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ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง
ที่เห็นกระแสเริ่มแรง หำกมอง
จำกข้อเท็จจริงไม่ใช้ควำมรู้สึก
ต้องบอกว่ำแทบไม่มอีะไร กลุม่
อ�ำนำจยงัมคีวำมมัน่ใจเตม็ร้อย
เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยน 
แปลง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคลือ่นไหว  
กำรท�ำโพล กำรล่ำรำยชือ่ หรอื
กำรชมุนมุ  นำทนีีบ้อกได้ค�ำเดยีว
ว่ำไม่ระคำยผิว ไม่แคร์ เพรำะ

ตัวหลักระดับแม่เหล็กล้วนมี
ชนักติดหลังท�ำอะไรไม่ถนัด 
นักกำรเมืองก็สู ้แต่ในที่ตั้งใช้ 
แค่วำจำเป็นอำวุธ ส่วนนักวิชำ 
กำร นกักจิกรรม กม็ำวดัใจกนัวำ่ 
กล้ำพอหรือไม่ พร้อมหรือเปล่ำ
ที่จะหำเงินประกันตัว ถูกตั้ง
ข้อหำ เสี่ยงนอนคุก ทุกควำม
เคลื่อนไหวยังมองไม่เห็นว่ำจะ
มีอะไรไปเขย่ำฐำนอ�ำนำจได้

“เราจะ(ไม่)ท�าตามสัญญา” ยืด...ได้อีกเรื่อยๆ 
เหมือนปี่กับขลุ่ยกับกรณี “ยืมเพื่อนไม่ผิด” 
ชี้วัดภาวะ “ขาลง” ของ “ทั่นผู้น�า” และ คสช. 
ปรากฏการณ์ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จี้
ออกกฎหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนศร “ไทยนิยมยั่งยืน” 
“ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต” มอง 4 ปีรัฐบาล คสช. 
ถึงเวลาต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนตัดสินใจ 
“โสภณ พรโชคชัย” วิพากษ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ความเสียหายของประเทศเพราะ “ผู้มีอ�านาจ” 
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กำรเปลีย่นแปลงอะไรเกดิขึน้หรอืไม่
 ส่วนกำรเคลื่อนไหว ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรท�ำโพล กำรล่ำรำย
ชื่อ หรือกำรชุมนุมกดดัน นำที
นี้บอกได้ค�ำเดียวว่ำไม่ระคำย
ผิว ไม่แคร์
 หำกแคร ์กับกระแสสั งคม  
และควำมเคลื่อนไหว คงไม่มีสัญ 
ญำณออกมำในท�ำนองให้บงัคบัใช้
กฎหมำย 100% กับทุกกลุ่มท่ี
เคลื่อนไหว ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มที่
ออกมำชุมนุมให้กำรสนับสนุน
 ทัง้นีเ้พือ่ตดัข้อครหำเลือกปฏบิตัิ 
สองมำตรฐำน
 ใครล�ำ้เส้นเคลือ่นไหวรอหมำย
เรียก เตรียมหำเงินประกันตัวเอำ
ไว้ได้เลย
 ไม่กลัวอ�ำนำจเป็นพิษ เมื่อมี
อ�ำนำจต้องใช ้อ�ำนำจเต็มที่  ที ่
เหลือก็วัดใจฝ่ำยต้ำนดูว่ำกล้ำพอ
หรือไม่ พร้อมหรือเปล่ำที่จะม ี
คดีควำมติดตัวต้องขึ้นโรงพัก ขึ้น
ศำล เสี่ยงนอนคุก
 ที่ส�ำคัญกลุ่มคนที่เคล่ือนไหว
ส่วนมำกเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีพำว
เวอร์อะไรมำก ไม่ใช่แกนน�ำระดับ
แม ่ เหล็กที่ จะมีแม ่ยกคอยแห ่
ตำม พวกแกนน�ำระดับแม่เหล็ก
ส่วนมำกก็มีชนักติดหลังไม่มีใคร
กล้ำมำเดินน�ำให้เสี่ยงต่อถูกถอน
ประกันตัว
 พวกนักการเมืองไม่ต้องไปต้ัง 
ความหวัง พวกนี้สู้ในที่ตั้ง มีแค ่
ค�าแถลง ค�าประณาม
 อาจจะท�าให้ร�าคาญบ้าง เสีย 
ภาพลักษณ์บ้าง แต่ไม่ถึงกับท�า 
ให้ตาย
 ไม่สะเทือนฐำนอ�ำนำจใน
ระยะเวลำอันใกล้แน่นอน

