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เศรษฐกจิโลกโต
แต่การเมืองไม่มัน่คง

คมุเกมอยูห่มัด

เศรษฐกิจ 4

สถานการณ์การเมืองตอนนี้
ต้องบอกว่ากลุ ่มถือครองอ�า 
นาจอยู่ในปัจจุบันสามารถคุม
เกม คอนโทรลทกุอย่างให้เป็น
ไปตามความต้องการได้เกือบ
ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังการแจ้งเกิดพรรคอนาคต
ใหม่ พรรคเกรียน และพรรค
สามญัชน ท่ีช่วยลดมวลชน ลด
น�า้หนกัการเคลือ่นไหวของกลุม่

คนอยากเลือกตั้งลงได้มาก 
เพราะเมือ่ส่วนหนึง่แยกตวัไป
ท�างานในนามพรรคการเมือง
ก็ต ้องเดินตามกรอบกติกา 
แนวรบด้านนีย่้อมอ่อนแรงลง
ไป ซ่ึงท�าให้ความมั่นใจกลับ
คืนมา ดังสะท้อนให้เห็นจาก
การกล้าใช้อ�านาจปลด “สมชยั” 
โดยไม่กลัวว่าจะเป็นการเติม
เชื้อให้ฝ่ายตรงข้าม

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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เล่นตามกติกาที่ก�าหนดไว้
 นั่นหมายความว่าจะไม่มีการ
เคลื่อนไหวอะไรที่จะน�าไปสู่การ
ใช้เป็นข้ออ้างเล่ือนหรือล้มเลือก
ตัง้ พรรคการเมอืงไม่ว่าหน้าใหม่
หน้าเก่าต่างจิตใจจดจ่อรอให้มี
การเลือกตั้ง
 หมายความนับจากนี้หากจะ
มีการเลื่อนหรือล้มเลือกตั้งไม ่
น่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก แต่
เกิดจากปัจจัยภายในหรือความ
ต้องการของ คสช.เอง ส่วนจะเอา
อะไรมาเป็นเหตุผลข้ออ้างเมื่อ 
ถึงเวลาก็คงต้องมีสักเรื่องที่ยก 
ขึ้นมาได้หากต้องการเลื่อนหรือ
เลือกตั้งจริง
	 “ถ้า	 คสช.	 ไม่ได้เปรียบ	 ไม่
เชื่อหรอกว่า	 จะมีการเลือกตั้ง	
คสช.	 ต้องมั่นใจว่า	 จะชนะเพื่อ
กลับมาสืบทอดอ�านาจ	 ถ้าไม่
ม่ันใจล้มเลือกต้ังแน่นอน	 โรด 
แม็พท่ีแท้จริง	 คือการสืบทอด
อ�านาจยาวนาน	คนมนับ้าอ�านาจ	
หลงอ�านาจ	ต้องรักษาอ�านาจให้
นานทีส่ดุ	การทีค่ณะกรรมการร่าง 
รัฐธรรมนูญ	 (กรธ.)	 และสมาชกิ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 
ขัดแย้งกันเรื่องยื่นกฎหมายตี 
ความน้ัน	 ไม่เชื่อว่าไม่รู้	 แต่เป็น 
การกนัขึน้มาไม่ให้เกดิปัญหา	 วนั 
หนึง่กพ็ร้อมจะใช้เป็นเงือ่นไข”
 เป็นมุมมองของนายวีระ 
สมความคิด ประธานกลุ่ม
พิทั กษ ์ สิ ทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และเลขาธิการ
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์ 
รัปชัน (คปต.) ซึ่งก็มีโอกาส
เป็นไปได้

