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The new normal is now, embrace and move forward.

                ขอเปนกำลังใจใหทุกทาน
กาวทะยานผานทุกปญหาที่ทาทาย 

สูความสำเร็จในชีวิตวิถีใหม

พลิกฟนสินทรัพย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
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ปลอดชำระเง�นต�น และดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

เดือนที่ 7 - 12 ผ�อนต่ำ ล�านละ 1,500 บาท

ฟร�! ค�าธรรมเนียมบร�การสินเช่ือและจัดทำนิติกรรมสัญญา

เปลี่ยนบ�าน ที่ดิน หร�อคอนโด ปลอดจำนอง ให�เป�นเง�น หร�อ Re-Finance
สินเชื่อเพ�่ออ�ปโภคบร�โภคจากสถาบันการเง�นอื่น

ปลอดชำระเง�นต�นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน
เดือนที่ 7 - 24 ผ�อนต่ำ ล�านละ 5,500 บาท

ระยะเวลากู�สูงสุด 25 ป� วงเง�นกู�สูงสุด 10 ล�านบาท

คลายกังวลทุกเร�่องค�าใช�จ�าย

 0% ปลอดเง�นต�นและดอกเบี้ยสูงสุด 9 เดือน
“กู�ป�นี้      ผ�อนป�หน�า”

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให�แล�วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

สำหรับซื้อ  สร�าง  ต�อเติม  ซ�อมแซม

 คลายกังวลเรื่องบ�านๆ

 คลายกังวลเรื่องค�าใช�จ�าย

ใช�จ�ายสะดวก…ไม�มีสะดุด

สินเชื่อบ�าน

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาสินเชื่อแต�ละราย หลักเกณฑ�เง�่อนไขเป�นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ปลอดเง�นต�น
และดอกเบี้ยสูงสุด

0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7 - 12 ผ�อนต่ำ ล�านละ 1,500 บาท

ฟร�! ค�าธรรมเนียมบร�การสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญา 

ปลอดชำระเง�นต�น และดอกเบี้ย
0% นาน 9 เดือน เดือนที่ 10 - 12 ผ�อนต่ำ ล�านละ 2,000 บาท

*อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 29 ต.ค. 64

ปลอดเง�นต�นและดอกเบี้ย

แถมวงเง�นเพ��มเพ�่อใช�จ�าย / ปลดล็อคหนี้
มาผ�อนต่ำสบายๆ ให�อยู�ก�อน ผ�อนทีหลัง

สินเชื่อไทรทองส�วนบุคคลสินเชื่อไทรทองส�วนบุคคล
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ขึ้้�นสู่่�ปีทีี่่� 23 ครบรอบ 22 ปี ี
“โลกวันัน่�”  อ่กครั�ง!  เราขึ้อ
ขึ้อบคุณทุี่กผู่้�สู่นับสู่นุน ที่่�ยััง
คงที่ำาให้�เราม่ีปีีน่� และปีีต่�อๆ 
ไปี 

เทคโนโลยีีที�มาไวจนตาม
กัันแทบไมท่นั อาจเปลี�ยีนรููป
แบบกัารูสื่่�อสื่ารูให้้ฉัับไว และ
สื่ะดวกัสื่บายีย่ี�งขึ้้�น แต่สื่่�งที�ยัีง
สื่ำาคัญไม่น้อยีกัว่าช่่องทางกัารู
สื่่�อสื่ารู ก็ัค่อ อรูรูถรูสื่ขึ้องกัารู
อ่าน ห้รูอ่กัารูรูบัช่ม รูบัฟัังจากั 
“สู่าร”  ห้รูอ่  “แมีสู่เสู่จ”  ที�มี
คุณค่ามากัพอ  คุ้มกัับเวลาที�
คนมคีวามอดทนรูอน้อยีลงๆ 

เก่ัอบสื่องปีแล้วที�มหั้นตภััยี
โคว่ดได้เปลี�ยีนแปลงทุกัสื่รูรูพ
สื่่�งในโลกัใบนี� 

ถ้งวนันี� กัารูค่ดวา่ “เรา
จะเอาชนะโควิัดได�อยั�างไร?” 
กัับค่ดว่า “เราจะอย่ั�กับโควิัด
ได�อยั�างไร?”  คงจะพอเดา
กัันออกัแล้วว่าจะไปแนวไห้น 
เพรูาะปรูะสื่บกัารูณ์ได้สื่อนให้้
เรูารููว้่า  “ไมี�มี่อะไรท่ี่�จะฝืนื
ธรรมีชาติ่ได�” 

อะไรูที�ไม่อาจเอาช่นะได้
แบบเบ็ดเสื่รูจ็เด็ดขึ้าด ก็ัคงถ้ง
เวลาที�จะต้องมาค่ดว่าเรูาจะ
อยู่ีกัันได้อย่ีางไรูแบบไม่มีใครู
แพ ้และไมม่ใีครูต้องเสื่ยีีห้น้า 
กัันได้แล้วห้รูอ่ไม่?

ถ้งเวลาแล้วห้รูอ่ยีัง?  ที�
ทุกัสัื่งคม ทุกัช่นชั่�น ทุกัสื่ถาบัน 
ต้องปฏ่ิรููป ปรูบัเปลี�ยีนตัวเอง 
ให้้เขึ้้ากัับยีุคสื่มัยี  ให้้ทันกัับ

บที่นำา

ถอดห้น�ากาก
ถอดหั้วัโขึ้น

พระพยอม กััลยาโณ 
นอกจากรายการ 
“กัลยาโณโอเค” 

ทางช่่อง YouTube 
และ Facebook 

ของส่ื่�อ “โลกวัินน้�” แล้วิ 
พระราช่ธรรมนิเทศ 

(พระพยอม กัลยาโณ) 
เจ้าอาวิาสื่วัิดสื่วินแก้วิ
วัิดดังของ จ.นนทบุุร้

ยังคงส่ื่�อสื่ารผ่่านคอลัมน์ 
“สื่ำานัก(ข่าวิ)พระพยอม” 
ทางส่ื่�อสิื่�งพิมพ์ เฟสื่บุุ�ค 

และเว็ิบุไซต์์โลกวัินน้� 
แทบุทุกวัินไม่เคยหยุด
อย่างต่์อเน่�องยาวินาน

เป็น็เวิลาเก่อบุ 2 ทศวิรรษ

ในโอกาสู่ที่่�สู่่�อ  “โลกวัันน่�” 
ครบรอบ 22 ปีี ห้รอ่ก�าวัสู่่�ปีี
ที่่� 23 ในวันัที่่� 1 พฤศจิกายัน 
พ.ศ. 2564

อาตมาขึ้อขึ้อบใจ  และ
ขึ้อบคณุสื่่�อโลกัวันนี� ที�ได้เปน็
สื่่�อกัลางเช่่�อมต่อ  กั่อให้้เกั่ด
ปฏ่ิสัื่มพันธ์์รูะห้ว่างบ้านกัับวัด 
ทำาให้้พรูะกัับธ์รูรูมะ ญาต่โยีม 
กัับธ์รูรูมะ ยัีงสื่ามารูถเด่นต่อ
ไปได้

กัารูเด่นต่อเน่�องเป็นเวลา
ถ้ง 10 ป ี20 ปนีี� และยีงัมกีัารู
เด่นก้ัาวต่อไปด้วยีสื่่�อให้ม่  ๆที�
เรูยีีกัวา่ ลำายุีคลำาสื่มยัีไปตาม
ธ์รูรูมสัื่จจะ ค่อ ยุีคโน้นทำาอย่ีาง
นั�น พอมายุีคนี�ก็ัมาทำาอย่ีางนี� 

ซึ่้�งกัารูทำาแบบนี� อาตมา
ต้องขึ้อบอกัตามตรูงวา่ ตอน
แรูกัก็ัค่ดว่า ตนเองคงเป็นช่่วง 
“ขึ้าลง”  รููดไปแล้ว..  คงไมม่ี
โอกัาสื่ที�จะอยู่ีเห้ม่อนอดีต สื่มัยี
ที�ข้ึ้�นเวที  ออกัทวีี  แล้วกั็ดัง
กัรูะฉ่ัอน  ค่ดว่ามันถ้งยีุคถ้ง
เวลาที�เรูาจะต้อง.. ที�ภัาษาช่าว
บ้านเขึ้าเรูยีีกัว่า  “เกษ่ียัณ” 
บา้ง “ห้มีดเวัลา” บ้าง 

แต่ไมน่้กัเลยีว่า  กัารู
สื่่�อสื่ารูสื่มัยีนี�เท่ากัับเป็นกัารู
ต่อเกัษียีณอายุี ให้้ ไม่ต้องห้ยุีด
กัารูเผยีแพรู่  ไม่ห้ยีุดในกัารู
ตีแผ่ห้ลักัธ์รูรูมคำาสื่อน  ผ่าน
ทางเทคโนโลยี ีทางสื่่�อ 

สื่มแล้วที�บอกัว่า “วิัที่ยัา 
ศาสู่ต่รไ์ปีถ้งไห้น พุที่ธศาสู่ต่ร์
ก็ไปีถ้งนั�น”

งานที�สื่่�อ “โลกวัันน่�” ทำา
นั�น เทา่กัับช่ว่ยีให้้ธ์รูรูมะอายุี

“โลกวันัน่�” ก�าวัลำา
“โลกธรรมี” ก�าวัไกล

ยี่น  อยูี่เป็นที�พ้�งขึ้องสื่ัตว์โลกั 
ในยีามว่กัฤต  ค่ดอะไรูไมถ่กูั 
ค่ดอะไรูไม่ออกั  ธ์รูรูมะจากั
สื่่�อ ก็ัคอยีบอกัช่ี�ทางให้้ 