“เราจะท�าตามสัญญาขอเวลาอีก 
ไม่นาน...” เนื้อเพลงท่ีแต่งเอง  
แต่มาฟังเองยังรู้สึกแสลงหู ต้อง 
หนัไปบอกกบัเดก็ๆทีม่ารอต้อนรบั 
“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ด้วยการร้องเพลง “คืน
ความสุขให้คนในชาติ” ว่า เขาไม่
ร้องกันแล้วเพลงนี้ ให้ร้องท่อน
แผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา
 เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดระหว่ำง
คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสักกำระ
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  
ซ่ึงเป ็นโบสถ์อำยุกว ่ำ 100 ปี 
จ.จันทบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 
ก.พ.ที่ผ่ำนมำ
 ชั่วโมงนี้ไม ่ต ้องพูดเรื่องท�ำ 
ตำมสัญญำขอเวลำอีกไม ่นำน  
สนใจเฉพำะแผ่นดินที่งดงำมจะ 
คืนกลับมำเท่ำนั้น
 “ไอ้ทีผ่มกระฉบักระเฉงแบบนี้ 
เพราะต้องเร่งท�างาน เพราะหลาย
คนบอกขอเวลาอีกไม ่นานแต่ 
ตอนนี้ 3 ปีกว่าแล้ว แต่มันยัง 
ไม่เสร็จเลยยังต้องเดินหน้า ใคร 
จะท�าอะไรก็ท�าไปแต่ผมจะวาง 
รากฐานไว้ อย่าขัดแย้ง หลาย 
อย่างเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขท้ัง 
หมด ที่ผ่านมามันล่าช้า ผมโทษ
ใครไม่ได้ต้องโทษตัวเอง เพราะ 
ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นมาตลอด 
เช่นเดียวกันกับทุกคน”
 ประโยคขยำยควำมว่ำท�ำไม 
ไม่ต้องพูดถึงท�ำตำมสัญญำขอ 
เวลำอีกไม่นำน
 แต่ประโยคที่น่ำจะเป็นวรรค
ทองคือ
 “วันนี้อย่ารักผมคนเดียวรัก
รองนายกรัฐมนตรีของผมด้วย  
วนันีม้าทัง้ ครม. ประยทุธ์คนเดยีว

โนพร็อบเบล็ม

อยู ่ไม่ได้ต้องอยู ่ด้วยกันทั้งหมด 
ใครต้องออกไป ออกมามันวุ่นกัน
ไปหมด ฉะนั้นต้องอยู ่ด ้วยกัน 
เพราะเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่น หากมี
อะไรผิดพลาด บกพร่องไปต้อง 
ขอโทษด้วย ไม่มีเจตนาเพ่ืออะไร
ท้ังส้ิน อย่ามาบอกว่าสืบทอด
อ�านาจ เพราะอ�านาจอยู่ที่ประ 
ชาชน ไปเลือกเข้ามาเอง เลือก 
คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง”
 แม้ไม่ได้เจำะจงว่ำให้ประชำ 
ชนรักรองนำยกรัฐมนตรีคนไหน 
แต่ที่ก�ำลังเผชิญมรสุมหนักสุด 
ก็มีอยู ่คนเดียวคือ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม
 “บิ๊กตู่” ย�้ำ ประยุทธ์คนเดียว
อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด
 “บิ๊กป้อม” ให้ลูกน้องออกมำ
แถลงว่ำยังมีก�ำลังใจดี ไม่ลำออก
 อย่ำงไรก็ตำมต้องรอดูผลสอบ
นำฬิกำหรูของคณะกรรมกำรป้อง 
กันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง
ชำติ (ป.ป.ช.) ที่ผลสอบเบื้องต้น 
จะออกมำช่วงสิ้นเดือนนี้
 ถ ้ำผลออกมำเป็นบวกก็อยู  ่
โยงกันต่อไปแบบยำวๆ แต่ถ้ำผล 
ผิดคำด จำกนี้ก็คงต้องตัดสินใจ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
 ค�ำตอบสุดท้ำยจึงขึ้นอยู่กับผล 
สอบของป.ป.ช.เป็นส�ำคัญว่ำจะมี
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In Brief : ย่อความ

โรคหลงอ�ำนำจ

ทรรศนะ

คนที่ไม่ผละ ไม่ละ ยังกอดผลประ 
โยชน์ กอดอ�ำนำจ กอดต�ำแหน่ง 
กค็อืกอดทุกข์ ถ้ำกอดแล้วดก็ีคงไม่มี
ทุกข ์  ไม ่ เศร ้ ำ โศก ไม ่อึดอัด  
ไม่คับแค้น