การเมืองสัปดาห์นี้สปอร์ตไลท์
ฉายโฟกัสไปที่การประชุมคณะ
กรรมการการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	
หลังจากได้รับรายงานผลสอบ
เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฬิกาหรู	 25	
เรือนของ	 “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ	 รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม	 ว่าจะ 
น�าเข้าพิจารณาในที่ประชุมหรือ
ไม่	 หากพิจารณาจะมีมติออก 
มาอย่างไร
 แต่เท่าที่สังเกตปฏิกิริยาจาก
ต้นเรือ่งจากอย่าง “บิก๊ป้อม” แล้ว
ท�าให้เช่ือว่าได้เรื่องนาฬิกาหรู 
คงไม่ได้ข้อสรุปกันในเร็ววันนี้ 
เพราะยังมีช่องให้ยื้อเวลาออก 
ไปได้อีกเนื่องจากผลสอบเบื้อง
ต้นยังขาดในส่วนค�าให้การของ
พยานปากส�าคัญ 2 ปาก และค�า
ให้การในส่วนของบริษัทเอกชน 
ที่น�าเข้านาฬิกาจากต่างประเทศ
 ความเป็นไปได้คือยังไม่ส้ิน
กระแสความพอที่จะมีมติอย่าง 
ใดอย่างหนึ่งให้ทีมสอบไปสอบ
ปากค�าพยานเพ่ิมเติมให้ครบ 
ถ้วนก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุม
ป.ป.ช.พิจารณาใหม่
 ถ้าผิดไปจากนี้ถือว่าเซอร์ 
ไพรส์มาก
 ด้านการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
คนอยากเลือกตั้งที่ประกอบไป
ด้วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และนัก
วชิาการบางส่วนทีต่อนแรกท�าท่า
ว่าจะจุดติด แต่เมื่อมีส่วนหนึ่ง
แยกตัวไปต่อสู่ในระบบด้วยการ
ตั้งพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
พรรคอนาคตใหม่ พรรคสามัญ
ชน หรือพรรคเกรียน น่าจะส่ง
ผลกระทบให้แนวรบด้านนี้ของ

คุมเกมอยู่หมัด
หากจะมีการเลื่อนหรือล้มเลือกตั้ง
ไม่น่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก

 แต่เกิดจากปัจจัยภายในของ คสช.เอง

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งอ่อนก�าลัง
ลงไป
 แม้จะยังมีนัดหมายท�ากิจ 
กรรมต่อเนื่องแต่เชื่อว่าพลังของ
การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวจะน้อย
ลง แต่จะไม่กระทบพลังการน�า
เสนอทางความคิดที่แม้หลาย 
คนจะแยกตัวไปท�างานในนาม
พรรคการเมืองแล้ว แต่ยังต้อง 
น�าเสนอแนวคิดแนวทางที่สอด 
คล้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อรัก 
ษาระยะกับมวลชนกลุ่มนี้เอาไว้
 เพียงแต่การน�าเสนอแนวคิด
แนวทางด�าเนินการจะเป็นไป 
ในลักษณะตามกรอบกติกามาก
ขึ้น ไม่ใช่การน�าเสนอแนวคิด
แบบหักโค่นด้วยวิธีการใดก็ได้
อย่างที่ผ่านมา
 เมื่อเป็นอย่างนี้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) คง

เบาใจได้มากขึ้น ซึ่งความเบาใจ
ยังได้สะท้อนออกมาจากกรณี 
การใช้อ�านาจปลดนายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร ออกจากการเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กล้าปลดโดยไม่กลัวจะไปเติม
มวลชนให้ฝ่ายตรงข้าม กล้าปลด
โดยไม่กลัวเพิ่มเชื้อไฟให้ฝ ่าย 
ตรงข้ามเอาไปขยายผล
	 “ไม่น่าจะเอาไม่อยู	่	มันไม่ถงึ
ขนาดเป็นบิ๊กสเกลขนาดนั้น	เชื่อ
ว่า	กฎหมายปรกติก็น่าจะใช้ได้”
 เป็นค�ากล่าวอย่างมั่นใจ
ของพล.ท.คงชีพ ตันตระวา 
ณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม 
 ท�าให้เชื่อได้ว ่าคสช.มั่นใจ 
ในระดับหนึ่ ง ว ่ าชั่ ว โมงนี้ ยั ง
สามารถใช้อ�านาจได้อย่างเต็ม 
ท่ีไม่ต้องกลัวว่าจะถูกน�าไปขยาย
ผลเม่ือฝ่ายตรงข้ามแตกตัวมา 
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In Brief : ย่อความ

