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แม้จะทอดเวลามากว่า 1 สปัดาห์ 
แต่ที่สุดรัฐบาลก็สามารถเคลียร์
กบัมอ็บคดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
กระบี่ที่ยกระดับการชุมนุมด้วย
การอดข้าวประท้วงได้แล้ว โดย
สามารถซ้ือเวลาออกไปได้อีก
อย่างน้อย 9 เดือนเพื่อศึกษา 
ความเหมาะสมของพื้นที่ก ่อ 
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ เร่ง
เคลียร์แนวรบที่ไม่เกี่ยวกับการ 
เมืองออกไป ก่อนที่ความไม่พอ 

ใจจะท�าให้ม็อบไหลมารวมกัน
กับกลุ่มเรียกร้องเลือกตั้งจะท�า 
ให้คุมได้ยาก เมื่อเหลือแต่กลุ่ม
ทีถ่กูทาสใีห้เป็นขาประจ�าล้มล้าง
รัฐบาลคสช. รับจ้างเคลื่อนไหว
เพื่อให้เกิดความไม่สงบ เพียง
แนวรบด้านเดียว แถมยังรู้ไส้รู้
พงุรูม้อืกนัดเีพราะเผชญิหน้ากนั
มาตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา น่า
จะท�าให้ฝ่ายคุมอ�านาจเบาใจขึ้น
ระดับหนึ่ง

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสี “แยกกันเดิน ร่วมกันตี” 
เรียกร้องให้ “เลือกตั้ง” หยุด “สืบทอดอ�ำนำจ” 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม 
“ทั่นผู้น�ำ” จะฝืนกระแสหรือลงอย่างสง่างาม? 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม 
“ท�ำไมต้องรัก คสช.?” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ชี้ประชาชน 
ต้องรักษาสิทธิตัวเองและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ให้จับตาคว�่า “กฎหมำยลูก” 
“Pegasus” ช�าแหละความเงียบสงบภายใต้เผด็จการ 
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มีความเหมาะสมในการสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ใหม่ โดย 
ต ้องจัดท�าโดยนักวิชาการท่ีม ี
ความเป ็นกลางที่ทั้ งสองฝ ่าย
ยอมรับร ่วมกัน และต้องถอน 
ฟ ้องคดีความต ่างๆ ที่ทั้ งสอง 
ฝ่ายยื่นฟ้องกันไว้ก่อนหน้านี้
 เคลียร์แนวรบออกไปได้
หนึ่งแนว
 ที่ เหลือกก็ เป ็นแนวรบของ 
กลุ ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเลือก 
ตั้ งที่ก�าลังใช ้ยุทธการดาวกระ 
จายป่าล้อมกรุง ออกไปเคล่ือน 
ไหวตามหัวเมืองต่างๆ ก่อนท่ี 
จะกลับมา เมื องหลวงอีกครั้ ง 
ช่วงครบรอบ 4 ปีรัฐประหารใน
เดือนพฤษภาคม
 “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม บอกว่ากลุ่มเคล่ือนไหว
ล้มรัฐบาลตอนนี้อาจมีมากกว่า  
3 กลุ่มอย่างที่พูดกัน แต่ไม่กลัว 
ไม่ต้องเพ่ิมมาตรการอะไรเป็น
พิเศษทุกอย่างว่าไปตามกฎหมาย
 เร่งเคลียร์แนวรบท่ีไม่เกี่ยวกับ
การเมืองออกไปก่อน ก่อนที่จะ
ไหลมารวมกันเคลื่อนไหวซึ่งจะ
ท�าให้คุมสถานการณ์ได้ยาก
 ให ้ เหลือแต ่กลุ ่มที่ถูกทาส ี
ให้เป็นขาประจ�าล้มล้างรัฐบาล
ทหารคสช. รับจ้างเคลื่อนไหวเพื่อ 
ให้เกิดความไม่สงบสุขในบ้าน 
เมืองจะคุมสถานการณ์ได้ง่ายกว่า
 เหลอืแนวรบด้านเดียว แถม 
ยังรู ้ไส ้รู ้พุงรู ้มือกันดีเพราะ 
เผชิญหน้ากันมาตลอดกว่า 10 
ปีที่ผ่านมาน่าจะท�าให้ฝ่ายคุม
อ�านาจเบาใจขึ้นมาได้