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 เรื่องของอ�ำนำจที่พูดกันมำกขณะนี้ 
คงจะหนีไม่พ้นคสช.และผู ้น�ำรัฐบำลคสช.  
ซึ่งถูกวิพำกษ์วิจำรณ์มำกมำยกับกำรยึด
อ�ำนำจและอยู่มำเกือบจะ 4 ปีแล้ว  แต่ยัง  
“ขอเวลำ” ที่จะอยู่ในอ�ำนำจต่อไปอีก ท�ำ 
ให้ถูกโจมตีว่ำไม่รักษำสัญญำ อย่ำงสมัย  
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์ เป็นนำยกรัฐ 
มนตรี ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์และกล่ำวหำต่ำงๆ
ว ่ำหลงอ�ำนำจก็ประกำศลำออกโดยยุบ 
สภำ อย ่ำงนี้ รู ้ ตัวเองไม ่หน ้ำด ้ำนคือม ี
ควำมละอำย หำกถูกกล่ำวหำหรือต�ำหนิ 
ติเตียน 
 แต่บำงคนไม่รู้สึกตัวเองเลยเพรำะติดยึด
และหลงในอ�ำนำจ จึงยำกที่จะแก้ไขเยียวยำ
รักษำ เพรำะโรคนี้เหมือนถูกสำป มีมนต์ด�ำ 
มำเกำะกุม จะคุ้ยจะเขี่ยจะแคะยังไงก็ยังคิด 
ว่ำตนเองเป็นคนดี ท�ำดีและยังมีคนชื่นชม 
ก่อนจะยึดอ�ำนำจก็ออกมำพูดให้ฝ่ำยที่ขัด 
แย้งกันตกลงกันให้ได้ ไม่อย่ำงนั้นก็จะยึด
อ�ำนำจ จึงไม่ต่ำงอะไรกับกำรแย่งชิงอ�ำนำจ
แล้วก็ถูกมองว่ำเป็นกำรแย่งชิงผลประโยชน์ 
แย่งชิงต�ำแหน่งอะไรต่ำงๆ  
 โรคบ้ำอ�ำนำจ หลงอ�ำนำจจึงรักษำยำก 
โลกใบนี้ไม่มีวัคซีนแน่ ก็ขอให้คนไทยทั้ง 
หลำยให้นึกถึงพระพุทธเจ้ำครั้งเป็นเจ้ำชำย
สิทธัตถะ มีทั้งอ�ำนำจและผลประโยชน์ที ่
จะปรนเปรอชีวิตมำกมำยก่ำยกอง ท่ำนยัง 
สละ  เพรำะท่ำนรูว่้ำสิง่เหล่ำนัน้เป็นตวัให้เกดิ
ทุกข์เกิดโทษ   
 คนท่ีไม่ผละ ไม่ละ ยังกอดผลประ 
โยชน์ กอดอ�ำนำจ กอดต�ำแหน่ง ก็คือ 
กอดทุกข์ ถ้ำกอดแล้วดีก็คงไม่มีทุกข์  
ไม่เศร้ำโศก ไม่อึดอัด ไม่คับแค้น หลำย
คนถูกโจมตี ถูกโดนกดดันมำกจนอยู่ 
ไม่ได้ ก็เพรำะอ�ำนำจเป็นพิษ ไม่ว่ำจะ 
มีอ�ำนำจมำกแค่ไหน หำกต้องแบกทุกข์ 
สุดท้ำยก็ไม่มีใครจะแบกควำมทุกข์ได้
ตลอดไป ต้องสละละทิ้งมันไป
 เจริญพร

ใครเฮงซวย?

ค�ำถำมแดกดันกำรเมืองของ “ทั่น
ผูน้�ำ” กบัชำวบ้ำนทีไ่ปต้อนรบัทีต่รำด 
“รู้ยังเลือกใคร” ซึ่งไม่มีค�ำตอบจำก
ช ำ ว บ ้ ำ น  แ ต ่ ส ะ ท ้ อ น ถึ ง ตั ว 
ตน “ทัน่ผูน้�ำ” หลงัทีป่ระกำศตวัเป็น 
“นกักำรเมอืง” ทีท่�ำให้ถกูตัง้ค�ำถำม
เรื่องกำรสืบทอดอ�ำนำจและท�ำไม 
จึงเลื่อน “โรดแม็พ” กำรเลือกตั้ง
 ชำวบ้ำนวันน้ีไม่ได้ “โง่” จึง 
จ ะตอบได ้ ทั นที ว ่ ำ จ ะ เลื อก ใคร  
เพรำะวันนี้ยังไม่รู ้เลยว่ำจะมีเลือก 
ตั้งเมื่อไร ขณะที่นักกำรเมืองก็ถูก 
กดดันห้ำมเคล่ือนไหวใดๆ แม้แต ่
ชำวบ้ำนจะแสดงควำมคิดเห็นก็ยัง 
ถูกปิดกั้น   
 ไม่แตกต่ำงที่ “ทั่นผู้น�ำ” ย้อนนัก
ข่ำวที่ถำมเรื่องเลือกตั้งว่ำ “จะเลือก
ตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้ แต่ถ้ำได้คนเฮง 
ซวยเข้ำมำจะท�ำยังไง” จนถูกเด็ก
ตอกกลับ “เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวำ
รักษ์” โพสต์ย้อนถำมว่ำ “หำกตอน
นี้ได้คนเฮงซวยจะท�ำยังไง”
 โดยเฉพาะค�าถาม 4 ข้อและ 6 ข้อ
ของ “ทั่นผู้น�า” ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
มากมายว่าเป็นการ “ดิสเครดิต” 
นักการเมือง เพื่อปูทางสืบทอดอ�า 
นาจและเป็น “นายกฯคนนอก” หรือ
ไม่ เพราะจนถึงวันนี้ “ทั่นผู้น�า” ก็ 
ไม่เคยปฏิเสธว่าจะไม่เป็น “นายกฯ
คนนอก” หรอืรบัต�าแหน่งการเมอืงใด 
หลังการเลือกตั้ง
 “ครม.สัญจร” จึงถูกตัง้ค�ำถำม
ว่ำเป็นกำรเดนิสำยหำเสยีงหรอืไม่ 
ขณะทีฝ่่ำยกำรเมอืงห้ำมเคลือ่นไหว
ใดๆ แล ้ วยั งถู กทิ่ มแทงว ่ ำ  
“เฮงซวย” ขณะทีภ่ำคประชำชนที่
เรียกร้องประชำธิปไตยก็ถูกตั้ง
ข้อหำเพื่อเอำผิดทุกรูปแบบ!