ผีการพนัน

ทรรศนะ

มันไม่มีหรอกที่มีแต่ได้ ไม่มีเสีย มี
แต่บวกไม่มีลบ มีแต่ชนะไม่มีแพ้
เมือ่มด้ีานหนึง่กม็อีกีด้านหนึง่ เพราะ 
ฉะนัน้กข็ออย่าจมอยูเ่พยีงด้านเดียว 
อยู่ในโลกใบนี้ต้องพยายามอยู่ให ้
มันเหนือโลก เลื่อนระดับ อย่าหลง
แบบเลื่อนลอย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ข่าวทีน่่าตกใจคอืเดก็แค่ 7 ขวบเล่นพนันบอล
และเป็นหน้ีเป็นสิน ท้ังยังเป็นลูกต�ารวจอีก 
ถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคจิตเวช สมองขาดคัน
เบรก เมื่อก่อนเราร้องเพลงว่ากีฬาเป็นยา
วิเศษ แก้กิเลสท�าคนให้เป็นคน แต่เด๋ียวน้ี
กีฬากลับท�าให้คนเป็นเปรต เปล่ียนคนให้
หมกหมุ่นแต่กิเลศ ทั้งยังมีพวกจ้างล้มบอล 
โกงกนัอกี แต่กย็งัมีคนติดกนังอมแงมจนถอน
ตัวไม่ขึ้น
 ท�าให้มีการออกมารณรงค์ต่อต้านการ 
พนันบอล เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้า
ใหม่ๆเข้าไป บางคนกบ็อกว่าคนไทยการพนัน
อยู ่ในสายเลือด อบายมุขต่างๆมีสารพัด  
อะไรก็เป็นการพนันได้หมด หากคนใน
ประเทศติดการพนันกันงอมแงม ประเทศ 
จะพัฒนาให้มีความเจริญได้อย่างไร  
 บังเอิญอาตมาต้ังแต่เด็กเล็กๆมาไม่เคย 
อยู่ในวงการนี้ จึงไม่ได้ถล�าตัวกับเรื่องเหล่านี้ 
หรือเพราะผ้าเหลืองคุ้มครองก็ตาม จึงไม่ 
เคยมีอารมณ์อยากเล่นการพนันอะไรเลย 
แม้แต่จะเชียร์จะลุ้นอย่างท่ีบางคนถึงกับช็อก 
หรือจะเฮแทบสนามพังนั้นไม่มีทาง  
 โชคดีที่ผ้าเหลืองและธรรมวินัยห่อหุ้มเรา 
ไว้ จึงไม่ถูกผีพนันมาห่อหุ้ม จึงอยู่เหนือการ

ศัตรูประเทศ?

ไม่ใช่เรือ่งแปลกที ่“ทัน่ผูน้�า” และ “คณะ 
รัฐประหาร” ไม่อยากจะปลดล็อก
พรรคการเมอืงจนกว่าจะถงึ “เส้นตาย” 
สถานการณ์ที่บังคับให้ต้องปลดล็อก 
เพราะแค่เปิดให้มกีารจดทะเบยีนพรรค 
การเมืองใหม่ ประเด็นทางการเมือง 
ก็ร้อนแรงมาจนทุกวันนี้  
 โดยเฉพาะการต่อสู ้ระหว่างฝ่าย
สนับสนุน “ทั่นผู ้น�า” ซึ่งต ้องเชื่อ 
มั่นว่า “การปฏิรูปประเทศ” และ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” จะน�า
ประเทศมั่งคั่งและม่ันคงได้จริง กับ 
อีกฝ่ายที่ต้องการให้ระบอบประชาธิป 
ไตย ท่ีแท ้ จริ ง เกิดขึ้ นอย ่ า งมั่ นคง  
คือ การรัฐประหารที่ถือเป็น “วงจร
อุบาทว์” จะต้องหายไปอย่างถาวร 
จากประเทศไทย  
 การจุดประเด็น “ลบล้างผลพวง
การรัฐประหาร” ของ “ปิยบุตร  
แสงกนกกลุ” และเป็นหนึง่ในนโยบาย
หลักของ “พรรคอนาคตใหม่” จึง 
ถือเป็นเรื่องปรกติ เพราะพรรคการ 
เมืองเกือบทุกพรรค (ยกเว้นพรรค 
ที่สนับสนุน “ทั่นผู้น�า”) ต่างก็แสดง
จุดยืนชัดเจนว่า ไม่เอารัฐประหารและ
การสืบทอดอ�านาจใดๆ  
 ในรายการ	 Live	 !!!	 Suthichai	
Academy	(22	มีนาคม)	คุณหญิงสุดา
รัตน์	 เกยุราพันธ์	 อนุทิน	 ชาญวีรกูล	 
ธนาธร	 จึงรุ ่งเรืองกุล	 จุลภาส	 เครือ
โสภณ	 และพริษฐ์	 วัชรสินธู	 ต่างก ็
แสดงจุดยืนชัดเจนไม่เอารัฐประหาร
และพร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
รัฐประหารที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
หลังการเลือกตั้ง
 จึงไม่แปลกที่เกือบทุกคนทุก
ฝ่ายต้องการให้ “วงจรอวุาทว์” หมด 
ไปอย่างถาวร เพราะถ้ารัฐประหาร
แก้ปัญหาได้จริง ประเทศไทยคง
เจริญก้าวหน้าไปนานสุดกู่แล้ว!