ต้องบอกัวา่  22  ปี  ยี่�งมี
ความเข้ึ้มข้ึ้น มีช่ั�วโมงบ่นสูื่ง ก็ั
ต้องเรู่�มต่ดปีกัทางปัญญากััน 
อะไรูที�ทำาผ่ดกั็เป็นครููให้้เรูา 
อะไรูที�ทำาถูกัก็ัเป็นครููให้้เรูาเช่่น
กััน  ทำาให้้เรูารููผ้่ดรููถู้กั  รููเ้ทา่
รููท้นั รููแ้ก้ัรููกั้ัน ได้มากัขึ้้�น 

กั็ห้วังว่าผูท้ี �รู ับช่ม  รูบั
ฟััง ห้รูอ่ผูท้ี �ได้อ่าน คงจะได้ 
“ปีรโต่โฆสู่ะ”  และ  “โยันิโสู่
มีนสิู่การ” บ่มเพาะ อบรูม ให้้
เก่ัดปญัญา จากั 2 ปรูะกัารูนี� 

กัารูได้ฟัังจากัส่ื่�อ  ห้รูอ่
กัารูได้ฟัังจากัผูอ้่�นเล่าขึ้าน 
บอกั สื่อน กัับกัารูใครูค่รูวญ 
จนทำาให้้ท่านได้ไปใครูค่รูวญ
ต่อ จนเก่ัดความแตกัฉัาน เข้ึ้าใจ
แจ่มแจ้งนั�น  “ปัีญญา”  ก็ัได้
อัพเดท และอัพเกัรูดขึ้้�นมาด้วยี 

ไมม่ีอะไรูในโลกันี�จะดี
เท่ากัับกัารูเพาะบ่ม  อบรูม 
เพ่�มพนูปญัญา 

อยี่าให้้ใครูเขึ้ามาตรูา
ห้น้าเรูาได้ว่า เป็นคนโง่เรู่�อรูงั 

โง่ถาวรู เซ่ึ่อน่รูนัดรู เซ่ึ่อตลอด
กัาล  ห้น้าสื่วยีแต่เซึ่่อปรูะจำา
แผนกั รููปห้ล่อแต่งงทั�งวัน ถ้า
เปน็แบบนี�ไมไ่ห้วแน่นอน

อาตมาเช่่�อว่าสื่่�อ  “โลก
วัันน่�”  และรูายีกัารู  “กัลยัา
โณโอเค”  คงช่่วยีคนไทยีได้
บา้ง ไมม่ากัก็ัน้อยี 

โอกัาสื่นี� อาตมาขึ้อให้้พรู 
กัับสื่่�อ “โลกวัันน่�” และผูอ่้าน
ผูช้่มทกุัคน 

แต่ขึ้อเต่อนไวก้ั่อนวา่ 
“ที่ำาด่ด่กวั�าขึ้อพร  มีัวัมีา
อ�อนวัอนขึ้อพร  แล�วัไมี�ได�
ที่ำาด่ อ่กก่�ปีก็ีไมี�มีพ่ร” 

ก็ัขึ้อให้้สื่่�อขึ้องโลกัวันนี� 
เอาแต่เรู่�องดี  ๆมาพูด มาบอกั 
มาแนะ มานำา ให้้ผูฟ้ังัผูอ่้านผู้
ช่ม  ได้ปรูะโยีช่น์จากักัารูรูบั
ช่มรูบัฟัังเรู่�องดีๆ  แล้วสื่่�งนี�ก็ั
จะเป็นพรูให้้กัับทุกัฝ่่ายี  ทั�งผู้
ที�ผล่ตรูายีกัารูก็ัเป็นพรู ผูท้ี�ได้
รูบัช่มรูายีกัารูก็ัเปน็พรู 

ขึ้อให้�พรน่�ปีระสู่ิที่ธิ�
ปีระสู่าที่ให้�เราทุี่กฝ่ืายัได�รบั
ไปีเต็่มีๆ ด�วัยักันที่กุที่�านที่กุ
คน เที่อญ

เทคโนโลยีีที�เปลี�ยีนแปลงก้ัาว
ลำาเก่ันห้น้า

เพรูาะ “ควัามีจรงิแที่�” 
นั�น  เปลี�ยีนแปลงไปตามกัาล
เวลา.. แน่นอนว่า “ปีระเที่ศไที่ยั” 
ก็ัไมพ่้นจากั  “ธรรมีะสู่ัจจะ” 
นี� 

ไม่ว่าอะไรูจะเก่ัดขึ้้�น คน
ไทยีจะไม่สื่ามารูถอยูี่ไปวันๆ 
ใน “กัะลา” ได้อีกัต่อไป

สุื่ดท้ายีก็ัถ้งเวลาต้องถอด
ห้น้ากัากั (อนามยัี)  ต้องปรูบั
ตัวอยู่ีให้้ได้กัับมหั้นตภััยีโคว่ด 
ที�กัลายีเป็นเรู่�องปกัต่ในช่วีต่
ปรูะจำาวนั

ถ้งเวลานั�น เม่�อต่างถอด 
“ห้น�ากาก”  แล้ว  ขึ้ออยี่าล่ม

ถอด  “ห้วััโขึ้น” แล้วหั้นกัลับ
มามองคนที�เห็้นต่างด้วยีหั้วใจ
ที�เปน็ธ์รูรูม

ได้เวลา “ถอดห้น�ากาก 
ถอดห้วััโขึ้น” เพ่�อจะกัลับมา
เปน็คนที�เทา่กััน 

คนไทยีไม่ต้องรูกัักััน ไม่
ต้องสื่ามัคคีกััน ไม่ต้องอวดตัว
ว่าเป็นคนดี (กัว่าใครู) แค่ต่าง
ไม่เบียีดเบียีน  เคารูพสื่่ทธ์่
เสื่รูภีัาพ  และเห้็นคนเป็นคน
เทา่กััน.. 

เพียีงแค่นั�น! ปรูะเทศไทยี
ขึ้องเรูา จะน่าอยู่ีขึ้้�นทันที !!??

กองบรรณาธกิาร
“โลกวันัน่�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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ศ.ดร.สุุรชาติิ บำำารุงสุุข 
อด้ต์อาจารย์ป็ระจำาภาควิิช่า

ควิามสัื่มพันธ์ระหว่ิางป็ระเทศ
คณะรัฐศาสื่ต์ร์ จุฬาฯ

แม้จะเกษ้ยณราช่การแล้วิ
แต่์ยังคงเป็น็อาจารย์พิเศษ

และวิิทยากรรับุเชิ่ญ
นอกจากเป็น็นักวิิช่าการแล้วิ

ยังเป็น็คอลัมนิสื่ต์์ป็ระจำา
หนังส่ื่อพิมพ์ช่่�อดังอ้กด้วิย

เป็น็หน่�งในคนเด่อนตุ์ลา
สื่มัยเป็น็ผ้้่นำานิสิื่ต์จุฬาฯ

เคยถู้กจำาคุกจากการต่์อส้้ื่
จากควิามคิดทางการเม่อง

และยังเป็น็ผ้้่เช้่�ยวิช่าญ
ด้านวิิช่าการยุทธศาสื่ต์ร์

ทางการทหารและกองทัพ
ผ้้่คลุกคล้อย่้กับุข้อเสื่นอ

ในการสื่ร้าง “ทหารอาช้่พ”
มายาวินานหลายทศวิรรษ

แต่์ถู่งวัินน้�..ทหารก็ยังไม่เคย
เป็น็ทหารอาช้่พได้จริงสัื่กท้

ปีระเที่ศล�มีเห้ลวั
สัู่งคมีล�มีละลายั!
อนาคตประเทศไทยยุคหลัังโควิิด-19
สู่งัคมีไที่ยัในยุัคห้ลังจากการ
ระบาดขึ้องเช่�อไวัรสัู่โควัดิ-19 
แล�วั คงไมี�แต่กต่�างจากห้ลายั
สู่ังคมีในเวัที่่โลกที่่�จะเผู้ชิญ
กับควัามีที่�าที่ายัที่่�ม่ีต่�อปีญัห้า
การบรหิ้ารภาครฐัและการ
จัดการที่างสู่งัคมีชดุให้ญ� ดัง
นั�น บที่ควัามีน่�จะที่ดลองนำา
เสู่นอถ้งวักิฤต่ที่่�จะเกิดกับรฐั
และสัู่งคมีไที่ยัห้ลังจากการ
สู่ิ�นสูุ่ดขึ้องการระบาด และ
อาจกล�าวัโดยัสู่รุปีได�วั�า ไที่ยั
กำาลังเผู้ชิญกับ “วิักฤต่ที่ับ
ซ้�อน” ซ้้�งในอ่กด�านห้น้�ง
ปีัญห้าเห้ล�าน่�ได�กลายัเปี็น
ปีญัห้าควัามีมีั�นคงในร่ปีแบบ
ต่�างๆท่ี่�ที่�าที่ายัต่�อการวัาง
นโยับายัขึ้องรฐับาลในอนาคต่
ขึ้องยุัคห้ลังโควิัดเปี็นอยั�าง
ยัิ�ง

วิกิฤตโรคระบาด :
ควัามีมีั�นคง
ด�านสู่าธารณสู่ขุึ้

สื่่�งที�โลกัและสัื่งคมไทยี
กัำาลังเผช่ญ่ก็ัค่อ ปญัห้าวก่ัฤต
กัารูแพรูรู่ะบาดขึ้องโรูคต่ดต่อ 
กัารูรูะบาดที�เรู่�มขึ้้�นในจีนตอน
ปลายีป ี2562 และขึ้ยีายีแพรู่
กัรูะจายีอยีา่งรูวดเรูว็ในต้นป ี
2563 พรูอ้มกัับกัารูกัลายีพันธุ์์
ในป ี2564 ภัาวะเช่น่นี�ได้กัลายี