ตอนนี้โรคใหม่ระบำดท้ังสุนัขและคน โรค 
สุนัขบ้ำเกิดกับสุนัข แต่โรคบ้ำอ�ำนำจ หลง
อ�ำนำจเกิดกับคน  เกิดทุกยุคทุกสมัย  โรค 
บ้ำอ�ำนำจนี้ท�ำให้หลำยคนต้องล้มหำยตำย 
จำกไปที่โน่นที่นี่ แต่ก็ไม่เคยน�ำมำเป็นบท
เรียน ยังมีคนมำกมำยที่อยำกจะมีอ�ำนำจ 
จนเนื้อตัวสั่น 
 คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้ำ
พรรคประชำธิปัตย์ ได้ให้ส�ำนวนใหม่ว่ำ  
“โรคหลงอ�ำนำจ” ซึ่งยำกที่จะมียำมำ 
เยียวยำรักษำ เพรำะโรคนี้ระบำดอยู ่ใน 
กลุ่มที่มีอ�ำนำจ พอได้อ�ำนำจ โดยเฉพำะยึด
อ�ำนำจมำก็มักจะหลงอ�ำนำจ  จึงพยำยำม 
จะสืบทอดอ�ำนำจ ในท่ีสุดหลำยคนก็ถูก
อ�ำนำจพิฆำต เห็นได้จำกในอดีต ท�ำให้ 
เตือนผู้มีอ�ำนำจในปัจจุบันว่ำอย่ำบ้ำอ�ำนำจ
หรือหลงอ�ำนำจ
 บำงคนบอกว่ำมันเป็น “โรคประจ�ำโลก” 
ที่ยำกจะท�ำให้หำยขำด เพรำะเป็นโรคที่ 
เกิดเฉพำะตัว ท้ังท่ีเจ้ำตัวรู้ตัวดี แต่ก็ยังหลง 
ตัวเองต่ำงๆนำนำ คิดว่ำตัวเองฉลำด เก่ง 
และดีกว่ำคนอื่นๆ โรคนี้จึงรักษำยำก 
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เศรษฐกิจ

ธอส.ขยายขวญัปีใหม่1,000บาท

นำยฉัตรชัย ศิริไล กรรมกำรผู ้
จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่ำ โครงกำรของ
ขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัย
ทำงกำรเงนิส�ำหรบัลกูค้ำ ธอส.ผูม้ี
รำยได้น้อย โดยส่งมอบควำมสุข
และกระตุน้ก�ำลงัซือ้ในระบบเศรษฐ 
กจิ จงึมอบของขวัญปีใหม่จ�ำนวน 
1,000 บำทให้แก่ลูกค้ำที่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด ซึ่งเปิดมำ
ตั้งแต่ 26 ธันวำคม 2560 ถึง 31 

มกรำคม 2561 พบว่ำมีลูกค้ำจ�ำ 
นวน 55,153 รำย คิดเป็นเงิน 55 
ล้ำนบำทมำรับ แต่ยังมีลูกค้ำอีก 
109,954 รำยยังไม่มำติดต่อรับ 
ของขวญัปีใหม่ ธนำคำรจงึส่งมอบ
ควำมสุขเพ่ิมเติมด้วยกำรขยำย
ระยะเวลำถึง 28 กุมภำพันธ์นี้  
 ลูกค้ำ(ผู้กู้หลัก) ทุกบัญชีต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก�ำ 
หนด คอื 1.วงเงนิกูท้กุบญัชีภำยใต้
หลกัประกนัเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ล้ำน

ธอส.โบนัสลูกค้ำรำยได้น้อยผ่อนช�ำระดี ขยำยเวลำรับเงินของ
ขวัญปีใหม่ 1,000 บำท จำกวันที่ 31 มกรำคมไปจนถึง 28 
กุมภำพันธ์ เพรำะลูกค้ำกว่ำ 100,000 รำยยังไม่ติดต่อขอรับของ
ขวัญปีใหม่

