกฎุจีนี 
เขตคลองสาน และชมุชนบางกระเจ้า

3.เมืองนวัตกรรมท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากพืน้ที ่ ระบบการแบ่ง
ปันทีจ่อดรถผ่าน IoT โดยมวีดั โรง
พยาบาล คอนโดมเินยีม และห้าง
สรรพสินค้า ทีจ่อดรถได้ 4,320 คนั 
ตามด้วยนวตักรรมสวนสาธารณะ
ลอยน�า้ ใช้ประโยชน์พืน้ทีบ่นเรอืขน
ทรายมาพฒันาให้เป็นสวนสาธารณะ
และลานกจิกรรมลอยน�า้ อาทิ หน่วย

งานราชการรมิน�า้ เอเชียทคี ท่าเรอื
ต่างๆรมิแม่น�า้เจ้าพระยา และโครงการ
โพธิเธยีเตอร์ โรงมหรสพสร้างสรรค์
เพือ่การตืน่รูใ้ช้พืน้ทีข่องวดัสทุธวิราราม 
น�า Digital Art มาสร้างรปูแบบการ
ถ่ายทอดพระธรรมค�าสอน โดยจะ
ขยายผลสูว่ดัและโบสถ์ทัว่ประเทศ
ในอนาคต นอกจากนีย้งัมโีครงการ
ธนบรุ ีคลองสร้างสรรค์ ทีจ่ะน�า big 
data มาใช้พฒันาและฟ้ืนฟคูลอง
และชมุชนรมิน�า้ธนบรุแีละขยายผล
ให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชงิเกษตรต่อ
ไป โดยผูส้นใจสามารถสอบถาม
ข้อมลูได้ที ่ www.nia.or.th หรอื 
facebook.com/niathailand
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แผ่นดนิไหวอินโดฯ
แผ่นดินไหวรุนแรงบนเกาะ
ลอมบอกของอนิโดนเีซยีเป็นครัง้
ที ่2 ในรอบ 1 สปัดาห์ เจ้าหน้าที่
กูภ้ยัยงัไม่สามารถเข้าถงึพืน้ทีท่ี่
ได้รบัผลกระทบหนกัสุดจากแผ่น
ดนิไหวครัง้ใหม่ ขณะทีย่อดผูเ้สยี
ชวีติยงัอยูท่ีอ่ย่างน้อย 98 คน 
บาดเจบ็อีกกว่า 230 คน อาคาร
บ้านเรือนหลายพันหลังได้รับ
ความเสยีหาย ผู้คนราว 20,000 
คนต้องอพยพไปยงัศนูย์พกัพงิ
ชัว่คราว ส่วนนกัท่องเทีย่วต่าง
ชาติหลายร้อยคนมุง่หน้าไปยงั
สนามบนิเพือ่เดนิทางออกจาก
เกาะลอมบอก

สวนสตัว์จนีร้อนหนัก 
สวนสตัว์เมอืงต้าเหลยีนในจนี
ต้องตดิตามปัญหาอากาศร้อนที่
กระทบต่อแพนด้ายกัษ์ ซึง่ถอืเป็น
สตัว์ประจ�าชาตขิองจนี ส�าหรบั
แพนด้ายกัษ์ 3 ตวัได้รบัการแปลง
โฉมทีอ่ยูอ่าศยัและสระน�า้ใหม่ 
โดยจัดเวลาให้ลงเล่นน�า้ตดิแอร์ 
ขณะท่ีอณุหภูมิภายนอกเพิม่ขึน้
เป็นกว่า 30 องศา ผูด้แูลต้องพ่น
น�า้ให้แรด ส่วนลงิบาบนู ลงิสีทอง 
แพนด้าแดง และชะนี ได้รบัอาหาร
เป็นผลไม้แช่แข็งและน�า้เย็น รวม
ทัง้ตัดขนให้บางลง