ด้านสื่ขุึ้ภัาพเปน็ปรูะเด็นสื่ำาคัญ 
และต้องกัารูกัารูลงทุนจากั
ภัาครูฐัอยีา่งเปน็รูะบบ จะค่ด
แต่กัารูลงทนุในภัาคสื่ว่นขึ้อง
ความมั�นคงทางทห้ารูอาจจะ
ไม่เพยีีงพอ อีกัทั�งผูน้ำารูฐับาล
ต้องค่ดถ้งมาตรูกัารูในกัารู
รูบัมอ่ที�มปีรูะสื่ท่ธ์ภ่ัาพควบคู่
กัับกัารูออกัแผนปฏ่ิบัต่ที�ช่ดัเจน
เพ่�อห้ยุีดยีั�งกัารูรูะบาดที�เป็น
ปญัห้าเฉัพาะห้น้า และยัีงต้อง
ค่ดถ้งกัารูเตรูยีีมรูบัวก่ัฤตนี�ใน
อนาคตห้ากัเก่ัดกัารูกัลายีพันธ์์ุ
ขึ้องเช่่�อไวรูสัื่ช่ดุนี�

วิกิฤตรฐับาลั :
ควัามีมีั�นคง
ที่างการเมีอ่ง

ห้ลังกัารูรูะบาดขึ้องเช่่�อ
โควด่-19 สื่่�นสื่ดุลง รูฐับาลจะ
เผช่ญ่กัับแรูงเสื่ยีีดทานทางกัารู
เม่องอย่ีางมากั ดังจะเห็้นได้
วา่ขึ้ดีความสื่ามารูถใน “การ
บรหิ้ารจัดการวิักฤต่” (Crisis 
Management) ขึ้องรูฐับาล
ปรูะสื่บกัับเสื่ยีีงว่พากัษ์วจ่ารูณ์
ในด้านต่างๆอยีา่งมากั ไมว่า่
จะเปน็กัารูตัดส่ื่นใจที�เช่่�องช่า้ 
กัารูออกัมาตรูกัารูที�ไมช่่ดัเจน 
ปัญห้ากัารูควบคุมพ่�นที�กัารู
แพรูรู่ะบาด กัารูควบคมุบุคคล
ที�ต่ดเช่่�อ กัารูควบคมุกัารูเขึ้า้
ออกัปรูะเทศขึ้องบุคคล ตลอด
รูวมถ้งกัารูขึ้าดแผนสื่นับสื่นุน
ที�จะรูองรูบักัารูออกัมาตรูกัารู
ขึ้องรูฐับาล นอกัจากันี�ในปี 
2563 ปญัห้าความขึ้าดแคลน
ห้น้ากัากัอนามัยี แอลกัอฮอล์ 
ที�เปน็อุปกัรูณ์พ่�นฐานให้้ทั�งกัับ
บุคลากัรูทางกัารูแพทย์ีและ
ปรูะช่าช่นโดยีทั�วไปนั�น เป็น
ภัาพสื่ะท้อนถ้งปรูะสื่่ทธ์ภ่ัาพ
ที�สื่ำาคัญขึ้องรูฐับาล

สื่ภัาวะเช่น่นี�ทำาให้้ยี่�งนาน

วันคำาถามถ้งนโยีบายีและ
ท่ศทางกัารูบรูห่้ารูภัาครูฐัที�
เก่ัดขึ้้�นกัลายีเปน็ขึ้อ้พส่ื่จูน์ถ้ง
ปัญห้าปรูะส่ื่ทธ์่ภัาพในกัารู
ทำางานขึ้องรูฐับาลอย่ีางชั่ดเจน 
และยัีงรูวมถ้งปัญห้าความไม่
โปรูง่ใสื่ที�เก่ัดข้ึ้�นในกัรูะบวนกัารู
บรูห่้ารูภัาครูฐั เช่่น ความ
เกีั�ยีวขึ้อ้งขึ้องฝ่า่ยีกัารูเมอ่งกัับ
กัารูกัักัตนุห้น้ากัากัอนามยัี จน
ทำาให้้แม้บุคลากัรูทางกัารู
แพทยี์เองก็ัขึ้าดแคลนในสื่่�ง
พ่�นฐานเห้ล่านี�ในปี 2563 ห้รูอ่
ปญัห้ากัารูบรูห่้ารูจัดกัารูวัคซีึ่น
สื่ำาห้รูบัปรูะช่าช่นในปี 2564 
ตลอดรูวมถ้งปญัห้าชุ่ดตรูวจ
โควด่-19 เปน็ต้น

ปญัห้าเห้ล่านี�ทำาให้้สื่ถานะ
ขึ้องรูฐับาลเป็นลบอย่ีางมากั 
และตามมาด้วยีกัารูถูกัว่จารูณ์
อยี่างห้นักัในเวทีสื่าธ์ารูณะ 
อันทำาให้้เก่ัดขึ้้อสื่รุูปปรูะกัารู
ห้น้�งว่า ในบรูบ่ทขึ้อง “การ
บรหิ้ารวัิกฤต่” ที�เป็นห้น้าที�
โดยีตรูงขึ้องรูฐับาลนั�น สื่่�งที�
เก่ัดขึ้้�นกัลับเป็น “วัิกฤต่การ
บรหิ้าร” แม้รูฐับาลจะมีอำานาจ
อยี่างเต็มจากักัารูปรูะกัาศ 
พ.รู.กั. ฉัุกัเฉ่ันแล้วก็ัตาม จน
ปัญห้าเห้ล่านี�ขึ้ยีายีตัวเป็น 
“วัิกฤต่ศรทัี่ธา” ในตัวเอง 
และยี่�งนานวันว่กัฤตเช่่นนี�ขึ้ยัีบ
ตัวไปสืู่่ปัญห้า “ควัามีมีั�นคง
ที่างการเมี่อง” (Political 
Security) เพรูาะปัญห้าที�เก่ัด
ขึ้้�นมีผลกัรูะทบต่อเสื่ถียีรูภัาพ
ขึ้องรูฐับาลโดยีตรูง อันเป็น
ผลจากักัารูลดลงขึ้องความ
เช่่�อมั�นขึ้องปรูะช่าช่นที�มีต่อ
รูฐับาล โดยีเฉัพาะความเช่่�อ
มั�นต่อตัวนายีกัรูฐัมนตรู ี ดัง
จะเห็้นได้จากัคะแนนเสื่ียีง
สื่นับสื่นุนนายีกัรูฐัมนตรูใีน
กัารูสื่ำารูวจปรูะช่ามต่ไม่ได้สืู่ง
ขึ้้�น และลดตำาลงจากัช่่วงที�
ผ่านมา

ดังนั�น คงปรูะเมน่ได้ไม่

เป็นว่กัฤตกัารูณ์ครูั�งสื่ำาคัญ
ขึ้องโลกั อาจจะไม่แตกัต่าง
จากัความรุูนแรูงขึ้องไขึ้้ห้วัด
สื่เปนในยุีคสื่งครูามโลกัครูั�งที� 
1 ที�นำาไปสืู่ก่ัารูสื่ญูเสื่ยีีช่วีต่ขึ้อง
คนเปน็จำานวนมากั

กัารูรูะบาดขึ้องโคว่ด-19 
กัลายีเป็นว่กัฤตขึ้องห้ลายี
ปรูะเทศอยีา่งห้ลีกัเลี�ยีงไมไ่ด้ 
ดังจะเห็้นได้จากัจำานวนผูป้ว่ยี
และเสื่ียีชี่ว่ตจำานวนมากั ไม่
ว่าจะเป็นในจีนเองที�เป็นต้น
ทางขึ้องกัารูรูะบาด ในยุีโรูป 
เช่่น อ่ตาลี สื่เปน ฝ่รูั�งเศสื่ 
อังกัฤษ และเยีอรูมนี รูวมทั�ง
ในสื่ห้รูฐัอเมรูก่ัา (ในยุีคขึ้อง
ปรูะธ์านาธ์บ่ดีโดนัลด์ ทรูมัป)์ 
ด้วยี

กัารูรูะบาดขึ้องเช่่�อไวรูสัื่
ช่ดุนี�บง่บอกัถ้งปัญห้า “ควัามี
มัี�นคงด�านสู่าธารณสูุ่ขึ้” 
(Health Security) อยี่างมี
นัยีสื่ำาคัญ และเท่ากัับเป็น
สื่ญัญาณที�ช่ดัเจนว่ากัารูเตรูยีีม
รูบัมอ่กัับโรูครูะบาดยัีงคงเปน็
ปัญห้าสื่ำาห้รูบัรูฐัสื่มัยีให้ม่ใน
ปจัจบุนัเสื่มอ จะเช่่�อวา่ “ควัามี
เปี็นสู่มีัยัให้มี�” ขึ้องสัื่งคมที�
ทำาให้้เก่ัดความก้ัาวห้น้าทาง
แพทย์ี เปน็ปัจจัยีที�ทำาให้้มนุษย์ี
สื่ามารูถต่อสืู่แ้ละเอาช่นะกัารู
แพรูรู่ะบาดขึ้องเช่่�อโรูคได้ทกุั
ช่น่ด อาจจะไม่เปน็จรูง่เสื่มอไป