พนัน แตย่งัไม่ได้อยูเ่หนอืโลกทกุอย่าง ถ้าอยู่
เหนือโลกได้ทุกอย่างจะสุดยอด เพราะอยู่ใต้
โลก อยู่ในโลก มันก็มีทุกข์ มีเรื่องโน้นเรื่องนี้
ให้ยินดียินร้าย ให้ชื่นชอบแบบหัวปักหัวป�า  
ให้ชังแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยง อาตมาจึงโชคดี 
ทีม่ธีรรมะของพระพทุธเจ้าท�าให้ไม่อยู่ภายใต้
ลกูกลมๆทีก่ลิง้ไปกลิง้มา เพราะคนทีห่วัใจอยู่
กับบอลลูกกลมๆ พอยิงเข้าประตูทีก็เฮกัน
อย่างสะใจ อีกฝ่ายก็หน้าจ๋อย ฟูมฟาย นั่งบ่น
นั่งเพ้อ ต่อว่าต่อขานต่างๆ นานาเล่นได้ดีก็
สะใจประทับใจกลายเป็นแฟนพนัธุแ์ท้  แม้แต่
เครื่องลางของขลังยังเอาไปเกี่ยวข้อง แต่ตอน
นี้ผ้ายันต์ก็ดูจะจ๋อยๆไปเหมือนกัน เพราะจะ
ท�าให้ชนะไม่มีแพ้เลยเป็นไปไม่ได้  เพราะโลก
ใบนี้มีทั้งสมหวัง ผิดหวัง มีทั้งแพ้และชนะ
	 มันไม่มีหรอกท่ีมีแต่ได้	 ไม่มีเสีย	 มีแต ่
บวกไม่มลีบ	มแีต่ชนะไม่มแีพ้	เมือ่มด้ีานหนึง่ 
ก็มีอีกด้านหนึ่ง	 เพราะฉะนั้นก็ขออย่าจมอยู่
เพียงด้านเดียว		อยู่ในโลกใบนี้ต้องพยายาม
อยูใ่ห้มันเหนือโลก	เล่ือนระดบั	อย่าหลงแบบ
เลื่อนลอย	 อย่าเล่นการพนันอย่างเลื่อน 
เป้ือน	เราต้องเลือ่นระดบัจติใจเราให้อยู่เหนอื
กิเลสเหล่านี้		
 หากจมอยู่กับการพนัน พอแพ้ก็ช�้า 
ชอก ได้ก็ฟูแป๊บหนึ่ง เสียก็จะแฟบไป
นาน จึงต้องอยู่ให้เหนือความฟู ความ
แฟบ ดูบอลได้ แต่อย่าลุ้นใจจะขาดจะ
ช็อกให้มันสุดเหวี่ยงสุดกู่  เอาแค่พอดีๆ 
ดูสนุกตามท่ีเขาเล่น เป็นเรื่องเท้าเรื่อง
ศิลปะ ต้องอยู่เหนือโลก อย่าอยู่ใต้โลก 
บางวนัท�าลอยตวัอยูเ่หนอืโลก ปิดจอทีวี.
แล้วมาดูใจตัวเองบ้าง ถ้าไม่ได้ฟุตบอล 
ใจไม่เป็นทาสแบบหลงใหล ไม่ดูไม่ได้ 
ไม่ใช่ฝักใฝ่จนหัวปักหัวป�าจนแทบไม่ท�า
มาหากิน ทั้งยังเล่นพนันอีกจนลืมหน้าที่
การงานของตน
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกโตแต่การเมืองไม่ม่ันคง

Deloitte Private (กลุ่มงานของ 
ดีลอยท์ที่ดูแลให้บริการลูกค้า
บริษัทเอกชน ให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นต่างๆที่จะส่งผลต่อธุรกิจ
ของลูกค้า) ส�ารวจ “ทัศนคติของ
บริษัทเอกชนทั่วโลกเรื่อง การ
วางแผน ล�าดับความส�าคัญและ
ความคาดหมาย” ซึง่เป็นผลส�ารวจ
ครั้งแรกจากผู ้บริหารบริษัทเอก 
ชน 1,900 คนใน 30 ประเทศ  
โดย 2 ใน 3 เชื่อมั่นว่าในปีหน้า
รายได้ ผลก�าไร ความสามารถใน
การผลิตและเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้น
แน่นอน โดยร้อยละ 45 มแีผนจ้าง
พนักงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
53 ยอมรับว่ายังมีความไม่ม่ันใจ
ทิศทางในอนาคตของธุรกิจตัวเอง 
แต่โดยรวมมีความเห็นตรงกันว่า 
มอีนาคตสดใส แต่ในทวปีอเมรกิา
กังวลเรื่องสภาพเศรษฐกิจในประ 
เทศ ภูมิภาค EMEA (ยุโรป ตะวัน 
ออกกลางและอาฟริกา) เชื่อการ
จ้างพนักงานจะเป็นความท้าทาย
สูงสุด และเอเชียแปซิฟ ิกยังมี
ปัญหาราคาของวัตถุดิบ
 ผู้บริหารทั่วโลกเห็นตรงกันว่า
ความไม่มั่นคงทางการเมืองคือ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเติบโต
เป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาคอืความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอุป 
ทานภายในประเทศที่ลดลง กฎ
ระเบียบเข้มงวดและค่าใช้จ่ายทาง
เทคโนโลยี โดยร้อยละ 84 บอก
ว่าการค้าในตลาดโลกส�าคัญกับ 
supply chain ร้อยละ 79 ยอม 
รับว่ารายได้ส่วนหนึ่งของบริษัท 
มาจากการส่งออกไปตลาดโลก 
ร้อยละ 43 รายได้มากกว่า 1 ใน 
4 ของมาจากการส่งสินค้าป้อน
ตลาดโลก ร้อยละ 10 ทีค่าดว่าราย
ได้การขายนอกประเทศจะลดลง   