โฮมไพร์ส : พรชัย แสนชัยชนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมไพร์ส จ�ากัด แถลง
ข่าวเปิดตัว โฮมไพร์ส ครั้งแรกของเอเชียกับ PropTech (Property Technology) 
สดุล�า้ แพลตฟอร์มกลางของวงการตกแต่งบ้าน และแหล่งรวมสินค้าเพ่ือการแต่ง 
บ้านทกุชนดิกว่า 50 แบรนด์ ด้วยสนิค้า 4,000 กว่ารายการ 

ชวนชอ็ป : ธรีนารถ พ่วงมหา ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายผลติภณัฑ์บตัรเครดิตและสิน 
เชื่อส่วนบุคคล ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย สิรินฉัตร แสงศรี  
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมจดัแคมเปญ “กนิช้อป คุม้ 
กว่า ทีเ่มกาบางนา” มอบสทิธิพิเศษเฉพาะลกูค้าบัตรเครดติและบัตรเดบติธนชาต

คอนโดฯหรูรุ่นเก่ำไม่แพงขำยดี
นำยบณัฑรู ด�ำรงรกัษ์ หวัหน้ำฝ่ำย
บริกำรธุรกิจที่พักอำศัย เจแอล 
แอล กล่ำวว ่ำ คอนโดมิเนียม 
ไฮเอ็นด์รุ ่นเก่ำได้รับควำมนิยม
จำกผู้ซื้อทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ 
โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำรซื้อรำคำที่ 
ไม่แพงเพื่ออยู่เอง ซึ่งบำงโครงกำร
มีรำคำต�่ำกว่ำครึ่งของคอนโดฯ ไฮ 
เอน็ด์รุน่ใหม่ในโครงกำรทีเ่พิง่สรำ้ง 
เสร็จหรือก�ำลังก่อสร้ำง
 นอกจำกรำคำทีถ่กูกว่ำแล้ว จดุ
เด่นส�ำคัญคือขนำดพื้นที่ค่อนข้ำง
ใหญ่ เช่น ห้องชุด 2 ห้องนอนใน
คอนโดฯ รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีพื้นที่

ใช้สอยระหว่ำง 55-60 ตำรำง
เมตร ขณะที่คอนโดฯรุ ่นเก่ำมี
ขนำดพ้ืนท่ีใช้สอย 70 ตำรำงเมตร 
รวมถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกค่อน
ข้ำงครบครันมำกกว่ำและขนำด
ใหญ่กว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นสระว่ำยน�้ำ 
พ้ืนท่ีจอดรถ ห้องฟิตเนส พื้นที่
ส�ำหรบัเดก็ สนำมเทนนสิ  ซึง่คอน
โดฯ รุ่นใหม่หลำยโครงกำรไม่มี  
จงึท�ำให้คอนโดฯไฮเอน็ด์รุน่เก่ำได้
รับควำมสนใจ โดยเฉพำะโครงกำร
ท่ีมีกำรบ�ำรุงรักษำและบริหำร
จัดกำรที่ดี 
 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ซื้อต้องดูจุด

ด้อยคอนโดฯ รุ่นเก่ำประกอบด้วย 
เช่น ผู้เช่ำสวนใหญ่สนใจเช่ำใน
โครงกำรทีใ่หม่กว่ำ หำกซือ้คอนโดฯ 
รุ่นเก่ำเพือ่ปล่อยเช่ำอำจหำผูเ้ช่ำได้
ยำกกว่ำ ยกเว้นโครงกำรที่มีกำร
บริหำรจดักำรทีด่มีำกและอยู่ท�ำเล
ชัน้ด ีโดยเฉพำะสถำนรีถไฟฟ้ำบีที
เอสหรือรถไฟฟ้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นที่
ต้องกำรสูงของผู้เช่ำ ต้องดูปัญหำ
กำรบ�ำรุงรักษำและกำรซ่อมแซม
ปรับปรุง หำกอำคำรขำดกำรดูแล
และบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งควำม
ก้ำวหน้ำด้ำนกำรออกแบบและ
เทคโนโลยต่ีำงๆ ท�ำให้คอนโดฯรุน่

บำท 2.ต้ังแต่วันท�ำสัญญำกู้เงิน 
กบัธนำคำร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็น
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) 
3.มีประวัติกำรผ่อนช�ำระหนีด้ย้ีอน
หลัง 48 เดือน ปรกติสม�่ำเสมอไม่

น้อยกว่ำเงนิงวดทีธ่นำคำรก�ำหนด
และตรงตำมก�ำหนดเวลำช�ำระทุก
เดอืน และ 4.ต้องช�ำระเงนิงวดของ
เดือนธันวำคม 2560 ในระหว่ำง
วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560