รายงานความคบืหน้าสถานการณ์
ในบ้านเมือง
 การพิจารณาร่างพระราชบัญ 
ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ของคณะกรรมา 
ธิการร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างสภา
นิ ติบัญญัติ แห ่ งชาติ  (สนช. )  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) และคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) ล่าสุดมีมติให้
ยกเลิกจัดมหรสพระหว่างการหา
เสียงเลือกตั้งได้
 ข้อก�าหนดนี้เป็นไปตามร่าง
เดิมของ กรธ. แต่สนช.ไปแก้ให้ 
จัดมหรสพได ้  แต ่ที่สุดก็ต ้อง 
แก้กลับไปใช้ของเดิมคือห้ามจัด
มหรสพระหว่างหาเสียง
 แก้ไปแก้มาให้เสยีเวลาเล่น
 ขณะที่สภาก�าลังสนุกกับการ
แก้ไขร่างพ.ร.ป. มีเสียงจากท�า 
เนียบรัฐบาลยืนยันร่างพ.ร.ป.ทั้ง  
2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง
ส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่
ถกู สนช.ลงมตคิว�า่เพือ่ยกร่างใหม่
ยื้อ เวลาเลือกตั้ งอย ่างที่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันอยู ่ในตอนนี้
อย่างแน่นอน
 เรื่องนี้น่าสนใจเพราะต้นเสียง
ที่ว่าคือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.)
 แต่ก็มั่นใจไม่ได้เสียทีเดียว 
ว่าร่างพ.ร.ป.จะไม่ถูกคว�่า เพราะ 
นายกฯยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่
ก้าวก่ายการท�าหน้าที่ของ สนช. 
พร ้อมออกตัวว ่าหากจะมีการ 
คว�่าร่างพ.ร.ป.ต้องมีเหตุผล

แนวรบเดียว

อะไรได้ หากถูกคว�่าการยกร่าง
ใหม่จะใช้เวลานานแค่ไหน ใคร
เป็นคนยกร่าง ใช้เวลาอีกนาน 
เท่าไหร่ ก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า 
ได้เช่นกัน
 ส่วนที่รู้ชัดเจนแล้วคือรัฐบาล
ทหารคสช.สามารถถอดสลกัระเบดิ
เวลาออกไปได้แล้ว 1 ลูก คือการ
กล่อมให้ม็อบเครือข่ายปกป้อง 
สองฝั ่งทะเลกระบ่ี-เทพายุติโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน ที่มาปักหลักชุม 
นุมอดข้าวประท้วงกันอยู่ที่บริเวณ
หน้าองค์การสหประชาชาติ ถนน
ราชด�าเนินนานกว่า 1 สัปดาห์  
เก็บข้าวของกลับบ้าน
 กรณีนี้ รัฐบาลซื้อเวลาออก 
ไปได้อกี 9 เดอืนเพราะท�าข้อตกลง
ร่วมกับผู้ชุมนุมให้กระทรวงพลัง 
งานจัดท�ารายงานการประเมินผล 
กระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)  
เพื่อศึกษาว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
และอ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

 พูดไปพูดมาหลายรอบก็
เหมือนเดิมคือแล้วแต่ สนช. 
ถ้าไม่คว�า่กเ็ลอืกต้ังตามก�าหนด 
เดิมที่ถูกขยับไปอีก 90 วัน  
คือประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้า 
ถ้าคว�่าก็ไปยกร่างกันใหม่
 แม้จะมีหลายคนออกมายืน 
ยันว่าถึงต้องยกร่างใหม่ก็ขยับ
เลือกตั้งออกไปไม ่นานเพราะ
สามารถยกร่างพ.ร.ป.ใหม่เสร็จ 
ได้ใน 1-2 วัน
 แต่ท่ีต้องตั้งค�าถามคือนายกฯ 
ยังไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้ให้ชัด 
เจนว่าถ้าร่างพ.ร.ป.ถูกคว�่าจะให้
ใครเป็นผูย้กร่างพ.ร.ป.ใหม่เพราะ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ก�าหนดไว้
 เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�าหนด
ก็เป็นอ�านาจของหัวหน้า คสช. 
ที่ต้องใช้มาตรา 44 แต่งตั้งคน 
ร่างพ.ร.ป.ใหม่
 สรุปร่างพ.ร.ป.จะถูกคว�่าหรือ
ไม่ถูกคว�่ายังไม่สามารถฟันธง 
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In Brief : ย่อความ

ความแตกแยก

ทรรศนะ

คนกลุ่มหนึ่งเชื่อถือเรื่องเหล่านี้ขึ้น
สมองมากเกนิไปกท็�าให้ตกอกตกใจ
เรือ่งทีเ่กดิขึน้ ถอืเป็นโชคเป็นอาถรรพ์
ต่างๆ แต่การท�าอะไรที่ดีที่เป็นโชค
กลบัไม่ค่อยกระพือกนัเท่าไร กระพอื
แต่เหตุร้าย อาถรรพ์อาเพศ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เซฟเฮาส์ไฟใต้