เอกชนทัว่โลกเชือ่มัน่ว่าเศรษฐกจิโลกจะโตอย่างต่อเนือ่ง เพราะ
เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่เศรษฐกิจทั่วโลกโตพร้อมๆกัน 
ท�าให้ต้องวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องและรองรับการเติบโต
ในอนาคต

แต่งต้ัง :	 เดฟ	 ดีมาน	 กรรมการผู้จัดการประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
เอ็กซ์พีเรียน	และ	ยัน	โดดิออน		หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
เชิงกลยุทธ์	 ทีเอ็มบี	 ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีการแต่งตั้งเอ็กซ์พีเรียนเป็นผู้วางระบบ
มาตรฐานรายงานการเงิน	IFRS9	

เยี่ยมชมกิจการ :	 สมภพ	 ศักดิ์พันธ์พนม	 ประธานกรรมการ	 และทีมงาน	 บริษัท	
แอสเซท	โปรแมเนจเม้นท์	เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางมะตอยน�้าส�าเร็จรูปของ	บริษัท	
เอเชี่ยนแอสฟัลท์	 จ�ากัด	 ณ	 จังหวัดล�าปาง	 โดยมี	 สมบัติ	 ธิยา	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
วิศวกรรมและจัดการโรงงาน	ให้การต้อนรับ	

UIF-Aได้รางวัลกองทนุยอดเยีย่มปี2561

 ส่วนใหญ่คือ 2 ใน 3 เห็นว่า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยดีจิิทัล 
เป็นผลดีต่อบริษัทและการประ 
กอบธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ๆ กระ 
ตุน้ให้เกดินวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนา 
คต ส่วนเกือบครึ่งหนึ่งมองผลกระ

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้า
หน้าที่การตลาดบลจ.ยูโอบี (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่ากองทุน
เปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ 
(ชนิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัต ิ
โนมัติ) หรือ UIF-A ได้รับคัด 
เลือกจากนติยสารการเงนิธนาคาร
เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 
ประเภทจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก 
ถือเป ็นความส�าเร็จจากความ 
ร ่วมมือในระดับภูมิภาคที่คัด 
สรรกองทุนให้กับนักลงทุนไทย 
กองทุนจัดตั้งกุมภาพันธ์ 2559 
และได ้รับการตอบรับจากนัก

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม 
โฟกัส ฟันด์ (UIF) แบ่งหน่วย
ลงทุนเป็นหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อ
คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(UIF-A) 
และหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ (UIF-N) 
ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือกอง 
ทุ น  U N I T E D  G L O B A L 
DIVERSIFIED PORTFOLIOS 
- United Income Focus Trust 
- Class USD Dist (กองทุนหลัก) 
ให้ความส�าคัญกับการลดความ
ผันผวนของพอร์ตการลงทุนด้วย

ทบในแง่ลบคือ ความคาดหวังที่
เปลี่ยนไปของลูกค้า ความเปลี่ยน 
แปลงตลาดมหภาค การเปล่ียน 
แปลงกฎระเบียบต่างๆทีส่�าคญัร้อย
ละ 68 บอกว่ามีแผนในเรื่องการ
ควบรวมกิจการเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์
ในการสร้างความเตบิโตให้กบัธรุกจิ