ใหม่มคีวำมได้เปรยีบคอนโดฯ รุน่
เก่ำทีอ่อกแบบให้กำรใช้พืน้ทีไ่ด้ไม่
เต็มประสิทธิภำพ แต่สำมำรถ
ปรับปรุงได้ โดยต้องตรวจสอบกับ
นติบิคุคลอำคำรชดุหรอืฝ่ำยบรหิำร
อำคำรก่อนว่ำมีข้อห้ำมใดบ้ำงใน
กำรปรับปรุงต่อเติมห้องชุด ซึ่ง
หลำยกรณห้ีำมกำรปรับปรงุต่อเติม 
ใดๆ ทีจ่ะมีผลกระทบต่อโครงสร้ำง
หรือรูปลักษณ์โดยรวมของอำคำร
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ข่าวย่อย

มอสโกหิมะตกหนัก 
ศำลำว่ำกำรกรุงมอสโกรำย 
งำนว่ำ หิมะตกหนักระหว่ำง
วันเสำร์ถึงเช้ำวันจันทร์ สะสม
สูงถึง 44 เซ็นติเมตร หรือ
มำกกว่ำร้อยละ 20 ของปริ 
มำณหิมะตกเฉล่ียตลอดท้ัง
เดือน เจ้ำหน้ำที่คำดหมำยว่ำ 
หิมะจะตกในวันนี้ถึง 20 เซ็น 
ติเมตร ในขณะที่อุณหภูมิจะ 
ลดลงอยู ่ที่ระดับติดลบ 12  
องศำเซลเซียส ส�ำนักข ่ำว
อินเตอร ์แฟกซ ์ของรัสเซีย
รำยงำนอ้ำงค�ำกล่ำวของรอง
นำยกเทศมนตรีกรุงมอสโก  
ที่ระบุว่ำ ครั้งนี้นับเป็นครั้ง 
แรกในรอบ 100 ปีที่มีหิมะตก
เป็นปริมำณมำกขนำดนี้ ทำง
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักอุตุ 
นิยมวิทยำกล่ำวว่ำ เพียงแค่  
5 วันแรกของเดือนกุมภำ 
พันธ์เท่ำนั้น ปริมำณหิมะที่ 
ตกก็เท่ำกับปริมำณเฉลี่ยของ 
หมิะทีต่กตลอดท้ังเดอืนแล้ว 

มลพิษโรงเรียนอิหร่ำน
เจ้ำหน้ำที่อิหร่ำนกล่ำวว่ำ โรง 
เรียนท้ังหมดในกรุงเตหะรำน
ยงัคงปิดกำรสอนในวันนี ้เนื่อง 
จำกมลพษิทำงอำกำศในระดบั
อนัตรำยสงูแผ่ปกคลมุทัว่เมอืง
หลวงของอิหร่ำน โดยวัดดัชนี
ค่ำฝุ่นละอองในกรุงเตหะรำน
มีค่ำเฉลี่ย 173 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบำศก์เมตรในวันจนัทร์ และ 
พุ ่งขึ้นสูงสุดถึง 231 ไมโคร 
กรัมต่อลูกบำศก์เมตรทำงเขต 
ตะวันออก ซึ่งมีระดับมำกกว่ำ
มำกจำกทีอ่งค์กำรอนำมยัโลก
ระบุไว้สูงสุด 25 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบำศก์เมตรในช่วงเวลำ 
24 ช่ัวโมง ซึ่งตัวเลขที่สูงดัง
กล่ำวจะส่งผลกระทบต่อปอด
และเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ได้ โดยพบกลุ่มเมฆสีเทำปก 
คลุมท้องฟ้ำทั่วกรุงเตหะรำน
ในวันจันทร

ต่างประเทศ

ระบบป้องกนัขปีนาวธุจนี
กระทรวงกลำโหมจีนแถลงวัน
นี้ว่ำ จีนประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรทดสอบระบบป้องกันภัย
ขีปนำวุธ โดยย�้ำว่ำเพ่ือเป็น 
กำรป้องกันประเทศ และไม่ 
ได้มีจุดมุ่งหมำยเล่นงำนประ 
เทศใด
 
 ที่ผ่ำนมำจีนเร่งวิจัยด้ำนขีป 
นำวธุต่ำงๆซึง่รวมทัง้ระบบท�ำลำย
ดำวเทียมอวกำศ จำกโครงกำร
พัฒนำเพ่ือควำมทันสมัยตำม 
แผนของประธำนำธิบดีสี จิ้นผิง 
กระทรวงกลำโหมจีนแถลงผล 
กำรทดสอบเทคโนโลยีต่อต้ำน
ขีปนำวุธทำงชำยแดนจีนเมื่อวัน
จันทร์และพบว่ำเป็นไปตำมเป้ำ
หมำยท่ีวำงไว้ โดยเป็นกำรทดสอบ
ระบบป้องกันประเทศ และไม่ได ้
มุ่งเป้ำหมำยที่ประเทศใด จีนและ
รัสเซียซึ่งต่ำงคัดค้ำนกำรที่สหรัฐ
เคลื่อนระบบป้องกันภัยขีปนำวุธ 
(ทำด) เข้ำมำประจ�ำกำรในเกำหลี 
ใต้ ได้ซ้อมทดสอบระบบป้องกัน 
ภัยขีปนำวุธเมื่อปีที่แล้ว
 ก่อนหน้ำนี ้กระทรวงกลำโหม
ของจีนออกแถลงกำรณ์คัดค้ำน
นโยบำยยุทธศำสตร์นิวเคลียร์

ฉบับใหม่ของสหรัฐฯ โดยเรียก 
ร้องให้เลิกใช้ “แนวคิดแบบยุคสง 
ครำมเย็น” ซึ่งมองจีนและรัสเซีย
เป็นภัยต่อควำมมั่นคง
 “สันติภำพและกำรพัฒนำคือ
แนวทำงหลักที่ไม่อำจหวนกลับ 
ได้ของโลกทุกวันนี้ ชำติที่ครอบ
ครองหัวรบนิวเคลียร์ขนำดใหญ่
ที่สุด จึงควรด�ำเนินนโยบำยคล้อย
ตำมกระแสดังกล่ำว แทนที่จะต่อ
ต้ำน” กระทรวงกลำโหมจีนระบุ
 เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ (3 ก.พ.) 
กระทรวงกลำโหมสหรฐัฯ เผยแพร่ 
รำยงำนทบทวนสถำนะทำงนิว 
เคลียร์ (NPR) ซึ่งเสนอแนะว่ำควร
พัฒนำอำวุธนิวเคลียร์ที่มีขนำด 
เล็กลง และมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำง
ลดลงเหลอืต�ำ่กว่ำ 20 กโิลตนั เพือ่
ปรบัปรงุยทุธศำสตร์ด้ำนนวิเคลยีร์

ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งมำตรกำรสะสมอำวุธเพื่อป้อง
ปรำมภยันวิเคลยีร์จำกรสัเซยีไม่ได้
ผลอีกต่อไป เนื่องจำกรัสเซียมอง
ว่ำอำวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐฯ ครอบ
ครองอยู่มีขนำดใหญ่เกนิกว่ำจะน�ำ
มำใช้งำนจริงได้
 ด้ำนประธำนำธบิดฮีสัซนั โรฮำ
น ีของอหิร่ำน แถลงต�ำหนนิโยบำย
ใหม่ด้ำนอำวธุนวิเคลยีร์ของสหรฐัฯ 
เช่นกันว่ำ “พวกคนอเมริกันก�ำลัง
ข่มขูร่สัเซยีอย่ำงไร้ควำมละอำยด้วย
อำวุธปรมำณูชนิดใหม่ พวกคน
กลุ่มเดียวกันที่เชื่อว่ำกำรใช้อำวุธ
อำนภุำพท�ำลำยล้ำงสงูเป็นอำชญำ 
กรรมต่อมนุษยชำติ กลับมำพูด 
ถึงอำวุธชนิดใหม่ที่เอำไว้ข่มขู่หรือ
ใช้ท�ำลำยศัตรูคู่แข่งเสียเอง”
 นำยซิกมำร์ กำเบรียล รัฐมน 
ตรีต่ำงประเทศของเยอรมนี แสดง
ควำมห่วงกังวลด้วยว่ำ กำรตัดสิน
ใจพฒันำอำวุธนวิเคลยีร์ขนำดเลก็
ของสหรัฐฯนัน้ แสดงให้เห็นว่ำกำร
แข่งขันกันสะสมอำวุธนิวเคลียร์
รอบใหม่ได้เร่ิมขึ้นแล้ว ซึ่งจะท�ำ 
ให้โลกและภูมิภำคยุโรปตกอยู ่ 
ภำยใต้ควำมเสีย่งจำกภัยนวิเคลียร์
เหมือนกับในยุคสงครำมเย็น

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดูไบของ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 
ครองต�ำแหน่งท่ำอำกำศยำนที่ม ี
ผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศใช้บริกำร
มำกที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อ
กันเมื่อปีก่อน 
 กำรท่ำอำกำศยำนดูไบแถลง
ว่ำ ปีที่แล้วมีผู ้โดยสำรระหว่ำง
ประเทศใช้บริกำรท้ังหมด 88.2 
ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จำก 
83.6 ล้ำนคนเมื่อปี 2559 โดย
สำมำรถรักษำต�ำแหน่งท่ำอำกำศ 
ยำนท่ีมีผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ
ใช้บริกำรมำกที่สุดตั้งแต่แซงท่ำ

สนำมบินดไูบผู้โดยสำรมำกทีสุ่ด
อำกำศยำนนำนำชำตฮิทีโธรว์ของ
กรงุลอนดอนได้ในปี 2557 เฉพำะ
ยอดผู้โดยสำรชำวรัสเซียและชำว 
จีนเพิ่มขึ้นถึงร ้อยละ 28 และ  
19.4 เป็น 1.3 ล้ำนคน และ  
2.2 ล้ำนคนตำมล�ำดับ 
 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรค�ำนวณ
ของส�ำนักข่ำวรอยเตอร์พบว่ำ ปีที่
แล้วจ�ำนวนผู้โดยสำรระหว่ำงประ 
เทศของท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
ดูไบขยำยตัวต�่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 
2552 เช่นเดียวกับปีนี้ที่คำดว่ำ 
จะขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.4 เป็น 
90.3 ล ้ำนคน สหรัฐสั่ งห ้ำม 