ไฟไหม้ชำนกรงุปำรสี
เกดิเหตุเพลงิไหม้เขตนองแตร์
ชานกรงุปารสีตัง้แต่คนืวนัจนัทร์
จนถงึเช้าวันองัคาร ยงัไม่ทราบ
สาเหตเุพลงิไหม้แน่ชดั มนัีกดบั
เพลงิคนหนึง่ได้รบับาดเจบ็ด้วย 
เจ้าหน้าท่ีกล่าวว่า บริเวณทีเ่กดิ
ไฟไหม้ยังคงอันตรายอยู่และอาจ
เกิดการระเบิดได้ เนื่องจากมี
วสัดุก่อสร้างอยูภ่ายในบรเิวณที่
เกบ็ของซึง่อาจตดิไฟจนลกุไหม้
ได้ โดยเปลวเพลงิและกลุม่ควนั
สีแดงขนาดใหญ่พุ่งขึน้ทางด้าน
หลงัอาคารและสามารถมองเหน็
ได้แม้ในระยะไกล

ข่าวย่อย
กม.สู้มำตรกำรคว�่ำบำตรอิหร่ำน

ฮุน เซน นายกรฐัมนตรขีองกมัพชูา 
ปฏเิสธข้อครหาทีว่่ามีการปรบัแต่ง
ตวัเลขผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้มากเกนิ
ความเป็นจริง และขอสาบานให้ถงึแก่
ชวีติหากข้อมลูเลือกตัง้ไม่เป็นจรงิ

พรรคประชาชนกัมพูชา (ซีพี
พ)ี อ้างว่าชนะการเลอืกตัง้ทัง้หมด 
125 ทีน่ัง่ ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่
วนัที ่29 กรกฎาคมทีผ่่านมา กลาย
เป็นพรรคเดียวที่ได้ครองอ�านาจ
ต่อไป และต่ออายุการบริหาร
ประเทศของนายฮนุ เซน ซึง่อยูใ่น

อ�านาจมา 33 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้
พรรคกู้ชาติกัมพูชา (ซีเอ็นอาร์พี) 
พรรคฝ่ายค้าน เรียกร้องให้คว�่า
บาตรการเลือกตั้งหลังจากศาลสั่ง
ยุบพรรคเมื่อปีที่แล้ว   

‘ฮุน เซน’ท้ำสำบำนกรณปีรบัแต่งตวัเลข
ทางการกมัพชูารายงานตัวเลข

ผู้มาใช้สทิธิเลือกตัง้มากถงึร้อยละ 
82 โดยไม่มีคณะท�างานอสิระและ
กลุ่มสทิธเิข้าสงัเกตการณ์การเลอืก
ตัง้ ซึง่ผูม้าใช้สทิธมิากเท่ากบัจ�านวน
ผู้สนับสนุนนายฮุน เซน มากเช่น
กนั โดยนายฮนุ เซน กล่าวท้าทาย
ผูก้ล่าวหาให้มาสาบานด้วยกนั ซึง่
เขาพร้อมสาบานขอให้ถึงแก่ชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ 
เครือ่งบนิตก ไฟดดู ฟ้าผ่า หรอืวิธี
ใดก็ตาม 

อยีเูตรยีมมำตรกำรปกป้องธรุกิจ
ในภูมภิำคจำกกำรท่ีสหรฐัฟ้ืน
มำตรกำรคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกจิ
ต่ออหิร่ำน หลงัใช้มำตรกำรนี้
มำแล้วเมือ่ปี 2539 กรณพีพิำท
ระหว่ำงสหรฐักบัควิบำ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม
ว่า ฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ
สหภาพยโุรป (อยี)ู ร่วมด้วยกระทรวง
ต่างประเทศเยอรมน ีฝรัง่เศส และ
สหราชอาณาจกัร เหน็พ้องว่าแนวทาง
ปฏบัิตติามแผนปฏบิตักิารเบด็เสรจ็
ร่วม (เจซพีโีอเอ) ซึง่เป็นชือ่อย่าง
เป็นทางการของข้อตกลงนวิเคลยีร์
อหิร่าน คอืข้อตกลงระหว่างประเทศ
ทีมี่ความส�าคญัต่อเสถยีรภาพและ
เศรษฐกจิของโลก