ดังนั�น ผู้นำาไทยีอาจจะ
ต้องตรูะห้นักัว่าความมั�นคง

…ผู้้�นำำ�ไทยอ�จจะต้�องต้ระหนัำกว่่� 
คว่�มมั�นำคงด้��นำสุุขภ�พเป็็นำป็ระเด็้นำ
สุำ�คัญ และต้�องก�รก�รลงทุนำ
จ�กภ�ครัฐอย่�งเป็็นำระบบ จะคิด้แต่้
ก�รลงทุนำในำภ�คสุ่ว่นำของคว่�มมั�นำคง
ท�งทห�รอ�จจะไม่เพียงพอ …

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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ยีากันักัวา่ห้ลังจากักัารูรูะบาด
จบลง รูฐับาลจะเผช่่ญกัับ
ปญัห้ากัารูเมอ่งที�เขึ้ม้ขึ้น้ทั�งใน
สื่ภัาและนอกัสื่ภัา รูวมถ้งกัารู
ดำาเน่นกัารูขึ้องรูฐับาลในช่ว่ง
วก่ัฤตจะถกูันำามาเปน็ปรูะเด็น
ในกัารูตรูวจสื่อบมากัขึ้้�นด้วยี 
ห้รูอ่กัล่าวโดยีรูวมก็ัค่อ ห้ลัง
จากัวก่ัฤตโคว่ดจบลง รูฐับาล
น่าจะเผช่ญ่กัับ “วก่ัฤตกัารูเมอ่ง” 
ที�เก่ัดจากักัารูเรูยีีกัรูอ้งในเรู่�อง
ทางเศรูษฐก่ัจและสื่วัสื่ด่กัารู 
จนอาจคาดคะเนได้วา่รูฐับาล
ในอนาคตจะเผช่่ญกัับความ
ท้าทายีจากัปัญห้า “ความ
มั�นคงทางกัารูเม่อง” อย่ีาง
ห้ลีกัเลี�ยีงไมไ่ด้

วิกิฤตเศรษฐกิจ : 
ควัามีมัี�นคง
ที่างเศรษีฐกิจ

ในรูะดับมห้ภัาคมีความ
ช่ดัเจนว่าเศรูษฐก่ัจโลกัได้รูบั
ผลกัรูะทบอย่ีางมากัจากักัารู
รูะบาดขึ้องเช่่�อโคว่ด จนเก่ัด
ความกัังวลว่าเศรูษฐก่ัจโลกั
อาจเขึ้า้สืู่ภ่ัาวะถดถอยี (Global 
Economic Recession) ดัง
จะเห็้นได้ถ้งกัารูช่ะลอตัวขึ้อง
ปัจจัยีต่างๆในทางเศรูษฐก่ัจ 
ทั�งภัาคอุตสื่าห้กัรูรูมและภัาค
บรูก่ัารู สื่ภัาวะเช่น่นี�เก่ัดขึ้้�นใน
ขึ้อบเขึ้ตทั�วโลกั จนอาจกัล่าว
ได้วา่โลกห้ลังจากการระบาด
ครั�งน่�อาจนำาไปีสู่่�การจัด
โครงสู่ร�างที่างเศรษีฐกิจขึ้อง
โลกให้มี� และทั�งเศรูษฐก่ัจโลกั
ก่ัอนกัารูรูะบาดก็ัอ่อนลงจากั
ผลกัรูะทบขึ้องสื่งครูามกัารูค้า
รูะห้ว่างสื่ห้รูฐักัับจีนมาแล้ว

สื่ภัาวะเช่น่นี�มผีลโดยีตรูง
ต่อกัารูเต่บโตทางเศรูษฐก่ัจ
ขึ้องไทยี ซ้ึ่�งในอีกัสื่่วนห้น้�ง
เศรูษฐก่ัจไทยีเองก็ัปรูะสื่บกัับ

รูะบบสื่วัสื่ด่กัารูแห่้งรูฐัเป็น
หั้วข้ึ้อสื่ำาคัญเช่ง่นโยีบายี แทนที�
จะพ้�งพาอยูีกั่ับนโยีบายีปรูะช่า
น่ยีมแบบ “แจกเงนิ” เปน็ห้ลักั

ผูน้ำาทางกัารูเมอ่งจะต้อง
ตรูะห้นักัเสื่มอว่า รูฐัสื่มัยีให้ม่
มคีวามรูบัผด่ช่อบในกัารูแบกั
รูับภัารูะขึ้องปรูะช่าช่นใน
สื่ถานกัารูณ์ที�เปน็วก่ัฤต ฉัะนั�น
ผลจากัว่กัฤตโรูครูะบาดที�
ขึ้ยีายีไปสืู่ก่ัารูเปน็วก่ัฤตความ
มั�นคงขึ้องมนุษยีนั์�น ภัาครูฐัจะ
ต้องมมีาตรูกัารูความช่ว่ยีเห้ล่อ
ที�ช่ดัเจน  และห้ากัปรูาศจากั
นโยีบายีที�ช่ัดเจนขึ้องรูฐับาล
แล้ว ปรูะเด็นนี�อาจกัลายีเปน็ 
“วักิฤต่การเมีอ่ง” จนอาจนำา
ไปสืู่่กัารูเปลี�ยีนแปลงรูฐับาล
ด้วยี อีกัทั�งผลขึ้องกัารูแก้ั
ปญัห้าความมั�นคงขึ้องมนุษยี์
จะเป็นโอกัาสื่ขึ้องกัารูสื่รูา้ง 
“ควัามีมัี�นคงที่างสัู่งคมี” 
(Societal Security) ขึ้องไทยี
ในอนาคตอีกัด้วยี กัล่าวค่อ 
กัารูสื่รูา้งความมั�นคงขึ้อง
มนุษย์ีจะมผีลโดยีตรูงต่อกัารู
ทำาให้้ความมั�นคงทางสัื่งคม
ขึ้องไทยีมคีวามเขึ้ม้แขึ้ง็

วิกิฤตศรทัธา
กองทพั : 
ควัามีมีั�นคง
ขึ้องสู่ถาบนัที่ห้าร

วันนี�ผู้นำาทห้ารูอาจจะ
ต้องตรูะห้นักัว่า ในขึ้ณะที�

รูฐับาลกัำาลังเผช่่ญกัับว่กัฤต
ศรูทัธ์าจากัสื่ังคม กัองทัพก็ั
กัำาลังเผช่่ญกัับว่กัฤตเช่่นนั�น
ไมแ่ตกัต่างกััน ในสื่ถานกัารูณ์
กัารูเม่องปัจจุบัน ความรููส้ื่้กั
ขึ้องปรูะช่าช่นในห้ลายีสื่ว่นไม่
ได้มองกัองทัพด้วยีสื่ายีตาที�
เปน็บวกัแต่อยีา่งใด ปรูะกัอบ
กัับผู้นำากัองทัพในช่่วงที�ผ่าน
มามภีัาพลักัษณ์เช่ง่ลบมากัขึ้้�น 
แมจ้ะยีงัมสีื่่�อที�ใกัล้ช่ด่กัับผูน้ำา
ทห้ารูและบรูรูดาปีกัขึ้วาจัดที�
ยีังคอยีทำาห้น้าที�เป็น “กอง
เชย่ัร”์ อยูีบ่า้ง แต่เสื่ยีีงเช่ยีีรู์
เช่่นนี�ไม่ได้มีพลังเช่่นในช่่วง
ขึ้องกัารูรูฐัปรูะห้ารู ผูน้ำากัองทพั
อาจต้องยีอมรูบัความจรูง่วา่
ภัาพลักัษณ์ขึ้องสื่ถาบนักัองทพั
ตกัตำาลงมากั และกัารูค่ดแก้ั
ปัญห้าในแบบขึ้องงาน “PR” 
ห้รูอ่ความพยีายีามในกัารูใช่ ้
“ปีฏิิบติั่การจิต่วัทิี่ยัา” (ปจว.) 
เป็นเครู่�องม่ออาจจะไม่ช่่วยี
แก้ัปัญห้าความตกัตำาขึ้อง
ทห้ารูได้จรูง่

นอกัจากันี�ตัวอยี่างเช่่น
ผลจากักัารูกัรูาดยี่งที�โครูาช่
ไมอ่าจถ่อเปน็ปัญห้าส่ื่วนบุคคล 
แต่กัลับบ่งบอกัถ้งปรูะเด็น 
“ลัที่ธพิาณิชย์ันิยัมีในกองทัี่พ” 
(Military Commercialism) 
ห้รูอ่กัารูทำาธุ์รูก่ัจขึ้องนายีทห้ารู
ในกัองทัพ ซ้ึ่�งอาจรูวมถ้งกัารู
ใช่้อำานาจทางทห้ารูเขึ้้าไปมี
บทบาทในรูฐัว่สื่าห้ก่ัจ และ
ปรูะเด็นสื่ำาคัญอีกัสื่ว่นเปน็เรู่�อง
ขึ้อง “ธุรกิจอาวัุธ” ที�เอ่�อ
ปรูะโยีช่น์โดยีตรูงให้้กัับผู้นำา