การก�าหนด “พื้นที่ปลอดภัยน�าร่อง
อ�าเภอแรกร่วมกัน” หรือ “เซฟ 
เฮาส์” ถอืเป็นความคบืหน้าการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เมื่อรัฐบาลบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มผู้เห็น
ต่างจากรฐัภายใต้ชือ่ “มารา ปาตานี”  
โดยมีระยะเวลาการท�างาน 6 เดือน
 ส�านักข่าวอิศรารายงานว่า “เซฟ
เฮาส์” หรือ “ศูนย์ประสานงาน”  
เป็นส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม 
ประจ�าจังหวัดปัตตานีหลังเก่า โดย  
พล.อ.อักษรา เกิดผล ย�้าว่าไม่ได้มุ่ง
เน้นเฉพาะการท�าพื้นที่ให้ปลอดภัย
เท่านั้น ไม่ได้ถอนทหารออกไป แต่มี
แผนพัฒนาร่วมกันและท�าให้ปลอด 
ยาเสพติด โดยเพิ่มบทบาทภาควิชา 
การและภาคประชาสังคมให้มากขึ้น
 “เซฟเฮาส์” ยังจะเป็นพื้นที่ให้
ตัวแทนผู้เห็นต่างจากรฐัในนาม “มารา 
ปาตานี” และกลุ ่มอื่นๆมาร่วมกัน
ท�างาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบุคคลตาม
หมายจับของศาล จึงต้องมีขั้นตอน 
“พักโทษชั่วคราว” 
 ประเด็นที่คนในพ้ืนที่ยังท้วงติงคือ
ปฏิบัติการทางทหารที่บางฝ่ายอ้าง 
เป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง ขณะท่ี 
พล.อ.อักษรา เกิดผล ก็แสดงความ
กังวลผ ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งว ่า  
ผู ้ที่ติดยึดทฤษฎีและมีแนวคิดแบบ
เดิมๆ ซึ่งพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์
ความรุนแรงในพื้นที่โดยอ้างว่ามาจาก
ผลการพูดคุยฯ จนตกเป็น “แนวร่วม
มมุกลบั” และไปสร้างความชอบธรรม
และเป็นกระบอกเสียงให้กลุ ่มที่ใช ้
ความรุนแรง
 ความเห็นต่างจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ทั้งโต๊ะการพูดคุยและทุกตารางนิ้วใน 
พื้นที่ชายแดนใต้!

บางคนมองว่าอ่างบัวแตกที่ท�าเนียบรัฐบาล
เป็นลางร้าย อาจท�าให้รัฐบาลแตกแยก  
เพราะเป็นช่วงตรุษจีนที่คนจีนเชื่อถือ ต้อง
ระมัดระวัง แม้แต่สิ่งของไม่ให้แตก แต่  
“โหรวารินทร์” บอกว่าเป็นเร่ืองภายนอก
และเตือนให้รัฐบาลคสช.เร ่งท�าความดี 
เยอะๆ กระถางบัวแตกก็ซื้อใหม่ได้ แต่คน 
ที่อยู่ร่วมกันแล้วทิ่มแทงห�้าหั่น แบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย แตกแยกกันนั้นร้ายแรงกว่าอ่างบัวแตก 
เรื่องความแตกแยก ความสามัคคีจึงเป็น 
เรื่องส�าคัญ  
 ส่วนการถือโชคลาง อาถรรพ์อาเพศอะไร
นี่ อย่าให้มันมากเลย เราเป็นชาวพุทธควร 
เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อกฎแห่งความเพียร 
กรรมวาที วิริยะวาที ชาวพุทธท่ีดีจะต้องเชื่อ
การกระท�า เชื่อความเพียร ถ้ากระท�าดีและ 
มีความเพียร เราก็จะอยู ่ด้วยความสุขและ 
ได้ดี ถ้ากระท�าไม่ดีและไม่มีความเพียรอีก 
ก็มีแต่ไปหาเรื่องหาราวสร้างปัญหาให้กับ 
ผู้อื่นและตัวเอง กลายเป็นความเพียรความ
พยายามที่จะเอาชนะกันแบบตาต่อตา ฟัน 
ต่อฟัน นั่นแหละคือความหายนะ 
 อย่างนี้มันเป็นลางร้ายมากกว่าเรื่อง
กระถางบัวแตก เหมือนเด็กท�าตุ๊กตาหล่น
แตกหักก็ร้องไห้โวยวาย เพราะไปยึดม่ัน 
ถือมั่นว่าเป็นของตัวเอง เด็กก็เลยร้อง แต ่
พอโตขึ้น ฉลาดขึ้นก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นสิ่ง 
ไม่เที่ยง เสียหายก็หาใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ 
แค่นี้ก็จบ ไม่ต้องมาสยบอยู ่กับความเชื่อ 

