กรุงเทพธุรกิจ

ต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โอกาสที่ไทยมีให้กับอิสราเอลคือ
ไทยเป็นตลาดใหญ่ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้
การแบ่งปันความรู้จะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว

ktfor@nationgroup.com
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กนกวรรณ เกิดผลานันท์
กรุงเทพธุรกิจ

เมือ่ พูดถึงอิสราเอล หลายคน
คงคิดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเกษตร
(อะกริ เ ทค) ยิ่ ง ได้ ส ตาร์ ท อั พ
เข้ า มาเสริ ม ยิ่ ง ท� ำ ให้ อิ ส ราเอล
แข็งแกร่ง เพราะประเทศนีไ้ ด้ชอื่ ว่า
เป็น Startup Nation อยูแ่ ล้ว งาน
AGRISRAEL 4.0 เป็นอีกตัวอย่าง
หนึง่ ทีฉ่ ายภาพความก้าวหน้าด้าน
การเกษตรของประเทศเล็กๆ กลาง
ทะเลทรายได้เป็นอย่างดี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจ�ำประเทศไทย น�ำคณะนักธุรกิจ
ไทยร่วมงาน AGRISRAEL 4.0 ทีไ่ ร่
องุน่ บาร์กนั ในกิบบุตซ์ฮลุ ดา
กรุ ง เทลอาวี ฟ ภายใต้
สโลแกน “พร้ อ มเพื่ อ
การเกษตรของวันพรุง่ นี”้
ทันทีทกี่ ้าวเท้าเข้าไปในไร่
องุน่ ผูร้ ว่ มงานก็ได้ตระหนัก
ว่ า ในยุ ค ของบิ๊ ก ดาต้ า
ไอที และไอโอที บรรดา
ผู้ประกอบการอิสราเอล
งัดสารพัดเทคโนโลยี ไม่วา่

จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
หุน่ ยนต์ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
เซ็นเซอร์ อัลกอริธมึ และสมาร์ทโฟน
มาเป็นเครือ่ งมืออันทรงพลัง ช่วย
เกษตรกรบริหารจัดการได้อย่าง
แม่นย�ำ
สตาร์ทอัพที่มาร่วมงาน เช่น
AgroScout ใช้โดรนตรวจสอบ
โรคพืชด้วยการรวบรวมข้อมูล
จากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ทั่วแปลง
เกษตร ผสมผสานกับข้อมูลจาก
ภายนอก ไม่วา่ จะเป็นสภาพอากาศ
ข้อมูลดาวเทียม ใช้การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก
ตรวจสอบและระบุโรคและแมลง
ศัตรูพืชได้อย่างเที่ยงตรง แม้แต่
ใบพืชขนาดเล็กก็ไม่อาจหลงหูหลงตา
ไปได้ ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์โดย
อั ล กอริ ธึ ม ของบริ ษั ท จากนั้ น

‘AGRISRAEL 4.0’
เปิดโลกเกษตรก้าวหน้า

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพที่มา
ร่วมงาน AGRISRAEL 4.0 ซึ่งนอกจาก
ผู้มาร่วมออกบูธแล้ว งานนี้ยังมีผู้สนใจมา
เยี่ยมชมงานจากทั่วโลก
เท่าทีส่ งั เกตด้วยสายตาจากป้ายห้อยคอ
ผูม้ าร่วมงาน นอกจากนักธุรกิจไทยแล้วยังมีจาก
จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย
สหรัฐ โคลอมเบีย อิตาลี เป็นต้น
นวัตกรรมทีเ่ ห็นจากเหล่าสตาร์ทอัพชวน
ให้คิดถึงค�ำพูดของ ยูริ แอเรียล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรอิสราเอล ที่กล่าว
ระหว่างเปิดงานด้วยความภาคภูมิใจ

อิสราเอล
เชือ่ มัน่ ‘ตลาดไทย’

ผูนำยุคใหม...กับเทคนิคการฟง

เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดี

ดร. ปอรรัชม ยอดเณร

รับเพียง
15 ทานเทานั้น

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรดานการส�อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
พิธีกรและผูประกาศขาว