ภัาวะปกัต่ขึ้องเศรูษฐก่ัจไทยี
อาจจะต้องใช่้เวลาอีกัรูะยีะ
ห้น้�ง ซึ่้�งห้ากัพ่จารูณาจากั
ว่กัฤตเศรูษฐก่ัจในปี 2540 
จะเห็้นได้ว่าห้น้�งในผลกัรูะทบ
ที�สื่ำาคัญก็ัค่อ ปีัญห้าควัามี
มีั�นคงขึ้องมีนุษีย์ั (Human 
Security) ดังนั�น ในว่กัฤต
เศรูษฐก่ัจไทยีขึ้องยุีคโคว่ด 
จะพบว่าปัญห้าความมั�นคง
ขึ้องมนุษย์ีน่าจะมีความรุูนแรูง
มากัขึ้้�นกัว่าว่กัฤตเศรูษฐก่ัจ
ในปี 2540 อยี่างเห็้นได้ช่ัด 
อีกัทั�งยีังเห็้นสื่ัญญาณความ
ห้นักัห้น่วงขึ้องปัญห้านี�จากั
กัารูขึ้ยีายีตัวขึ้องห้นี�ครูวัเรูอ่น
ในสื่ังคมไทยี ซึ่้�งปัจจุบันอยูี่ใน
รูะดับรูอ้ยีละ 93 และต้อง
ถ่อว่าตัวเลขึ้เช่่นนี�ค่อสื่ัญญาณ
ขึ้องว่กัฤตชี่ว่ตขึ้องคนไทยีอีกั
ด้วยี

วก่ัฤตเศรูษฐก่ัจในยุีคโค
ว่ด-19 ที�นำาไปสืู่่กัารูเล่กัจ้าง
งานและกัารูปิดตัวลงขึ้องภัาค
ธุ์รูก่ัจเช่น่นี� ทำาให้้ปรูะเด็นความ
มั�นคงขึ้องมนุษยีม์คีวามสื่ำาคัญ
อยีา่งมากั และภัาครูฐัจะต้อง
ใสื่่ใจมากัข้ึ้�น ผลที�เก่ัดข้ึ้�นจะ
ทำาให้้เรู่�องกัารูจัดสื่วัสื่ด่กัารู
ทางสื่งัคมได้รูบัความสื่นใจใน
เช่ง่นโยีบายีมากัขึ้้�นด้วยี ห้รูอ่
อาจคาดกัารูณ์ในอนาคตได้
ว่า ขึ้้อเรูยีีกัรูอ้งเรู่�อง “รัฐ
สู่วัสัู่ดิการ” (Welfare State) 
จะเปน็ปรูะเด็นสื่ำาคัญ เพรูาะ
ช่ีว่ตขึ้องผู้คนจำานวนมากัใน
สื่งัคมต้องเผช่ญ่กัับความยีากั
ลำาบากั อันทำาให้้กัารูสื่รูา้ง

…ก�รต่้อสุ้�ในำก�รนำำ�เสุนำอแนำว่ท�งในำก�รพลิกฟื้้� นำเศรษฐกิจไทย
จะเป็็นำป็ระเด็้นำสุำ�คัญของก�รแข่งขันำท�งก�รเมืองในำอนำ�คต้
อย่�งหลีกเลี�ยงไม่ได้� และน่ำ�สุนำใจว่่� แนำว่ท�งแบบ “ป็ระช�นิำยม
สุุด้ขั�ว่” เช่นำที�รัฐบ�ลปั็จจุบันำด้ำ�เนิำนำก�รอย่้นัำ�นำ จะเป็็นำปั็จจัยของ
ชัยชนำะท�งก�รเมืองในำก�รแข่งขันำได้�จริงเพียงใด้…

…ในำบริบทของ “ก�รบริห�รวิ่กฤต้”
ที�เป็็นำหนำ��ที�โด้ยต้รงของรัฐบ�ลนัำ�นำ 
สิุ�งที�เกิด้ข้�นำกลับเป็็นำ “วิ่กฤติ้ก�รบริห�ร” 
แม�รัฐบ�ลจะมีอำ�นำ�จอย่�งเต็้ม
จ�กก�รป็ระก�ศ พรก. ฉุุกเฉิุนำแล�ว่ก็ต้�ม 
จนำปั็ญห�เหล่�นีำ�ขย�ยตั้ว่
เป็็นำ “วิ่กฤต้ศรัทธ�” ในำตั้ว่เอง…

ปัจจัยีลบที�เป็นดัง “แรง
กระแที่ก” ต่อกัารูพัฒนา
เศรูษฐก่ัจใน 3 สื่ว่นค่อ แรูงที�
ห้น้�ง เป็นผลพวงจากักัารู
รูฐัปรูะห้ารู 2557 แรูงที�สื่อง 
มาจากัผลกัรูะทบจากัสื่งครูาม
กัารูค้าและกัารูแขึ้่งขึ้ันทาง
เศรูษฐก่ัจรูะห้ว่าง 2 รูัฐ
มห้าอำานาจให้ญ่ แรูงที�สื่าม 
เปน็ “แรงกระแที่ก ให้ญ�” อัน
เปน็ผลจากักัารูรูะบาดขึ้องเช่่�อ
โควด่ที�ยีงัไมใ่ช่จ่ดุสื่ดุทา้ยีขึ้อง
กัารูส่ื่�นสื่ดุขึ้องกัารูรูะบาดที�จะ
ก่ัอให้้เก่ัดกัารูฟั้� นตัวทั�งทาง
เศรูษฐก่ัจและสื่งัคมไทยี 

ผลเช่่นนี�ทำาให้้เห็้นแนว
โน้มที�ช่ัดเจนในอนาคตว่า 
เศรูษฐก่ัจไทยีน่าจะยีังอยูี่ใน
ภัาวะวก่ัฤต และอาจจะไม่แตกั
ต่างจากัแนวโน้มขึ้องเศรูษฐก่ัจ
โลกัที�ยีังไม่สื่ดใสื่ ในอีกัด้าน
ขึ้องภัาวะเศรูษฐก่ัจไทยีที�ขึ้้�น
อยู่ีกัับรูาคาสื่น่ค้าเกัษตรูห้ลักั 
5 ช่น่ดค่อ ขึ้า้ว ขึ้า้วโพด ยีางพารูา 
มนัสื่ำาปะห้ลัง ปาล์ม จะเห็้นวา่
สื่น่ค้าเกัษตรูทั�ง 5 ช่น่ด ไมม่ี
รูาคาดีอยีา่งที�เกัษตรูกัรูคาด
ห้วงั ซ้ึ่�งในอีกัด้านก็ัสื่ง่ผลต่อ
ช่วีต่ขึ้องเกัษตรูกัรูโดยีตรูง ดัง
ตัวอยีา่งขึ้องรูาคาขึ้า้ว รูาคา
ยีาง และรูาคาปาล์ม เปน็ต้น 

สื่ถานกัารูณ์ที�กัำาลังเก่ัด
ขึ้้�นเช่น่นี�ต้องยีอมรูบัวา่มคีวาม
รุูนแรูงมากักัวา่วก่ัฤตเศรูษฐก่ัจ
ในปี 2540 โดยีเฉัพาะอยี่าง
ยี่�งเห็้นได้ช่ัดว่าความรุูนแรูง
ขึ้องปญัห้าเก่ัดจากักัารูปิดตัว
ลงขึ้องภัาคธุ์รูก่ัจในภัาคสื่่วน
ต่างๆ โดยีเฉัพาะธุ์รูก่ัจในรูะดับ
กัลางและรูะดับเล็กั (SME) 
ล้วนต้องแบกัรูบัภัารูะอย่ีาง
ห้นักั จนอาจทำาให้้ห้ลายีธุ์รูก่ัจ
ต้องปิดตัวลง ไมว่า่จะเปน็ใน
สื่ว่นขึ้องภัาคกัารูผล่ตห้รูอ่ภัาค
บรูก่ัารูก็ัตาม อันทำาให้้เก่ัดกัารู
ตกังานครูั�งให้ญใ่นสื่งัคมไทยี 
และภัาคเกัษตรูเองก็ัได้รูบัผล 

กัรูะทบจากัปัญห้าความผันผวน
ขึ้องสื่ภัาวะกัารูเปลี�ยีนแปลง
ขึ้องอากัาศ ผลเช่่นนี�ทำาให้้กัารู
เต่บโตทางเศรูษฐก่ัจขึ้องไทยี
ยีังคงมีปัญห้า ขึ้้อถกัเถียีงใน
เช่่งเวลาก็ัค่อ เศรูษฐก่ัจไทยี
จะตกัถ้งจุดตำาสื่ดุเม่�อใด เพ่�อ
ที�จะเป็นความห้วังขึ้องกัารู
ขึ้ยัีบตัวขึ้้�นในอนาคต

สื่่�งที�ต้องตรูะห้นักัใน
อนาคตก็ัค่อ กัารูฟั้� นตัวขึ้อง
เศรูษฐก่ัจไทยีอาจจะไมรู่วดเรูว็
อยี่างที�ห้วัง เพรูาะไม่เพียีงจะ
ต้องรูอกัารูฟั้� นตัวขึ้องเศรูษฐก่ัจ
โลกัเท่านั�น ห้ากัยัีงจะต้อง
อาศัยีนโยีบายีเศรูษฐก่ัจมห้ภัาค
ที�มีปรูะสื่่ทธ์่ภัาพขึ้องรูฐับาล

ในอนาคตอีกัด้วยี ห้รูอ่อาจ
กัล่าวในม่ต่ความมั�นคงได้ว่า 
“ควัามีมัี�นคงที่างเศรษีฐกิจ” 
(Economic Security) จะ
เป็นปัญห้าสื่ำาคัญขึ้องรูฐับาล
ในยุีคห้ลังโคว่ด และกัารูพา
เศรูษฐก่ัจไทยีกัลับสืู่่ภัาวะปกัต่
ให้้ได้อยี่างรูวดเรู็วจะเป็น
ปรูะเด็นกัารูเม่องที�สื่ำาคัญเช่่น
กััน พรูรูคกัารูเม่องที�สื่ามารูถ
ทำาให้้ความคาดห้วังทาง
เศรูษฐก่ัจขึ้องปรูะช่าช่นเก่ัด
เป็นจรูง่ได้จะเป็นผู้กัุมช่ัยีช่นะ
ทางกัารูเม่อง (อาจไม่แตกั
ต่างจากักัารูเม่องกัับกัารูฟั้� น
ตัวขึ้องเศรูษฐก่ัจไทยีห้ลัง
ว่กัฤตปี 2540) จนอาจกัล่าว