เร่ืองโชคลาง เร่ืองอาถรรพ์อาเพศ ซึ่งอยู ่ 
นอกค�าสอนในพระพุทธศาสนา  
 คนกลุ่มหนึ่งเชื่อถือเรื่องเหล่านี้ขึ้นสมอง
มากเกินไปก็ท�าให้ตกอกตกใจเรื่องที่เกิดขึ้น 
ถอืเป็นโชคเป็นอาถรรพ์ต่างๆ แต่การท�าอะไร
ท่ีดีท่ีเป็นโชคกลับไม่ค่อยกระพือกันเท่าไร 
กระพือแต่เหตุร้าย อาถรรพ์อาเพศ ก็ท�าให้
คนมักอกสั่นขวัญเสีย เพราะฉะนั้นรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็อาจอกสั่นขวัญ
เสีย ประชาชนก็อย่าไปตื่นเต้นกับกระถางบัว
แตก มุ่งท�าหน้าที่ท�าการงานต่อเนื่องต่อไป 
กิจการใดท่ีท�าให้บ้านเมืองรุ่งเรืองก็ท�าให้ดี
ที่สุด อะไรเสียหายก็ชดเชยกันไป ตรงโน้น 
เสียตรงนั้นเสียก็แก้ไข
 อย่าเสียอกเสียใจกับของเสียหรือละเหี่ย 
เพลียใจ หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า “มองให้ดี  
มีแต่ได้ ไม่มีเสีย” แต่ถ้ามองเห็นแต่เสีย ไม่มี
ดี ไม่มีได้ก็ละเหี่ยเพลียใจ 
 เพราะฉะนั้นก็ขอให้มองให้ดี ก็จะมี
แต่ได้ ไม่มีเสียเลย แต่ให้รู้ว่าทุกสิ่งเป็น
เรื่องอนิจจัง อย่างอ่างบัวแตกเพราะ
ต�ารวจขับรถไม่ระวัง ถอยไปชนอ่างบัว
แตก เป็นเรื่องความประมาทของคน 
แล้วก็ซื้อมาใหม่ ทุกอย่างก็จบ  ไม่น่าจะ
มาน่ังติดอกติดใจหวาดหวั่นพรั่นพรึง
อะไร ขวัญเสียขวัญอ่อนแล้วก็ชอบผวา
กับความฝัน หากทุกคนมีจิตใจที่ดี ทุก
อย่างก็จะดีขึ้นมาเอง
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

อนาคตสตาร์ตอพัไทยจะไปทางไหน

ดีแทค แอคเซอเลอเรท โครงการ
บ่มเพาะสตาร์ตอัพ จดังานปาฐกถา  
Journey to The First Thai 
Unicorn ในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 
13:00-15:00 น. โรงละครสยาม
พฆิเนศ ชัน้ 7 สยามสแควร์วนัเพ่ือ
ตอบค�าถามที่หลายคนคงคิดว่า 
สตาร์ตอัพไทยที่สามารถท�าธุรกิจ
เติบโตมากมายช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มามีกี่รายที่จะโตไปเป็นยูนิคอร์น
ได้และในอนาคตสตาร์ตอัพไทย
ก�าลังไปทางไหน โดยเจ้าพ่อแห่ง
วงการสตาร์ตอัพทั้งไทยและต่าง 
ชาติ ผู้คร�่าหวอดในวงการสตาร์ต 
อัพไทยและยูนิคอร์นตัวจริงของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาเล่า
ถึงการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ กว่า 
จะเป็นยูนิคอร์น การเสนอขายหุ้น
ให้นักลงทุนครั้งแรกเพื่อไปลงทุน
ธุรกิจที่ เสมือนความฝ ันสูงสุด 
ของสตาร ์ตอัพ ที่ส�าคัญงานนี้ 
ฟรีตลอดงาน ลงทะ เบี ยน ท่ี  
https://goo.gl/rA1vsf
 Alan Hellawell แห่ง CSO of 
Sea บริษัทเกมยักษ์ที่มีเกมมือ 
ถือฮิตอย่าง RoV เกมออนไลน์ 
Shopee และแอปพลิเคชันทาง 
การเงินอย่าง AirPay โดย SEA 
ประสบความส�าเร็จในเวลาเพียง  
8 ปีจากการออก IPO ที่ NYSE 

เมื่อเดือนตุลาคม 2017 ระดมทุน
ไปกว่า 884 ล้านดอลลาร์ ปัจจบุนั
ขยายบรกิารไปใน 7 ประเทศได้แก ่
สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม  
ฟิลปิินส์ อนิโดเนเซยี และมาเลเซยี
 Jun Hasegawa  ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูก่้อตัง้ Omise  
ปี 2017 ที่ผ่านมาได้ท�า ICO ให้
กับ OmiseGO ซึ่งเป็นบริษัทใน 
เครือ และได้มีการปล่อยเหรียญ 
ดิจิทัลของตั ว เองไปที่มี ชื่ อว ่ า 