กลยทุธ์ “all- weather strategy” 
เน้นการปรับความเส่ียงและสร้าง
ผลตอบแทนของพอร ์ตการลง 
ทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกให้เหมาะ
สมกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อ 
ผลตอบแทนสม�่าเสมอ บริหาร
กองทุนโดย Wellington Asset 
Management ซึ่งมีความเชี่ยว 
ชาญการลงทุนในสินทรัพย์ทั่ว 
โลก ท�าให้กองทุน UIF เป็นทาง
เลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับ
ภาวะตลาดปัจจุบันและสามารถ
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ด ี
ในระยะยาว
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ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’สั่งเก็บภาษีจีน60,000ล้าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ของสหรัฐได้ลงนามในบันทึก
ค�าสั่งประธานาธิบดีเรียกเก็บ
ภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนคิด
เป ็นวงเงิน 60,000 ล ้าน
ดอลลาร์ เพือ่ตอบโต้ทีจ่นีขโมย
ทรัพย์สนิทางปัญญาของสหรฐั 

ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า 
มาตรการในครั้งนี้จะเป็นมาตร 
การแรกในหลาย ๆ มาตรการที่ 
จะตามมา แต่ค�าสั่งนี้จะยังไม่มี 
ผลบังคับใช้โดยทันที โดยภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์นี้ นายโร 
เบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้า
ของสหรัฐจะเผยแพร่รายช่ือของ
สินค้าที่จะต้องถูกเก็บภาษี หลัง
จากนั้นจะมีการเปิดรับฟังความ
เห็นของประชาชน 
 ขณะที่สถานทูตจีนในกรุงวอ 
ชงิตนักล่าวเตอืนว่า การเผชญิหน้า
ทางการค้าน้ัน สุดท้ายแล้วจะส่ง
ผลลบต่อสหรัฐเอง หากสหรัฐจุด
ชนวนสงครามการค้าขึ้นมา จีน 
จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องผล
ประโยชน์ของจีนด้วยวิธีการทุก
อย่างที่จ�าเป็น ทางด้านกระทรวง
พาณิชย์ของจีนกล่าวว่า ก�าลัง
วางแผนเรื่องมาตรการในการ
ตอบโต้สินค้าน�าเข้าจากสหรัฐคิด
เป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ 
เพื่อให้เกิดความสมดุลย์หลังจาก 

ข่าวย่อย

ฐานนาวกิฯปินส์ใหม่ 
โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิด 
เผยว่า ฟิลิปปินส์จะเริ่มสร้าง
ฐานนาวิกโยธินบนเกาะทาง
ตอนเหนือสุดที่อยู่ใกล้ไต้หวัน
ในเดือนหน้า เพื่อเสริมการ
ป้องกันประเทศและป้องกัน 
การลักลอบท�าประมงในน่าน 
น�้าอาณาเขต ที่ผ่านมาเรือของ
หน่วยยามฝั ่งฟิลิปปินส์และ
ไต้หวันมักเผชิญหน้ากันใน
น่านน�้าซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อน 
และเคยเกือบจะตัดความสัม 
พันธ์ทางการทูตระหว่างกัน 
เมื่อปี 2556 หลังจากเรือฟิลิป 
ป ินส ์ยิ ง เรือประมงไต ้หวัน 
ท�าให้ชาวประมงเสียชีวิต 1 คน 

เปรรู้องเลอืกตัง้ใหม่
สถานการณ์ทางการเมืองใน
เปรูหลังประธานาธิบดีเปโดร 
ปาโบล คูชินสกี้ ชิงลาออกก่อน
ถูกสภาลงมติถอดถอนจาก
ข้อหารับสินบน ซึ่งนายคูชิน 
สกี้ ปฏิ เ สธข ้ อกล ่ า วหาดั ง 
กล่าว ส่วนประชาชนหลายพัน
คนที่กรุงลิมา เมืองหลวงของ
เปร ู ชมุนมุประท้วงแสดงความ 
ไม่พอใจนายคูชินสกี้และรัฐ 
สภา พร้อมกับเรียกร้องให้จัด 
การเลือกต้ังใหม่เลือกประธา 
นาธิบดีและการเลือกตั้งทั่วไป 

ออสซีเ่ตอืนไซโคลน  
ส�านักอุตุนิยมวิทยาออกค�า
เตือนประชาชนบริเวณชายฝั่ง
ทา งตะ วันตก เฉี ย งของรั ฐ
ควนีสแลนด์และทางตะวันออก
เฉียงเหนือของดินแดนนอร์
เทร์ินเทร์รทิอรรีะวงัพายไุซโคลน
นอราที่ก่อตัวบริเวณทะเลอารา
ฟูราระหว่างนอร์เทิร์นเทร์ริทอ
รีของออสเตรเลียและปาปัว
นิวกินีเช้าวันที่ 23 มีนาคม  
โดยคาดว่าจะทวกี�าลงัแรงขึน้ใน
วันเสาร์ 24 มีนาคมซึ่งจะเป็น
พายุลูกที่สองในรอบสัปดาห์