ได้ว่ากัารูต่อสืู่้ในกัารูนำาเสื่นอ
แนวทางกัารูพล่กัฟั้� นเศรูษฐก่ัจ
ไทยีจะเป็นปรูะเด็นสื่ำาคัญขึ้อง
กัารูแขึ้่งขึ้ันทางกัารูเม่องใน
อนาคตอย่ีางห้ลีกัเลี�ยีงไม่ได้ 
และน่าสื่นใจว่าแนวทางแบบ 
“ปีระชานิยัมีสุู่ดขึ้ั�วั” เช่่นที�
รูฐับาลปัจจุบันดำาเน่นกัารูอยูี่
นั�น จะเป็นปัจจัยีขึ้องช่ัยีช่นะ
ทางกัารูเม่องในกัารูแขึ้่งขึ้ัน
ได้จรูง่เพียีงใด

วิกิฤตสัังคม : 
ควัามีมีั�นคง
ขึ้องมีนุษีย์ั

ภัาวะเศรูษฐก่ัจไทยีที�
ถดถอยีอย่ีางมากัจะส่ื่งผลให้้
เก่ัดกัารูขึ้ยีายีตัวขึ้องกัลุ่ม
คนจน ห้รูอ่อาจกัล่าวได้ว่า
ช่ีว่ตทางสื่ังคมขึ้องคนไทยี 
โดยีเฉัพาะคนช่ั�นกัลางและ
คนชั่�นล่างน่าจะปรูะสื่บปัญห้า
ความยีากัลำาบากัมากัข้ึ้�น 
กัารูพาตัวเองกัลับเขึ้้าสืู่่กัารู
จ้างงานครูั�งให้ม่ไม่ใช่่เรู่�อง
ง่ายี เพรูาะกัารูฟั้� นตัวกัลับสืู่่
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ทห้ารู และนำาไปสืู่ ่“ควัามีอ่�อ
ฉาวัด�านอาวัุธ” (Arms 
Scandal) จนกัองทัพกัลายี
เปน็สื่ถาบันที�สื่งัคมไม่ให้้ความ
เช่่�อถ่อ โดยีเฉัพาะสื่ังคมมอง
วา่กัารูจัดห้ายุีทโธ์ปกัรูณ์เปน็
เรู่�องกัารูแสื่วงห้าผลปรูะโยีช่น์
ขึ้องนายีทห้ารูรูะดับสูื่งและ
กัลุ่มผู้เกีั�ยีวขึ้้องมากักัว่าจะ
ตอบสื่นองความต้องกัารูทาง
ยุีทธ์ศาสื่ตรูข์ึ้องปรูะเทศ กัารู
จัดซึ่่�อเรูอ่ดำานำาและรูถถังเปน็
ตัวอยีา่งที�ดีในกัรูณีนี�

ในสื่ภัาวะที�ปรูะเทศเผช่ญ่
กัับโรูครูะบาดจนสื่่งผลให้้
ปรูะเทศต้องปรูะสื่บกัับวก่ัฤต
ด้านงบปรูะมาณนั�น กัารูปรูบั
ลดเง่นที�ใช่ใ้นกัารูซึ่่�ออาวธุ์กัลับ
ไมส่ื่ามารูถเก่ัดขึ้้�นได้จรูง่ ผูน้ำา
ทห้ารูอาจจะทำาปฏ่ิบัต่กัารู
จ่ตวท่ยีาเพ่�อเปน็เครู่�องมอ่ใน
กัารูตอบโต้เสีื่ยีงวพ่ากัษ์วจ่ารูณ์
จากัสัื่งคม เช่น่ กัารูปรูะกัาศ
ไม่รูับเง่นปรูะจำาตำาแห้น่ง
วฒุส่ื่มาช่ก่ั กัารูใส่ื่ชุ่ดป้องกััน
อยี่างรูดักัุมออกัมาพ่นยีาฆ่่า
เช่่�อโรูค ห้รูอ่กัารูเรูยีีกัรูอ้งให้้
กัำาลังพลเสื่ยีีสื่ละในกัารูปฏ่ิบัต่
ห้น้าที� สื่่�งเห้ล่านี�เป็นเสื่ม่อน
รูายีกัารู “เรย่ัลลิต่่�โชวั”์ ที�จะ
ไมท่ำาให้้โครูงกัารูซึ่่�ออาวุธ์ถกูั
นำามาทบทวน ดังจะเห็้นถ้ง
ความพยีายีามที�จะผลักัดัน
โครูงกัารูซ่ึ่�ออาวุธ์เขึ้้าสู่ื่กัารู
ปรูะชุ่มขึ้องคณะรูฐัมนตรูใีน
ช่่วงว่กัฤตโคว่ด ซึ่้�งเรู่�องรูาว
เห้ล่านี�กัำาลังกัลายีเปน็ “ปีญัห้า
ควัามีมีั�นคงขึ้องสู่ถาบันที่ห้าร” 
เพรูาะยี่�งสื่งัคมเผช่ญ่ห้น้ากัับ
กัารูรูะบาดขึ้องโรูคมากัเทา่ใด 
สื่ังคมก็ัยี่�งไม่มีความรููส้ื่้กัถ้ง
ความจำาเป็นขึ้องกัารูจัดซึ่่�อ
อาวุธ์ที�มมีลูค่าสูื่ง ดังจะเห็้นถ้ง
กัารูเอาภัาพเรูอ่ดำานำาที�กัองทพั
เรูอ่ไทยีจัดซึ่่�อจากัจีนมาทำาเปน็
เรู่�องตลกัขึ้บขัึ้น สื่ภัาวะดังกัล่าว
กัลายีเปน็ปัจจัยีที�สื่ง่ผลกัรูะทบ

ต่อสื่ถานะขึ้องสื่ถาบันทห้ารู
ในสัื่งคมเปน็อย่ีางย่ี�ง

วิกิฤตภััยแล้ัง
วิกิฤตอาหาร : 
ควัามีมีั�นคง
ด�านอาห้าร

ว่กัฤตคู่ขึ้นานกัับกัารู
รูะบาดขึ้องเช่่�อโรูคในครูั�งนี�ค่อ 
ความแห้้งแล้งและภัาวะนำา
ทว่ม ซึ่้�งสื่ะทอ้นให้้เห็้นถ้งสื่ภัาวะ
ความผันผวนขึ้องอากัาศที�เก่ัด
ขึ้้�นในช่นบทขึ้องไทยี ห้ากัความ
ผนัผวนขึ้องอากัาศรุูนแรูงและ
ขึ้ยีายีตัวไปมากัขึ้้�นแล้ว ช่นบท
อาจจะไมใ่ช่พ่่�นที�ทางเศรูษฐก่ัจ
และสื่ังคมที�จะรูองรูบักัารู
ตกังานขึ้องคนเช่น่ในปี 2540 
ได้แต่อยี่างใด ว่กัฤตโคว่ดที�
กัำาลังพาคนตกังานจากัเมอ่ง
กัลับสู่ื่ช่นบทเพียีงเพ่�อพบว่า
ช่นบทเองก็ักัำาลังเผช่ญ่กัับวก่ัฤต
ครูั�งให้ญ ่ อันเปน็ผลจากักัารู
เปลี�ยีนแปลงขึ้องสื่ภัาวะอากัาศ 
และอาจจะทำาให้้ภัาคเกัษตรูมี
ปญัห้า ซ้ึ่�งจะส่ื่งผลกัรูะทบอย่ีาง
มากัต่อผล่ตผลทางกัารูเกัษตรู
ขึ้องปรูะเทศ และอาจก่ัอให้้เก่ัด
ปัญห้า “ควัามีมัี�นคงด�าน
อาห้าร” ได้ในอนาคต 

ตัวแบบขึ้องผลดังกัล่าว
ที�เก่ัดกัารูเช่่�อมโยีงรูะห้วา่งโรูค
รูะบาดกัับปรูม่าณอาห้ารูใน
สื่งัคมไม่ใช่ส่ื่่�งที�เก่ัดขึ้้�นในห้ลายี
สื่งัคม กัล่าวค่อ กัารูรูะบาดนี�
มีผลกัรูะทบโดยีตรูงต่อขึ้ีด
ความสื่ามารูถในกัารูผล่ตอาห้ารู
ขึ้องสื่งัคม จนทำาให้้ห้ลายีฝ่า่ยี
เก่ัดความกัังวลว่ากัารูรูะบาด
ขึ้องโควด่-19 จะนำาไปสืู่ค่วาม
ขึ้าดแคลนอาห้ารู อีกันัยีห้น้�ง
ค่อกัารูเก่ัดขึ้อง “ปีญัห้าควัามี
มีั�นคงด�านอาห้าร” (Food 
Security) อันเปน็ผลจากัโค

ว่ด-19 และปัญห้าเช่่นนี�อาจ
ขึ้ยีายีตัวเป็น “วัิกฤต่ด�าน
อาห้าร” (Food Crisis) ได้ด้วยี