“ดีแทค” จัดงานปาฐกถา Journey to The First Thai Unicorn 
บ่มเพาะสตาร์ตอัพไทย ตอบโจทย์กระแสสตาร์ตอัพไทยจะม ี
เส้นทางไปต่อทางไหน และกี่รายที่จะโตไปเป็นยูนิคอร์นได้  
โดยเจ้าพ่อสตาร์ตอัพไทยและต่างชาติ

เพิ่มช่องทาง	 : สุรเดช เกียรติธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
และ ยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์  
ไอฟุล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดให้บริการแก่ผู้ถือบัตรกดเงินสด A money สามารถ
เบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป           

รุ่นใหม่ล่าสุด	:	บริษัท โซนี่ ไทย จ�ากัด น�าโดย มร.ซาโตชิ เมกาตะ ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์โซนี่โมบายล์  จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอัดแน่นของแถมมากมาย 
เอาใจสาวกไอที พร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟนโซนี่รุ่นใหม่ล่าสุด Xperia XA2 Ultra  
ครั้งแรกของเมืองไทยภายในงาน Thailand Mobile Expo 2018 

SCB Incomeลงทุนตราสารหนี้
นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยการเปิดตัวกองทนุเปิดไทย
พาณิชย์ อินคัม (SCB Income 
Fund) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่นกั
ลงทนุท่ีต้องการสร้างโอกาสผลตอบ 
แทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกอง 
ทุนตราสารหนี้ท่ัวไป โดยไม่ต้อง
รบัความเสีย่งจากการลงทนุในหุน้ 
โดยจะเสนอขายครัง้แรกวันที ่20- 
26 กุมภาพันธ์ มูลค่าโครงการ 
10,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต�่า
เพียง 5,000 บาท 
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อิน
คัมเป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นลง 

ทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ 
รวมไปถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
PIMCO GIS Income จดทะเบยีน
ในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึง่
ลงทุนในตราสารหนี้หลากหลาย
ประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลกทั้ง
ตลาดประเทศพฒันาแล้วและตลาด 
เกดิใหม่ เป็นกองทนุทีส่ามารถสร้าง 
รายได้ระหว่างทางอย่างสม�า่เสมอ 
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิายน 2555 ให้ผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยสูงถึง 7.27% ต่อปี และ
มีผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
อยู่ที่ 7.36% สูงกว่าเมื่อเทียบกับ

OmiseGO (OMG) และ 4 ปีทีผ่่าน
มาน�าพาโอมิเซะโตอย่างก้าวกระ 
โดดจากทีมเล็กๆในประเทศไทย
เป็นบริษทัผู้ให้บริการระบบรับช�าระ
เงนิทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากธรุกจิ

น้อยใหญ่กว่า 1000 รายและขยาย 
สู่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
ด้วยเทคโนโลยีอีคอมเมอร์สและ
นวัตกรรมใหม่ๆ 
 Krating Poonpol ผู ้ก่อตั้ง
กองทุน 500 TukTuks กองทุน
ขนาด 500 ล้านบาทซึ่งลงทุนใน
บริษัท Startup ไปแล้วกว่า 48 
บริษัท 45% ของบริษัทที่ลงทุนไป 
ได้รับการลงทุนต่อเนื่องอีก รวม
มูลค่าการลงทุนกว่า 150 ล้าน
ดอลลาร์ เป็นผู ้ก่อตั้ง Disrupt 
University โรงเรียนสอนนวัต 
กรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นบริษัท 
สตาร์ตอัพชั้นน�า

ดัชนีช้ีวัดซึ่งอยู่ที่ 3.54% รวมถึง
การด�าเนินงานที่ประสบความ
ส�าเร็จแม้กระทัง่ช่วงอตัราดอกเบีย้
ขาขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการจัด
อันดับดีเยี่ยมสูงสุด 5 ดาวจาก 
มอร์นิ่งสตาร์ มีสินทรัพย์สุทธิภาย
ใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 72.41 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา : 
SCBAM ณ 31 ธ.ค. 60)