ที่สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีน�า 
เข้าเหล็กกล้าและอะลูมิเนียมจาก
จีนไปก่อนหน้านี้ โดยจีนเตรียม 
จะเก็บภาษีสินค้าสหรัฐ 128 ราย 
การหากทัง้สองประเทศไม่สามารถ 
บรรลุข้อตกลงเรื่องการค้าได้
 ทางด้าน จนีประกาศกร้าวเตอืน 
สหรัฐว่าไม่กลวัการท�าสงครามการ
ค้า โดยกระทรวงพาณิชย์จีนแถลง
ว่าไม่ต้องการท�าสงครามการค้า 
แต่หากเกิดขึ้นจริงจีนก็ไม่เกรง 
กลัว ทางจีนเองก็ก�าลังพิจารณา
เพ่ิมก�าแพงภาษีสินค้าน�าเข้าจาก
สหรัฐหลายรายการ คิดเป็นมูลค่า 
3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 96,000 ล้านบาทเพื่อ
ตอบโต้มาตรการคว�่าบาตรของ
สหรัฐ
 ขณะที่มีความเคลื่อนไหวการ
ปรับเปลี่ยนทีมงานด้านนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐ อีกครั้งเมื่อ

วานนี ้เมือ่ทรัมป์ ตดัสนิใจปลดเอช 
อาร์ แม็คมาสเตอร์ อดีตนายพล
ในกองทพัสหรัฐ ออกจากต�าแหน่ง
ทีป่รึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติ
และแต่งตั้งนายจอห์น โบลตัน 
อดีตทูตสหรัฐประจ�าสหประชา 
ชาติ ที่สนับสนุนให้ใช้ก�าลังทาง
ทหารกับเกาหลีเหนือและอิหร่าน 
ขึ้นด�ารงต�าแหน่งแทน 
 ทรัมป์ทวีตข้อความทางทวิต
เตอร์ส่วนตัวของเขาประกาศเรื่อง
การแต่งตั้งนายโบลตัน โดยเขาจะ 
เข้ารบัต�าแหน่งในวนัที ่9  เมษายน 
นี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายทรัมป์
เพิ่งจะสั่งปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์
สันออกจากต�าแหน่งรัฐมนตร ี
ต ่างประเทศ การปรับเปล่ียน 
ครั้งล่าสุดนี้ แสดงให้เห็นว่า นาย
ทรัมป์ก�าลังน�าที่ปรึกษาระดับสูง 
ที่เห็นด้วยกับทัศนะของเขาเข้า 
มาร่วมงานมากขึ้น

ศาลกลางกรุ ง โซลมีค� าสั่ ง ให ้
ควบคุมตัวนายลีมยองบัก อดีต
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ช ่วงปี 
2551-2556  ซึ่งส�านักงานอัยการ
ได ้ขอให ้ศาลอนุมัติหมายจับ 
เม่ือวันจันทร์ที่ 19 มีนาคมผ่าน 
มาในความผิดหลายข้อหา ทั้ง 
รับสินบน ฉ้อโกง หลบเลี่ยงภาษี 
และตั้งกองทุนส�าหรับติดสินบน 
แต่เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ซึ่ง 
ท�าให ้มีความเป ็นไปได ้ว ่าเขา 

อาจท�าลายหลักฐาน อย่างไรก ็
ตาม นายลีได้โพสต์ข้อความบน 
สื่อสังคมออนไลน์หลังมีค�าสั่ ง 
ให ้จับกุมว ่า เขามีความรับผิด 
ชอบต ่อทุกสิ่ งแม ้ ได ้พยายาม 
ท�าดีที่สุดในระหว ่างการด�ารง
ต�าแหน่ง 
 รายงานระบุว ่า เจ ้าหน้าที่
ส อบส วนจ ะน� า ตั ว เข า ไ ปยั ง 
ศูนย์ควบคุมตัวทางตอนใต้ของ 
กรุงโซลในเร็วๆนี้

ศาลเกาหลใีต้สัง่คมุตวัอดตีปธน. 
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SAMMI-OM-040517-01

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500

 

Hue MAK 140318=4*6

สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.
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THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

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

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป  
 • วฒุ ิปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสินค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 หรอื ปวช.ขึน้ไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 ขึน้ไป
 • มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน 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
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สังคม