วิกิฤตไฟ ฝุุ่�น ควินั : 
ควัามีมีั�นคง
ด�านอากาศ

วก่ัฤตอีกัช่ดุที�สื่งัคมไทยี
เผช่่ญเป็นปรูะเด็นสื่ำาคัญคู่

ขึ้นานกัับกัารูรูะบาดขึ้องโค
วด่-19 ค่อ “ปีญัห้าควัามีมีั�นคง
ด�านอากาศ” (Climate 
Security) ตัวอยี่างในสื่ังคม
ไทยีเช่่น ความรุูนแรูงขึ้องไฟั
ป่าและความรุูนแรูงขึ้องฝุ่่น
พษ่ที�กัำาลังเก่ัดขึ้้�นในภัาคเห้น่อ 
ปญัห้านี�กัำาลังช่ี�ให้้เห็้นถ้งภัาวะ 
“วิักฤต่ซ้�อนวิักฤต่” ไม่ต่าง
จากักัรูณีภััยีแล้ง และเปน็เรู่�อง
ที�ต้องกัารูความช่ว่ยีเห้ล่อจากั
ภัาครูฐัเช่น่กััน 

นอกัจากันี�ปญัห้าในสื่ว่น
ขึ้องฝุ่่นพ่ษ (PM2.5) กัำาลัง
กัลายีเปน็ปญัห้าถาวรูที�สื่งัคม
ต้องเผช่ญ่ในทุกัช่ว่งต้นป ีโดยี
เฉัพาะในพ่�นที�กัรุูงเทพฯ ปรูะเด็น
ดังกัล่าวสื่ะท้อนให้้เห็้นถ้ง
ปญัห้า “ควัามีมีั�นคงกับการ
เปีล่�ยันแปีลงขึ้องสู่ภาวัะ
อากาศ” (Climate Change 
and Security) ที�เก่ัดขึ้้�นทั�ว
โลกั และในไทยีเองด้วยี ผูน้ำา
กัารูเม่องไทยีในอนาคตคงต้อง
ตรูะห้นักัถ้งปญัห้าความมั�นคง
ให้มที่�ไมใ่ช่ภั่ัยีคกุัคามแบบเด่ม 
แต่เป็นภััยีคุกัคามที�เป็นเรู่�อง
ขึ้องสื่ภัาวะอากัาศ ซึ่้�งปรูะเด็น
เช่น่นี�กัำาลังส่ื่งผลกัับพ่�นที�ต่างๆ
ขึ้องโลกั และอาจจะกัรูะทบ
อยี่างมากักัับสื่ังคมเกัษตรูที�
สื่ภัาวะกัารูเปลี�ยีนแปลงขึ้อง
อากัาศมีผลโดยีตรูงต่อผลผล่ต 
อีกัทั�งยีังต้องเผช่่ญกัับกัารู
รูะบาดขึ้องเช่่�อโคว่ด-19 อีกั
ด้วยี กัล่าวค่อ กัารูทับซ้ึ่อน
รูะห้ว่างว่กัฤตโรูครูะบาดกัับ
ว่กัฤตอากัาศจะย่ี�งมีผลกัรูะ

ทบต่อช่วีต่ขึ้องผูค้นในสัื่งคม 

วิกิฤตการ
บรหิารจัดการ : 
ควัามีมีั�นคง
แห้�งชาติ่

จากัวก่ัฤตโควด่ที�นำาไปสืู่่
วก่ัฤตอ่�นๆนั�น สื่ดุท้ายีแล้วเรู่�อง
ทั�งห้มดสื่ะท้อนถ้งปัญห้าที�
สื่ำาคัญที�สื่ดุก็ัค่อ “วักิฤต่การ
บรหิ้ารจัดการ” ขึ้องรูฐับาล 
จนอาจกัล่าวได้วา่กัารูจัดกัารู
กัับวก่ัฤตขึ้องรูฐับาลได้กัลายี
เปน็วก่ัฤตในตัวเอง และสื่ง่ผล
ต่อ “ควัามีมีั�นคงขึ้องรฐับาล” 
(Regime Security) เง่�อนไขึ้
เช่่นนี�จ้งเปน็คำาตอบในตัวเอง
วา่ ความอยู่ีรูอดขึ้องรูฐับาลจะ
ถกูัช่ี�ขึ้าดจากัขีึ้ดความสื่ามารูถ
และปรูะสื่ท่ธ์ภ่ัาพในกัารูแก้ัไขึ้
ปญัห้าวก่ัฤตที�สื่งัคมต้องเผช่ญ่

ดังนั�น ปรูะเด็นที�มีนัยี
สื่ำาคัญกัับอนาคตค่อ ห้ากัรูฐับาล
ไทยีก้ัาวข้ึ้ามวก่ัฤตกัารูบรูห่้ารู
จัดกัารูไมไ่ด้แล้ว วก่ัฤตที�กัล่าว
มาทั�งห้มดอาจจะแก้ัไขึ้ได้ยีากั 
และกัารูฟั้�นตัวขึ้องปรูะเทศใน
อนาคตก็ัจะใช่เ้วลามากัขึ้้�น อัน
จะส่ื่งผลโดยีตรูงต่อสื่ถานะ 
ขึ้องปรูะเทศ อาจกัล่าวได้วา่
ปรูะส่ื่ทธ์ภ่ัาพขึ้องรูฐับาลเปน็
องค์ปรูะกัอบสื่ำาคัญขึ้องกัารู
สื่รูา้ง “ควัามีมัี�นคงแห้�งชาติ่” 

(National Security) ฉัะนั�นจ้ง
อาจกัล่าวเปน็ขึ้อ้สื่รุูปได้เสื่มอ
วา่ รูฐับาลที�ไรูป้รูะสื่ท่ธ์ภ่ัาพ
ยีอ่มไม่มคีวามสื่ามารูถในกัารู
สื่รูา้งความมั�นคงแห่้งช่าต่

อนาคต่แห้�ง
ควัามีที่�าที่ายั!

ถ้าปรูะเทศไทยีไม่สื่ามารูถ
พล่กัฟั้� นตัวเองจากัว่กัฤตโค
วด่-19 ที�พาเอาวก่ัฤตอ่�นๆตาม
มาสื่มทบด้วยีจนเก่ัดเปน็ “อภิ
มีห้าวักิฤต่ไที่ยั” ด้วยีแล้ว ภัมู่
ทัศน์ทางกัารูเม่องขึ้องไทยี
อาจเปน็เพยีีงปรูะเทศที�ถกูัท่�ง
ไวข้ึ้า้งห้ลังในเวทสีื่ากัลในฐานะ
ขึ้อง “ปีระเที่ศล�มีเห้ลวั-สู่งัคมี
ล�มีละลายั” จนอาจทำาให้้ช่วีต่
ขึ้องผูค้นต้องตกัอยูีใ่นภัาวะที�
เปน็ “ที่พุภิกขึ้ภัยั” และดำารูง
อยูีด้่วยีความยีากัลำาบากั ภัาวะ
เช่น่นี�อาจนำามาซึ่้�งปญัห้าความ
ขึ้ดัแยีง้และความรุูนแรูงทางกัารู
เมอ่งในอนาคต

ภมิ่ีที่ศัน์ขึ้องปีระเที่ศไที่ยั
ในยุัคห้ลังโควัดิ-19 จ้งเปีน็
ควัามีที่�าที่ายัอยั�างยิั�ง โดยั
เฉพาะคำาถามีท่ี่�สู่ำาคัญใน
อนาคต่ค่อ ปีระเที่ศจะก�าวั
ออกจากวัิกฤต่โรคระบาด 
ต่ลอดรวัมีที่ั�งวักิฤต่อ่�นๆที่่�เกิด
ขึ้้�นค่�ขึ้นานดังที่่�กล�าวัในขึ้�าง
ต่�น ได�จรงิเมี่�อใด!

“โควิ่ด้ได้�ช่ว่ย
ขย�ยคว่�ม
ไม่เท่�เทียมกันำ
ทุกเรื�อง
ที�ด้ำ�รงอย่้
ในำสัุงคม”

Melinda French Gates 
(2020)

...ข�อเรียกร�องเรื�อง “รัฐสุวั่สุดิ้ก�ร” 
(welfare state) จะเป็็นำป็ระเด็้นำสุำ�คัญ 
เพร�ะชีวิ่ต้ของผู้้�คนำจำ�นำว่นำม�กในำสัุงคม
ต้�องเผู้ชิญกับคว่�มย�กลำ�บ�กในำชีวิ่ต้ 
อันำทำ�ให�ก�รสุร��งระบบสุวั่สุดิ้ก�รแห่งรัฐ
เป็็นำหัว่ข�อสุำ�คัญเชิงนำโยบ�ย แทนำที�จะ
พ้� งพ�อย่้กับนำโยบ�ยป็ระช�นิำยมแบบ 
“แจกเงินำ” เป็็นำหลัก…

…ก�รจัด้ห�ยุทโธป็กรณ์์เป็็นำเรื�องของ
ก�รแสุว่งห�ผู้ลป็ระโยชน์ำของนำ�ยทห�ร
ระดั้บสุ้งและกลุ่มผู้้�เกี�ยว่ข�อง
ม�กกว่่�จะต้อบสุนำองต่้อคว่�มต้�องก�ร
ท�งยุทธศ�สุต้ร์ของป็ระเทศ ก�รจัด้ซืื้�อ
เรือด้ำ�นำำ��และรถถังเป็็นำตั้ว่อย่�งที�ดี้…

“ในำท่�มกล�ง
ก�รระบ�ด้ของ
โควิ่ด้-19 
[ชีวิ่ต้เร�] 
ก็เหมือนำกับ
คนำที�กำ�ลังลงไป็
ในำแพช่ว่ยชีวิ่ต้ 
แต่้แผู่้นำดิ้นำยังอย่้
ห่�งไกลออกไป็”
Marc Lipsitch
(2020)
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ดร.โสุภณ พรโชคชัย
นักเศรษฐศาสื่ต์ร์