สมิทธ์ พนมยงค์ 
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ข่าวย่อย

วิกฤติ‘สุนัขปักกิ่ง’  
สุนัขพันธุ์ปักกิ่งซึ่งตั้งชื่อตาม
เมืองหลวงของจีนเป็นที่นิยม
เลี้ยงกันอยู่ช่วงหนึ่งหลังจาก
ปฏิวัติจีนยุคแรกเมื่อปี 2454 
จนกลายเป็นสัตว์ที่พบเห็น 
ได้ทั่วไปตามท้องถนนในกรุง
ปักกิง่ โดยพบว่าสนุขัสายพนัธุ์
หน้าสั้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของจีนแทบไม่มีผู ้นิยมเลี้ยง
กันแล้ว นายจาง เล่ย ผู้ท�า
ธรุกจิเพาะพนัธุส์นุขัในกรงุปัก 
กิ่งบอกว่า เวลานี้สายพันธุ์ปัก 
กิ่งแท้หายากแล้ว คนท้องถิ่น
นิยมสุนัขพันธุ ์ต ่างประเทศ 
เช่น พดุเดิล้และชวิาวามากกว่า   

งานแฟชัน่วคีซาอฯุ
มกฎุราชกมุารโมฮมัเหมด็ บนิ 
ซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย 
เดินหน้าปฏิรูปประเทศ โดย
สนับสนุนภาคเอกชนและเพิ่ม
บทบาทสตรี เม่ือสภาแฟชัน
อาหรับที่มีส�านักงานในดูไบ
แถลงว่า อาหรับแฟชันวีคจะ
จัดที่ศูนย์เอเพ็กซ์เซนเตอร์ใน
กรุงริยาดระหว่างวันที่ 26-31 
มนีาคมนี ้ส่วนครัง้ที ่2 ก�าหนด
ในเดอืนตลุาคม  โดยคาดหวงั
ว่างานครั้งแรกจะกระตุ ้นทั้ง
การท่องเที่ยวและการค้า

ยงัไม่พบเครือ่งบนิ  
สื่อทางการอิหร่านรายงาน
โดยอ้างรองผู ้ว ่าการจังหวัด
โคห์กิลูเยห์และโบเยอร์-อา
หมดัทีว่่าพบซากเครือ่งบนิสาย
การบินอาเซมานที่ตกใกล้กับ
เมอืงเดนเกซล ูแต่ไม่กีน่าทต่ีอ
มาส�านักงานการบินพลเรือน
ของอิหร่านได้ระบุว่ายังไม่มี
การยนืยนัว่าพบซากเครือ่งบนิ
ที่ตกเทือกเขาใกล้กับเมืองเซมิ
รอม หลงัจากบนิไปเมอืงยาซจุ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ได้เพียง 
50 นาที และคาดว่าผู้โดยสาร
และลูกเรือจะเสียชีวิตทั้งล�า

ต่างประเทศ

4ชาติสร้าง‘ทางสายไหมใหม่’ 
ส่ือออสเตรเลียรายงานอ้างเจ้า
หน้าทีส่หรฐัว่า ออสเตรเลยี สหรฐั 
อนิเดยี และญีปุ่น่ ก�าลังคยุกนัเร่ือง
ตั้งโครงการขึ้นมาเป็นทางเลือก
โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของ
จนี หวงัคานการแผ่อทิธพิลของจนี
เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ขอสงวนนาม
กล่าวว่า การหารือยังอยู่ในขั้นเริ่ม
ต้นจึงยังไม่สามารถประกาศได้ใน
ช่วงที่นายกรัฐมนตรีมัลคอล์ม  
เทิร์นบูลของออสเตรเลียจะเยือน
สหรัฐในสัปดาห์นี้ แต่เป็นเรื่องที่
ได้มกีารหารอือย่างจรงิจงั อย่างไรก็
ด ี อยากให้เรยีกโครงการนีว่้าเป็น
ทางเลอืกของโครงการเส้นทางสาย 
ไหมศตวรรษที ่21 ไม่ใช่คูแ่ข่ง ไม่มี
ใครห้ามจีนสร้างโครงสร้างพ้ืน
ฐาน ท่าเรือของจีนอาจไปไม่รอด
ในเชิงเศรษฐกิจ สหรัฐอาจเสริม
ด้วยการสร้างถนนหรือทางรถไฟ
เชื่อมต่อกับท่าเรือนั้น 
 ด้านนายโยชิฮิเดะ สุกะ หัว 
หน้าเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่น
ชี้แจงระหว่างการแถลงข่าวตาม
ปรกติว่า ทั้งสี่ประเทศตามข่าวมี 
การแลกเปล่ียนเรื่องท่ีเป็นผลประ 
โยชน์ร่วมกันเป็นประจ�าอยู่แล้ว 
และไม่ใช่การต้านทานโครงการ
ของจีน ขณะเดียวกันส�านักข่าว
รอยเตอร์รายงานอ้างสมุดปกขาว
ปี 2560 เรื่องความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอย่างเป็นทางการของ
ญีปุ่น่ว่า ญีปุ่น่จะใช้ความช่วยเหลอื
นี้ส ่งเสริมยุทธศาสตร ์ อินโด-