เทคโนโลยีลดการเหลื่อมล�้า
ปัจจุบันนอกจากปัจจัย 4 ในการ
ด�ารงชีวิตแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ของ
ประชากรโลก คือ สมาร์ทโฟน 
นอกจากจะน�าเทคโนโลยีเอามา
ช่วยในการสื่อสารแล้ว ปัจจุบัน
รฐับาลยงัให้ความส�าคญัในการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
ประเทศ ประกาศนโยบาย “ไทย
แลนด์ 4.0” ส่งผลให้เด็กไทยยุค
ใหม่ต้องไฮเทคโนโลยี โดยการน�า
อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในระบบ
การศึกษา ง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิก
 น้องแพท-พรมิา ยนตรรกัษ์ 
ผู ้ก ่อตั้งใจกลุ ่มจิตอาสา “The 
Lionheart Society ซึ่งปัจจุบัน
ก�าลังศึกษาอยู ่ที่ ชั้นปีที่ 3 ใน 
Stanford University, California 
กล่าวว่า เทคโนโลยีมีความส�าคัญ 
“อย่างมาก” กับการด�าเนินชีวิต 
และการท�าธุรกจิในปัจจบัุน เพราะ
เทคโนโลยีสามารถย่อโลกให้เล็ก
ลง เราสามารถรับรู้ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวได้จากทุกมุมโลก ใน
ส่วนของภาคธุรกิจ มันท�าให้เรา
สามารถเก็บข้อมูลการขาย ข้อมูล
สินค้าคงคลัง (stock) ช่วยในการ
ท�าบัญชีและรายงานต่างๆ นอก 
จากนี้เทคโนโลยียังมีประโยชน ์
ในการวิเคราะห์ในระดับสูง เพ่ือ
ประเมินผลทางความรู ้สึกของ 
ผู ้รับฟังข่าวสารจากแหล่งต่างๆ  
ว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรม หรือ
เศรษฐกิจมีสภาพเช่นใด โดยไม่
ต้องใช้บุคลากรในการท�างาน อีก

ความกังวลอ่ืนๆ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และข้อจ�ากัดด้านการ
ผลิตอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประเทศไทยยังต้องน�า
เข้าจากต่างประเทศ  
 จากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
มันเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ ในฐานะเด็กไทยท่ีมีโอ 
กาสได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชั้น
น�าของโลก จึงอยากน�าความรู ้
ความสามารถกลับมาพัฒนาประ 
เทศ ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือ กลุ่มธุรกิจ 
Start Up หากเราสามารถน�า
เทคโนโลยีมาช่วยในการกระบวน
การผลิต ก็สามารถจะท�าให้ลด
ปริมาณต้นทุน และท่ีส�าคัญไม่ 
ต้องน�าเข้าเคร่ืองจักรในต่างประ 
เทศอีกต่อไป 
 นี่แหละเด็กไทยยุคใหม่หัวใจ 
4.0 อย่างแท้จริง...

ทั้งยังช่วยในการวัดผลเชิงจิตวิท 
ยาในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวม 
ทั้งการวัดผลความส�าเร็จในการ
โฆษณา การหาลูกค้าใหม่ และการ 
ปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการของตลาดและความ
ต้องการของผู้บริโภคทั้งในธุรกิจ
ทั่วไปและธุรกิจออนไลน์อีกด้วย
 จากเข้าร่วมงานในโครงการ 
“Stanford Economics Asso 
ciation” แพทได้เรียนและศึกษา
งานกับ Professor Raj Chetty  
ซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการ
ไหลเวยีนของรายได้ จากการศกึษา
อย่างจรงิจงัท�าให้ทราบว่า ประเทศ 
ไทยยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องเทศโนโล
ยรีะดบัสงู ท�าให้หลายๆ Platforms 
ไม่สามารถสนับสนุนการบริการ
ทางเทคนคิใหม่ๆได้ อาท ิข้อจ�ากดั
ทางด้านบุคลากร ข้อจ�ากัดของผู้
บริโภค ยังมีผู ้บริโภครุ่นเก่าอีก
จ�านวนมากที่ยังไม่คุ้นเคยในการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในชีวิตประจ�า
วัน เช่น การซื้อขายออนไลน์ หรือ

สุดารตัน์	กลิน่เจรญิ	ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิลกูค้าผูป้ระกอบการ	SMEs	Startup	
ธนาคารออมสิน	 ดร.ศักดิผล	 เจือศรีกุล	 ผู้อ�านวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม	 หอการค้าไทย	 เปิดอบรมโครงการการพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ	ครั้งที่	1	

พิเชียร	 คูสมิทธิ์	 รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ	 และ	 ชฎารัตน์	 สิงหเดชากุล	 
ผูช่้วยเลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา	ร่วมเป็นประธานและมอบทนุ	
การศึกษาภายใต้โครงการ	 “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ	 เพื่อผู ้เรียนดีมีศักยภาพ 
เป็นเลิศ”	รุ่นที่	2	ให้น้องๆที่มีผลการเรียนดีเด่น