อัพโหลดเก็บไว้ในคลาวด์ ผู้ใช้สามารถเข้า
ถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
กระบวนการท�ำงานของ AgroScout
เริม่ จากใช้โดรนบินสแกนข้อมูล ระบุปญ
ั หาที่
เกิดกับพืช แยกประเภทโรคพืชโดยอัตโนมัติ
จากนัน้ จึงแนะน�ำวิธกี ารรักษาและสารเคมีที่
ต้องใช้
บริษทั CROPX พัฒนาซอฟต์แวร์
ในระบบคลาวด์ ท�ำงานร่วมกับเซ็นเซอร์
ไร้สาย ให้บริการซอฟต์แวร์ชลประทาน
อันทันสมัย ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ลดต้นทุนค่าน�้ำและพลังงาน พร้อมๆ
กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนที่ชลประทาน ให้น�้ำ
ในแปลงเกษตรเดียวกันด้วยระดับที่
ต่างกันได้ตามความเหมาะสม
อีกหนึ่งบริษัทอย่าง Akologic
แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อการเกษตร
ตัวแรกของโลก พัฒนาจาก Azure คลาวด์
แพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ ตรวจสอบ
สินค้าเกษตรตลอดทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่ไร่นาไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ต
หรือบริษทั BeeHero ทีใ่ ช้อลั กอริธมึ
จากกระบวนการเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร
อันซับซ้อน ผนวกกับเซ็นเซอร์ตน้ ทุนต�ำ่
ติดตามและเพิม่ ประสิทธิภาพการผสม
เกสรแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ 30% โดยเฉลี่ย

กรุงเทพธุรกิจ • ทูตพาณิชย์อสิ ราเอล
เชือ่ มัน่ การค้า-การลงทุนสองประเทศโต
ต่อเนือ่ ง ชีเ้ น้นความร่วมมือแบบเติมเต็ม
ไม่มุ่งแข่งขัน
นายดะกัน อโลนี หัวหน้าและที่
ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย
ให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจใน
โอกาสทีส่ ภาหอการค้าแห่งประเทศไทยน�ำ
คณะนักธุรกิจไปเยือนอิสราเอลเมือ่ วันก่อน
ว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่าง
ไทยกับอิสราเอลตัง้ แต่ปี 2561 ถึงขณะนี้
ถือว่าเติบโตมากขึ้น
เห็นได้ชัดจากการมีคณะนักธุรกิจ
ไทยเข้ามาในอิสราเอลมากกว่าเดิม บริษทั
ระดับท็อปเท็นกว่า 60% มาร่วมมือกับ
บริษัทอิสราเอลแล้วไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งปันโนว์ฮาว หรือ
การลงทุนโดยตรง เช่น บริษทั อินโดรามา
มาซือ้ บริษทั อาฟโกล (Avgol) ของอิสราเอล
ธนาคารใหญ่ๆ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ
อิสราเอล ทัง้ ด้านฟินเทคและความมัน่ คง
ไซเบอร์ บริษัทอาหารเครื่องดื่มอย่าง
สิงห์ คอร์ปอเรชัน่ ก็เข้ามาลงทุนในบริษทั
อิสราเอล
ส�ำหรับการส่งเสริมการค้าการลงทุน
ระหว่างกัน ทูตพาณิชย์กล่าวว่าอิสราเอล
นิยมส่งเสริมความร่วมมือในระยะยาวที่
บริษัทของทั้งสองฝ่ายสามารถเติมเต็ม
กันได้ (Complete) ไม่ใช่มาแข่งขันกัน

กรุงเทพธุรกิจ

❚

พัฒนาทักษะการฟง ลดปญหาความขัดแยงความไมเขาใจกัน
 เรียนรูการฟงอยางลึกซึ้งพรอมฝกการสังเกต – ทักษะจำเปนของผูนำเพ�อใชในการส�อสารกับลูกนอง
หรือกับผูนำในทีมอ�นๆ
 การฟงอยางมีสติ ปราศจากอคติ เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงาน รวมถึงการส�อสาร
ในครอบครัวเพ�อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
 การฟงความจริงตามที่เปน การฟงดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ การฟงดวยความเคารพ
ตอผูพูดดวยความจริงใจ และการฟงตั้งแตตนจนจบ เพ�อลดปญหาความขัดแยงทางความคิดและความรูสึก
กอใหเกิดความรักและความเมตตาอยูรวมกันไดอยางสันติ
 การวิเคราะหตนเองในฐานะผูฟงตามหลักผูนำ 4 ทิศ
 ฝกการสวมบทบาทสมมติในการส�อสารกับคูส�อสารที่แตกตางกันในสถานการณตางๆ
 เทคนิคการจับประเด็นใจความสำคัญเพ�อการส�อสารที่ราบร�น


24 - 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ชองนนทรี)

Best
Deal!

“อิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆ พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย น�ำ้ มีจำ� กัด จึงต้อง
มีนวัตกรรม และโซลูชนั่ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการปฏิวัติเกษตรกรรม 4.0”
โซลูชนั่ ทีเ่ หล่าสตาร์ทอัพน�ำมาจัดแสดง
ล้วนยืนยันถึงความก้าวหน้าของประเทศได้
เป็นอย่างดี
อีกข้อพิสูจน์หนึ่งที่ยืนยันได้คือความ
เชื่อมั่นของคนต่างถิ่น อย่าง โอเรสเทส ที
ซาลอน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรฟิลปิ ปินส์
แบบบัญชีรายชือ่ ภาคเกษตร จากเขตเกซอนซิตี้
ทีม่ าร่วมงานนีด้ ว้ ย เผยว่างานนีส้ ำ� คัญมากกับ
ฟิลปิ ปินส์ ตนเป็นตัวแทนจากภาคเกษตรที่
ประชาชนยังยากจนอยู่มาก
“ในฐานะ ส.ส.ผมอยากพัฒนาเทคโนโลยี
สูภ่ าคเกษตร ช่วยลดความยากจน ประชาชน
ยั ง ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
อย่าลืมว่าแต่ละปีประชาชนเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
เราต้องหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้
มากขึ้น”
เขายอมรับว่าสิง่ ทีไ่ ด้เห็นจากอิสราเอล
ช่วยให้ค�ำตอบได้มากขึ้น

อัตราทานละ 15,000 บาท
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมัคร 3 ทานขึ้นไป
ตอองคกร ลด 10%

ทฤษฎี 50%
เวิรคช็อป 50%

ดูรายละเอียดหลักสูตรไดที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ลงทะเบียนออนไลน www.bangkokbiznews.com/training คาใชจายในการอบรมลดหยอนภาษีได 200% (สำหรับนิติบุคคล)

กรุงเทพมอนิเตอร์

ครัวเรือนญีป่ นุ่ กังวลเรือ่ งเศรษฐกิจ

โตเกียว - ผลส�ำรวจจากธนาคารกลางญีป่ นุ่ (บีโอเจ) เปิดเผยว่า
ครัวเรือนญี่ปุ่นที่คาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้น
ในรอบ 1 ปีขา้ งหน้านัน้ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 80.5% ซึง่ เป็นระดับสูงสุด
ในรอบเกือบ 4 ปี และเพิ่มขึ้นจากระดับ 78.7% จากการส�ำรวจ
เมื่อเดือน มี.ค.
นอกจากนี้ ครัวเรือนญี่ปุ่นที่คาดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้น
ในอัตราที่เร็วขึ้นในรอบ 5 ปีข้างหน้า มีสัดส่วนที่ 83.4% ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี และเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.3% จาก
การส�ำรวจเมื่อเดือน มี.ค.แต่ผลส�ำรวจระบุว่า ครัวเรือนญี่ปุ่นมี
ความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อประเมิน
จากอุปสงค์ระดับโลกและผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน
ผลส�ำรวจดังกล่าวบ่งชีว้ า่ เงินเฟ้ออาจปรับตัวเพิม่ ขึน้ แตะเป้าหมาย
ทีแ่ บงก์ชาติญปี่ นุ่ ได้ตงั้ ไว้ โดยกรรมการบีโอเจส่วนใหญ่เชือ่ ว่าเงินเฟ้อ
จะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนบรรลุเป้าหมาย 2% ในท้ายทีส่ ดุ
เพียงแค่ไม่ใช่ในเร็ววันนี้ และหากเงินเฟ้อขาดปัจจัยกระตุน้ แล้ว
ทางแบงก์ชาติควรใช้นโยบายผ่อนคลายเพิม่ เติมเพือ่ หนุนเงินเฟ้อ

ปากีสถานเตรียมกลับเข้าตลาดพันธบัตรโลก

อิสลามาบัด - นายอับดุล ฮาฟีซ เชค หัวหน้าคณะทีป่ รึกษา
ฝ่ายการเงินของนายกรัฐมนตรีปากีสถาน เปิดเผยว่า ปากีสถานก�ำลัง
เตรียมการขายพันธบัตรยูโร พันธบัตรอิสลาม และพันธบัตรสกุล
เงินหยวน ในปีงบประมาณหน้าซึง่ ก�ำลังจะเริม่ ขึน้ ในอีกไม่กเี่ ดือนนี้
ซึง่ ความเคลือ่ นไหวนีม้ ขี นึ้ หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