แปซิฟิกเสรีและเปิดกว้าง ซึ่งม ี
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ
รวมอยู่ด้วย 
 ยุทธศาสตร์นี้ได้รับความเห็น
ชอบจากสหรัฐแล้วและถูกมอง 
ว่าเป็นคู่แข่งโครงการเส้นทางสาย 
ไหมใหม่ของจีน
 ต�ารวจออสเตรเลียจับกุมนัก 
ค้ายาเสพติด 3 ราย ที่เมืองแอดิ 
เลด ยึดไอซ์ 330 กิโลกรัม มูลค่า 
6,700 ล้านบาท ซุกซ่อนไว้ใน 
ตู ้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุก 
สินค้า ที่ก�าลังมุ ่งหน้ามายังรัฐ 
เซาท์ออสเตรเลีย เบ้ืองต้นยังไม่
ทราบแหล่งที่มา แต่เชื่อว่ามาจาก
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นับเป็นการจับกุมยา 
เสพติดคร้ังใหญ่สุดของรัฐเซาท์
ออสเตรเลีย
 เจ้าหน้าทีจ่นีเรยีกร้องให้สหรฐั
ลงโทษนายไมเคิล โรฮานา วัย 24 
ปี ที่แอบหักนิ้วหัวแม่มือของหุ่น

ทหารสุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้ อายุเก่า
แก่นับ 2,000 ปี มูลค่า 4.5 ล้าน
ดอลลาร์ (ราว 141 ล้านบาท) ซึง่ 
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน 
แฟรงคลิน ในรัฐฟิลาเดลเฟีย เมื่อ 
21 ธ.ค.ปีก่อน และยังได้ขโมยนิ้ว
ดังกล่าวไป รายงานระบุว่า นาย 
โรฮานา ได้มาร่วมงานปาร์ตี้ ท่ี
สถาบันแฟรงคลิน และแอบเข้าไป
ในห้องจัดแสดงหุ่นทหารดินเผา 
ซึง่ขณะนัน้ห้องถูกปิด โดยใช้กล้อง
มือถือถ่ายเซลฟีกับหุ่นทหาร จาก
นั้นนายโรฮานาได้หักนิ้วโป้งมือ
ซ้ายของหุน่ก่อนเกบ็ใส่กระเป๋าและ
เดินจากไป เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 
ในสถาบนัแฟรงคลนิ เพิง่มาสงัเกต
เห็นว่า นิ้วหัวแม่มือหุ่นทหารได้
หายไปเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ท่ีผ่านมา 
จากนั้น ส�านักงานสืบสวนสอบ 
สวนกลางสหรัฐ (เอฟบีไอ) ได้
ติดตามหาตัวคนร้าย และพบว่า
นายโรฮ านาเป็นคนก่อเหตุ

นกัเรยีนท่ีก่อเหตกุราดยงินกัเรยีน
ของโรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดา
ของสหรัฐ ถูกน�าตัวขึ้นศาลเพื่อ
พิจารณาคดีในวันจันทร์ตามเวลา
ท้องถิน่ นบัเป็นหนึง่ในคดร้ีายแรง
ทีท่�าให้ผูค้นสนใจเรือ่งการควบคมุ
อาวุธปืนในสหรัฐกันมากขึ้น
 นายนิโคลาส ครูซ อยู่ในชุดผู้
ต้องขังไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆ
ออกมาระหว่างถูกน�าตัวขึ้นศาล

มือยิงนร.นิ่งเฉยขึ้นศาลนัดแรก 
ครัง้แรกในฟอร์ตลอเดอร์เดล และ
ศาลไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วน
ต่อสาธารณะ  ส่วนในการขึ้นศาล
คร้ังที่สองผู ้พิพากษาขอให้เปิด 
เผยรายงานประเมนิสขุภาพจติของ
เขา ซึง่มข้ีอมลูบางส่วนรัว่ไหลออก
มาในรายงานหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ 
นายครูซโดนตั้งข้อหา 17 กระทง
ฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
ภายหลงัก่อเหตกุราดยงิทีโ่รงเรยีน

มาร์จอรี สโตนแมน ดักลาสใน
เมืองพาร์คแลนด์เมื่อวันพุธท่ีแล้ว 
มีผู้เสียชีวิต 17 คน นับเป็นเหตุ 
กราดยิงนองเลือดที่สุดในโรง 
เรียนมัธยมสหรัฐ
 ผู ้ปกครองคนหนึ่งกล่าวว ่า 
บุตรสาวอยู ่ในเหตุการณ์ ยังคง
หวาดผวาขณะที่นักเรียน ผู ้ปก 
ครอง รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน
ใกล้เคียงเตรียมจัดการชุมนุม 
เรียกร้องอีกหลายจุดในช่วงสุดสัป 
ดาห์นี้