ด้วยเหตุน้ีเพ่ือปกป้องเศรษฐกจิ
ของยโุรปให้สามารถด�าเนนิธรุกรรม
กบัอหิร่านได้ต่อไป ตามกฎหมาย
ของอยูี และอาศยัความตามอ�านาจ
ในมตหิมายเลข 2231 ของคณะ
มนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
อยีจึูงมมีตฉิกุเฉนิในการใช้ธรรมนญู
การป้องกนัฉบบัแก้ไข โดยให้มผีล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม
เป็นต้นไป โดยอยีหูวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าอหิร่านจะยงัคงยดึมัน่และปฏบิตัิ
ตามแนวทางของเจซีพีโอเออย่าง

เคร่งครดัต่อไป
ทัง้นี ้สาระส�าคญัของธรรมนญู

การป้องกนัรวมถงึการอนญุาตให้ผู้
ประกอบการจากอียูท่ีได้รบัผลกระ
ทบจากมาตรการคว�า่บาตรของสหรฐั
ต่ออหิร่านสามารถเรยีกร้องค่าเสยี
หายจากรัฐบาลสหรัฐได้ และบริษทั
ของอยีไูม่ต้องปฏบิตัติามมาตรการ
คว�า่บาตรของสหรฐัต่ออหิร่าน เว้น
แต่ได้รบัมอบหมายโดยตรงจากคณะ
กรรมาธกิารยโุรป (อซีี) อนึง่ อยีเูคย
ใช้ธรรมนญูการป้องกนัมาแล้วเมือ่
ปี 2539 เพือ่สกดักัน้มาตรการคว�า่
บาตรของสหรฐัต่อควิบา

ความเคล่ือนไหวดังกล่าวของ
อียูมีขึ้นหลังจากสหรัฐกลับมาใช้
มาตรการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ
ต่ออิหร่านอย่างเตม็รูปแบบ โดย
รฐับาลอหิร่านจะไม่สามารถส�ารอง

เงนิดอลลาร์สหรฐัได้อกี และขอบเขต
ของมาตรการกดดนัทางเศรษฐกจิ
จะครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการพลงังาน โดยเฉพาะน�า้มัน
ดบิของอหิร่าน

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั กล่าวว่า อหิร่าน
ก�าลงัเดนิมาถึงทางสองแพร่ง ซึง่
เป็นจุดเปลีย่นคร้ังส�าคญั และสหรฐั
พร้อมเจรจากบัรฐับาลอิหร่านเสมอ
เพือ่เปลีย่นแปลงข้อตกลงนวิเคลียร์
ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ขณะทีป่ระธานาธิบดฮีสัซนั โร
ฮาน ีของอิหร่าน กล่าวถึงข้อเสนอ
ของประธานาธิบดีทรัมป์เพียงว่า 
ตราบใดทีศ่ตัรยูงัคงมดีใช้ปักหลงั
ของคณุแล้วบอกว่าต้องการเจรจา 
สิง่แรกทีค่ณุต้องท�าคอืเอามดีเล่ม
นัน้ออกจากหลงัเสียก่อน  

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 สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง 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 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
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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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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

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



สังคม

ณ สัทธำ อุทยำนไทย
ณ สัทธา อทุยานไทย จ.ราชบรุ ีสถาน
ที่ท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้และ
อนรัุกษ์วฒันธรรมไทย เปิดต้อนรบั
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่าง
ชาตอิย่างเป็นทางการ พร้อมเปิด
ประสบการณ์การเรียนรูแ้บบใหม่
โดยเล่าเร่ืองราวผ่านแอพพลิเคชัน่ 

นำยวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
ท่องเทีย่วและกฬีำ กล่าวถงึการ
เปิดงานในครัง้นีว่้า ณ สทัธา อทุยาน
ไทย ถอืเป็นอกีหนึง่ก้าวส�าคญัของ
ความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการ
เพิม่โอกาสทางการท่องเทีย่ว และ
ช่วยสง่เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทย อันจะส่งผลในระยะยาวให้
แก่ จ.ราชบรุ ี รวมถงึประเทศไทย
ในภาพใหญ่ให้ยิง่เป็นทีรู่จ้กัในฐานะ
แหล่งท่องเทีย่วช่ือดงัในระดบัท้อง
ถิน่และระดบัประเทศ สอดคล้อง
กับนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ไทยของกระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬาอย่างมาก รวมถงึการสนบัสนนุ
การท่องเทีย่ววิถีไทยในเชงิอนรุกัษ์ 
ณ สัทธา อทุยานไทย นับเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์วัฒนธรรมอนั
ดีงามท่ียังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยอย่างเตม็เป่ียม

นำยธรรมวิทย์ ศริพิรเลศิ 
กรรมกำรบรหิำร บรษิทั ณ สทัธำ 
จ�ำกดั กล่าวว่า หลังจากได้มกีาร
ปรบัปรงุเพิม่เตมิโซนความรูต่้างๆ

ได้แก่ Animation, Interactive 
Game, AR และ Photo Frame 
ผ่านรปูแบบการ์ตูนสัน้, ภาพยนตร์
สั้น, วิดีโอคลิป และภาพจ�าลอง
เสมอืนจรงิ ทีร่บัชมได้ทางแอพพลิ
เคชัน่ “ณ สทัธา / NASATTA” ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกใน 
จ.ราชบรุ ีทีน่�าเทคนคิพเิศษบนแอพ
พลเิคชัน่นีม้าใช้ และเพือ่เพิม่อรรถรส
ในการเรียนรู้ การชมในวหิารสโุขทยั 
ถ�า้พทุธชาดก ซึง่เป็นจดุไฮไลท์ ทาง 
ณ สัทธา อุทยานไทย ได้ใช้สื่อ 
Projector Mapping 270 องศา ใน
การถ่ายทอดเรือ่งราวทีเ่น้นการใช้
แสง ส ีเสยีง เพือ่ให้สอดคล้องกบั
การเรยีนรูท่ี้ทันสมยั สร้างความตืน่
ตาตืน่ใจให้กบันกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา
เยีย่มชมด้วย

จุฑามาศ อินปริงกานันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จ�ากัด ขนทัพกองเชียร์ร่วมส่งแรงใจและเสียงเชียร์ทีม “เอ.พี.ฮอนด้า เรซ
ซิ่ง ไทยแลนด์” คว้าชัยในศึกสองล้อนานาชาติสุดหฤโหด ซูซูกะ เอ็นดูรานซ์ 4 
ชั่วโมง ที่สนามซูซูกะ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น  

สุภาณี บุญญานุพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดอบรม
ส่งเสริมศักยภาพครูและกลุ ่มชุมชนภายใต้หัวข้อ “ผ่อนพัก ตระหนักรู ้” ที่ 
สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 

เพือ่สนบัสนนุให้เยาวชนรกัในความ
เป็นไทย ตลอดจนศกึษาชวีประวตัิ
ผูม้ช่ืีอเสยีง คนดขีองแผ่นดนิ พระ
อริยสงฆ์ ในรูปแบบหุ่นขีผ้ึง้ไฟเบอร์
กลาสขนาดเสมอืนจริงกว่า 60 รปู 
เรยีนรูวิ้ถชีวีติบ้านไทย และประวติั 
ศาสตร์พทุธศาสนา แบ่งออกเป็น 
8 โซนหลกั ได้แก่ มหาราชกษตัรา, 
ณ สทัธานสุรณ์, ณ สทัธาปฏมิา, 

ถ�า้พทุธชาดก, อรยิสทัธา, สทัธา
ถิน่เรอืนไทย, ลานภริมย์ และลาน 
อวโลสัทธา 

ภายในโซนจดัแสดงยงัได้ใช้วธิี
เล่าเรือ่งด้วยเทคนคิพเิศษต่างๆที่
ทนัสมยั น�านวตักรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆเพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีน
รูป้ระวติัศาสตร์ผ่านวธิเีล่าเรือ่งโดย
วิดีโอไกด์และเทคนิคพิเศษอื่นๆ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4889 (1414) วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561