ผู ้ โดยสำรที่ เดินทำงจำกยู เออี 
และหลำยประเทศในตะวันออก 
กลำ งและแอฟ ริกำ เหนื อถื อ
แล็ปท็อปและแท็บเล็ตขึ้นเครื่อง
บิน เมื่ อ เดื อนมีนำคมป ี ก ่ อน 
เพรำะเกรงถูกใช้เป็นระเบิด 
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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สังคม

DIP SME Academy
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (กสอ.) 
กระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมกับ 
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำ 
วิทยำลัย เปิดตัวกิจกรรม “DIP 
SME Academy” และระบบกำร 
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 นำยกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
เปิดเผยว่ำ ปัจจุบันกำรสร้ำงกลุ่ม
สตำร์ทอพั และ SMEs ถือเป็นเป้ำ
หมำยหลักที่ภำครัฐและเอกชนมุ่ง
ให้ควำมส�ำคัญ โดยรัฐบำล ได้ก�ำ 
หนดนโยบำยให้กำรส่งเสริมและ
พฒันำศกัยภำพของผู้ประกอบกำร
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
เป็น “วำระแห่งชำติ” เพรำะกลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรกลุม่นี ้จะเป็นกลุม่ที่
จะก่อให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจใหม่
จำกกำรสร้ำงสรรค์แนวคิดใหม่ๆ 
น�ำประโยชน์และกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำนวัต 
กรรมมำเป็นหัวใจหลักในกำรขับ
เคลื่อนธุรกิจของตนเอง รวมถึง
เป ็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร 
SMEs ของไทยสู่ระดับสำกล ซึ่ง
สอดรับกับแนวกำรพัฒนำอุตสำห 
กรรมที่มุ ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำม
คิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดค้นนวัต 
กรรมใหม่ โดยมีเป้ำหมำยสู่กำร 
ยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรม
ไทย “อุตสำหกรรม 4.0”  

สวิุทย์ กิง่แก้ว รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ ร่วมกบั ศโิรจน์  มิง่ขวญั 
ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)  มอบรางวัลโครงการ “คนดีประเทศไทย  
ปีท่ี 9 ประจ�าปี 2559-2560” โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต) ประธานมอบรางวัล ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม
คณะผู้บริหาร ร่วมกับ บจก.อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น แถลงข่าวจัด 
งานสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน 
ปรุงเมือง :  Redefined Habitat”

 กสอ. จึงได้ร่วมกับ คณะคร ุ
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้และหลัก 
สูตรฝึกอบรมกำรสร้ำงและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ รวมถึงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู ้และศักยภำพ
ควำมเข้มแข็ง ด้วยกำรพัฒนำกลุ่ม
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย New S- 
curve ภำยใต้กิจกรรม “DIP SME 
Academy” และระบบกำรเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ผลักดันแนวคิด 
กำรสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ ด้ำน
เทคโนโลยนีวตักรรมเชงิสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพต่อยอดธุรกิจ

เพื่อผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ใน ยุค
เศรษฐกิจ 4.0 และเป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้เร่ิมต้นธุรกิจอย่ำงเป็น
ระบบให้แก่ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 
ทั้งกลุ ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม โดยเน้นกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร พัฒนำทักษะและองค์
ควำมรู้จำกผู้เช่ียวชำญและผู้มีประ 
สบกำรณ์ตรงในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู ้เริ่ม 
ต้นธุรกิจที่สำมำรถเรียนได้ทุกที่  
ทกุเวลำผ่ำนระบบ E-Learning ทำง 
www.DIP-SME-acadmy.com   
ซึ่งเหมำะส�ำหรับผู้ประกอบกำร 

รุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในกำรเริ่มต้น
ธุรกิจหรือพัฒนำธุรกิจยุคใหม ่
ในโลกดิจิทัล 
 ด้ำน รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ 
คณบด ีคณะครศุำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้และหลักสูตรฝึก
อบรมกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประ 
กอบกำรรุ่นใหม่ หรือ DIP SME 
Academy ถือเป็นต้นแบบของกำร
พัฒนำและสนบัสนนุกำรเพิม่โอกำส
กำรเรียนรู้ให้กับผู้สนใจประกอบ
ธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู ้ 
เพ่ือเตรียมพร้อมด้ำนกำรประกอบ
กำรในยุคดิจิทัล โดยหวังว่ำกิจ 
กรรม DIP SME Academy จะช่วย 
เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมรู ้
และกระตุน้ให้เกดิธรุกจินวตักรรม 
รำยใหม่ที่มีศักยภำพให้เติบโตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐ 
กิจไทย ให้พัฒนำ มั่นคง อย่ำง 
ต่อเนื่อง