(Compete) ไทยมีตลาดใหญ่มากให้
บริษทั อิสราเอลต้องเรียนรู้ เทคโนโลยีทไี่ ด้
รับความนิยมในไทยมากขณะนีม้ ที งั้ ฟินเทค
ความมั่นคงไซเบอร์ คลีนเทค การจะ
ส่งเสริมก็ตอ้ งดูดว้ ยว่าคนไทยสนใจอะไร
แล้วน�ำเสนอให้เหมาะสม
ทูตพาณิชย์ยำ�้ ว่าการร่วมมือกันในที่
นี้จะต้องแบ่งปันความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีระหว่างกันด้วย ส่วนความ
ท้าทายของการค้าการลงทุนระหว่างกัน
นายอโลนี ระบุว่าไม่มีปัญหา “ตราบใด
ที่เราตอบความต้องการของตลาดได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในตลาดไทย”
โอกาสที่ไทยมีให้กับอิสราเอลคือ
ไทยเป็นตลาดใหญ่ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกัน
และกันได้ การแบ่งปันความรูจ้ ะก่อให้เกิด
ผลดีในระยะยาว การทีส่ ภาหอการค้าไทย
น�ำสมาชิกมาเยือนอิสราเอลถือเป็นการ
เยื อ นอย่ า งเป็ น ทางการครั้ ง แรกอั น
จะน�ำไปสู่ความร่วมมือกันต่อไป การ
ลงนามเอ็มโอยูระหว่างสภาหอการค้าไทย
กับอิสราเอลจะช่วยส่งเสริมปริมาณ
การค้า
ส่วนความท้าทายก็มที งั้ เรือ่ งวัฒนธรรม
และเวลาที่ต่างกัน แต่นายอโลนีมองว่า
ความท้าทายนี้เติมเต็มได้ด้วยตนเอง
เนือ่ งจากสองประเทศใกล้ชดิ กันอยูแ่ ล้ว
เห็นได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วอิสราเอล
กับแรงงานไทย คนอิสราเอลทุกๆ 45 คน
ต้องมาเที่ยวเมืองไทย 1 คนทุกปี

(ไอเอ็มเอฟ) อนุมัติเงินกู้จ�ำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ
ปากีสถาน เพื่อสนับสนุนแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดย
จะจ่ายให้เป็นงวดๆ ในระยะเวลา 39 เดือน
วงเงินกูด้ งั กล่าวนับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับแผนปฏิรปู
เศรษฐกิจของนายอิมราน ข่าน นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ซึง่ เข้ารับ
ต�ำแหน่งในเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่ประเทศก�ำลังเผชิญกับ
การผิดนัดช�ำระหนี้
ทั้งนี้ ปากีสถานได้กู้ยืมเงินเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์จาก
ประเทศต่างๆ เช่น จีน ซาอุดอี าระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดช�ำระหนี้ในขณะนั้น

อินเดียเสนอผ่อนคลายการลงทุนจากต่างประเทศ

นิวเดลี - นายนอร์มาลา สิทารามัน รัฐมนตรีคลังอินเดีย
กล่าวระหว่างการน�ำเสนองบประมาณประจ�ำปี 2562 ต่อรัฐสภา
ว่า อินเดียจะผ่อนคลายข้อก�ำหนดส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ และ
สนับสนุนงบประมาณด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐมนตรีคลังอินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลก�ำลังพิจารณาออก
มาตรการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในด้านอุตสาหกรรม
การบิน ในขณะเดียวกันก็จะผ่อนคลายมาตรฐานแหล่งที่มาของ
สินค้าส�ำหรับบริษัทค้าปลีกในประเทศ
นอกจากนี้ การแถลงงบประมาณประจ�ำปียังมีสาระส�ำคัญ
อาทิ รัฐบาลจะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจตัวกลาง
ประกันภัยได้ 100%, อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นักลงทุนทั่วโลก โดยจะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนทั้งใน
รูปแบบของไพรเวทอิควิตี้และการร่วมลงทุน, การผ่อนคลาย
กฎระเบียบการลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อ และเพิ่มข้อจ�ำกัด
การลงทุนในต่างประเทศให้เท่าเทียมกับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ