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4773 (1298) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้

LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4773 (1298) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

Graciousness in the Sky
การบินไทยดึงวิทยาลัยดุสิตธานี
จัดหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้กับลูกเรือที่บริการชั้น
เฟิร์สคลาส เพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริการและจัดการความคาด
หวังของผู้โดยสารได้ดีขึ้น 
 ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิ 
การบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เปิด 
เผยว่าเป็นที่น ่ายินดีอย่างยิ่งที่
วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการคัด
เลือกจาก บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ให้ด�าเนินการจัด
อบรมหลักสูตร “ Graciousness 
in the Sky” หรือ “อัธยาศัยและ
ไมตรีบนเครื่องบิน” ให้กับลูกเรือ
การบนิไทยทีใ่ห้บริการในช้ันเฟิร์ส
คลาส เพื่อยกระดับคุณภาพการ 
ให้บริการให้เกิดความประทับใจ
และมีการจัดการความคาดหวัง
ของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น
 ปัจจุบันลูกเรือการบินไทยก็ 
ได้รับการยกย่องจากผู ้โดยสาร 
ทั่วโลกในเร่ืองของบริการที่ดีอยู่
แล้ว แต่ที่ต ้องอบรมเพิ่มเติมก็
เพราะมีรายละเอียดบางอย่าง 
ที่จะต้องเติมเต็มความรู้ เช่น การ
จัดอาหารให้น่ารับประทาน การ
เล่าเร่ืองอาหารที่เสิร์ฟให้ผู ้โดย 
สารมีความรู ้และความเพลิด 
เพลินได้ด ้วยรวมไปถึงการจัด 
เซ็ท เมนูที่ คู ่ กั บไวน ์ ได ้ อย ่ า ง 
เหมาะสม

พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดหลกัสตูร ผู้น�าการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั รุน่ 1 โดยม ีดร.รฐัศาสตร์ กรสตู รองผูอ้�านวยการ ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล และ ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ให้การต้อนรับ 

สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อ�านวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ มณฑล  
ภาคสุวรรณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนคณะครูและนักเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ประจ�าปีการศึกษา 2560

 การบริการที่ จะท�าให ้ เกิด
ความประทับใจนั้น จะต้องจัดการ
ความคาดหวงัของผูโ้ดยสารในทกุ
ขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงที่ผู้โดยสารค้น 
หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรา
สามารถรู้ความต้องการเบื้องต้น
ของผู ้ โดยสารในขั้นตอนนี้ ได ้  
และในเวลาทีใ่ห้บรกิารจรงิกต้็องรู้
ว ่าผู ้โดยสารคาดหวังอะไร จน
กระทั่งการบริการส้ินสุดลง ก็ยัง
ต้องค�านึงถึงความรู ้สึกของผู ้รับ
บริการ
 “ผมเชื่อมั่นว่า ผู ้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรนี้ จะมีความมั่นใจ
มากยิ่งข้ึนในการเล่าเร่ืองอาหาร

ให้ผู ้โดยสารฟัง การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าก็จะท�าได้ดีขึ้น อีกทั้ง
ขวัญและก�าลังใจของลูกเรือก็จะ 
ดีขึ้น เพราะสะท้อนว่าผู ้บริหาร
การบินไทยใส่ใจพัฒนาศักยภาพ
ของพนกังานอยูเ่สมอ” ดร.สาโรจน์ 
กล่าว
 นายเฉลิมพล แก้วชินพร  
ผู ้อ�านวยการใหญ่ฝ ่ายบริการ 
บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เหตุผล
ท่ีการบินไทยเชิญชวนให้วิทยาลัย
ดุสิตธานีจัดหลักสูตรอบรมนี้ขึ้น 
เพราะเช่ือม่ันในช่ือเสียงและคุณ 
ภาพของวิทยาลัยดุสิตธานี ท่ีจะ

สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
การให้บริการกับพนักงานการ 
บินไทยได้ โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งพนัก 
งานท่ีผ่านการอบรมจะมีความ
มัน่ใจมากขึน้อย่างแน่นอนในการ
พูดคุยกับผู้โดยสาร
 ทุกวันนี้การแข่งขันของธุรกิจ
การบินสูงมาก โดยตัวชี้วัดการ 
ให ้บริการที่ส�าคัญก็คือลูกเรือ 
และอาหาร ดังนั้น แม้ว ่าการ
บริการของการบินไทยจะดีอยู  ่
แล้ว ก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
อีก ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด
มากขึ้น