และนักวิิช่าการ
ด้านอสัื่งหาริมทรัพย์ 

ด้านการป็ระเมินค่าทรัพย์สิื่น 
และการพัฒนาการเม่อง 
ซ่�งได้รับุการยอมรับุจาก

นานาช่าติ์ เป็น็ผ้้่ท้�กล้าแสื่ดง
ควิามเห็นทางการเม่อง

อย่างต์รงไป็ต์รงมา 

ปีระชาธปิีไต่ยั
ในวงการ

อสู่งัห้ารมิีที่รพัยั์
รฐับาลจะแก�ปัีญห้าปีระเที่ศ
ชาติ่ได�ต่�องใช�ปีระชาธปิีไต่ยั 
ถ�าไมี�ม่ีปีระชาธปิีไต่ยั ปีญัห้า
ขึ้องชาติ่แก�ไมี�ได�จรงิๆ และ
รงัแต่�จะสู่ร�างควัามีสัู่บสู่น
เพิ�มีขึ้้�น

ต่�องฟังั
เสู่ย่ังสู่�วันให้ญ�

เม่�อวันที� 3 กัันยีายีน 
2563 นายีกัฯเปิดทำาเนียีบฟังั
ความจากัคนกัลุ่มเดียีวใน
วงกัารูอสัื่งห้ารูม่ทรูพัยี์และ
พวกันายีห้น้าต่างช่าต่ มีแต่ 
ผู้แทนจากัสื่มาคมด้าน
อสื่งัห้ารูม่ทรูพัยีไ์ม่กีั�คน และ
ตัวแทนขึ้องบรูษั่ทพฒันาที�ด่น
จำานวนห้น้�ง ตลอดจนบรูษั่ท
นายีห้น้าขึ้า้มช่าต่ไม่กีั�แห่้ง กัารู
รูบัฟังัความค่ดเห็้นในลักัษณะ
นี�เช่่�อถ่อไมไ่ด้ เพรูาะในวงกัารู
อสื่งัห้ารูม่ทรูพัยีม์ผู้ีเกีั�ยีวขึ้อ้ง
มากัมายี เช่น่ สื่มาคม-มลูน่ธ์่
ที�เกีั�ยีวกัับนักัพัฒนาที�ด่นใน
สื่ว่นกัลางและสื่ว่นภัมูภ่ัาครูาว 
20 แห่้ง เกีั�ยีวกัับนายีห้น้า-กัารู
ขึ้ายี 3 แห่้ง เกีั�ยีวกัับบรูษั่ทรูบั
สื่รูา้งบา้น 2 แห่้ง เกีั�ยีวกัับกัารู
ปรูะเม่นค่าทรูพัยี์ส่ื่น 3 แห่้ง 
เกีั�ยีวกัับสื่น่เช่่�อ ผูซ้ึ่่�อบา้น รูงัวัด 
และอ่�นๆอีกั รูวมแล้วไม่ตำากัว่า 
50 องค์กัรู แต่รูฐับาลกัลับ
เล่อกัฟัังแต่รูายีให้ญ่ๆ นายี
ห้น้าไทยีแทม้มีากัมายีก็ัเล่อกั

ฟัังแต่บรูษั่ทสื่าขึ้าจากัต่าง
ปรูะเทศ

กัารูไม่ฟัังเสีื่ยีงส่ื่วนให้ญ่ 
รูวบรูดัฟัังแต่รูายีให้ญ่ ทำาให้้
นโยีบายีต่างๆที�ออกัมายี่อม
สื่นับสื่นุนรูายีให้ญ่มากักัว่า
รูายียี่อยี เอ่�อปรูะโยีช่น์ต่อนักั
พัฒนาที�ด่นมากักัว่านักัว่ช่าช่ีพ
ที�เกีั�ยีวขึ้้องอ่�น ทำาเพ่�อวงกัารู
อสื่ังห้ารูม่ทรูพัยี์มากักัว่าจะ
ค่ดช่ว่ยีแก้ัไขึ้ปญัห้าขึ้องปรูะเทศ
ที�เป็นเป้าห้มายีโดยีตรูง จรูง่
อยู่ีว่าบรูษั่ทพัฒนาที�ด่นใน
ตลาดห้ลักัทรูพัยี์ฯรูวม 45 
แห่้ง มีกัารูผล่ตที�อยูี่อาศัยีถ้ง
เก่ัอบครู้�งห้น้�งในขึ้อบเขึ้ตทั�ว
ปรูะเทศ แต่นักัพัฒนาที�ด่น
รูายียีอ่ยีทั�งในกัรุูงเทพมห้านครู
และต่างจังห้วัดก็ัมีอีกันับพันๆ
แห่้ง เรูาควรูส่ื่งเสื่รูม่ SMEs 
เช่่นกััน ปรูะเทศจ้งจะเจรูญ่
อยี่างมั�นคง

วัิธก่ารที่่�จะรบัฟัังควัามี
คิดเห้็นนั�นต่�องเปีิดเผู้ยัต่�อ
สู่ังคมี ให้�สู่่�อมีวัลชนได�รบั
ฟัังด�วัยั อยั�าปีกปิีดไมี�ให้�ผู้่�
สู่่�อขึ้�าวัเขึ้�าที่ำาขึ้�าวัอยั�างที่่�ที่ำา
กันอยั�างลับๆเม่ี�อวัันท่ี่� 3 
กันยัายัน 2563 ที่่�สู่ำาคัญ
ควัรที่ำาเปี็นเฟัซ้บุ�กไลฟั์ไปี
เลยั ปีระชาชนจะได�รบัร่�ด�วัยั 
นโยับายัต่�างๆต่�องโปีร�งใสู่ 
เปีิดเผู้ยัได� ไมี�มี่อะไรเปี็น
ควัามีลับ ไม่มีอะไรูเป็นความ
มั�นคงขึ้องช่าต่ และที�สื่ำาคัญ
ปรูะช่าช่นจะได้เห็้นว่าใครู

เอาเผู้ากิน ไม่เอ่�อปรูะโยีช่น์
ต่อวงกัารูทั�งห้มดและสื่ังคม
โดยีรูวม

พดูถ้งปรูะช่าธ์ป่ไตยีอาจ
ดูเห้ม่อนเรู่�องกัารูเม่องขึ้อง
เห้ล่านักักัารูเม่อง แต่ความ
จรูง่ปรูะช่าธ์ป่ไตยีไมไ่ด้จำากััด
อยูี่แค่นั�น ปรูะช่าธ์่ปไตยี
เกีั�ยีวขึ้้องกัับทุกัภัาคส่ื่วนใน
สื่งัคม เปน็สื่่�งที�ต้องมี ต้องใช่้
และต้องสื่ถ่ตเปน็เน่�อห้าใจกัลาง
ขึ้องกัารูอยูีรู่ว่มกัันอยีา่งสื่นัต่
และสื่รูา้งสื่รูรูค์ วนันี�เรูามาลอง
ด ู“ปีระชาธปิีไต่ยั” ในวงกัารู
อสื่งัห้ารูม่ทรูพัยี ์ตั�งแต่รูะดับ
ยีอ่ยี รูะดับปรูะเทศ จนถ้งรูะดับ
นานาช่าต่ 

นักวัชิาชพ่ต่�องมี่
ปีระชาธปิีไต่ยั 

ผู้ปรูะเม่นค่าทรูพัยี์สื่่น
ต้องมคีวามเปน็อ่สื่รูะในความ
เห็้นทางวช่่าช่พีขึ้องตน จะให้้
นายีจ้างมาสื่ั�งซ้ึ่ายีหั้นขึ้วาหั้น
ไม่ได้ ไม่เช่่นนั�นห้ากัมีบรูษั่ท
ปรูะเมน่ใดที�ซึ่่�อได้ตั�งแต่เบอรู์
ห้น้�งถ้งเบอรูส์ื่ดุทา้ยี กัารูบรูก่ัารู
วช่่าช่พีนี�ก็ัจะขึ้าดความน่าเช่่�อ
ถ่อ และที�สื่ำาคัญเปน็กัารูทำารูา้ยี
วงกัารูอ่�น เช่่น กัารูเง่นกัารู
ธ์นาคารู และเป็นผลเสื่ียีแก่ั
เศรูษฐก่ัจโดยีรูวม เขึ้า้ข่ึ้ายีกัารู
ปรูะกัอบอาช่ญากัรูรูมทาง
เศรูษฐก่ัจ 

…คืนำป็ระช�ธิป็ไต้ยไป็สุ่้ป็ระช�ชนำ
ให�ป็ระช�ชนำได้�ตั้ด้สิุนำอนำ�คต้ของต้นำเอง 
ป็ระช�ชนำมีสิุทธิ�ในำก�รคิด้และศ้กษ�
เรียนำร้� เพื�อให�เกิด้พุทธิปั็ญญ�
โด้ยไม่คว่รให�ใครม�จ้งจม้ก เพร�ะเท่�กับ
ไม่เค�รพศักดิ้�ศรีคว่�มเป็็นำมนุำษย์นัำ�นำเอง...

เสื่ียีงขึ้องผู้ปรูะเม่นค่า
ทรูพัยี์สื่่นแต่ละคนต้องได้รูบั
กัารูยีอมรูบั ควรูมอ่ีสื่รูะคล้ายี
ผู้ตรูวจสื่อบภัายีใน และควรู
ได้รูบักัารูคุ้มครูองจากัสื่ภัา
ว่ช่าช่ีพ สื่มาคมห้รูอ่องค์กัรู
ว่ช่าช่ีพปรูะเม่นค่าทรูพัย์ีสื่่น 
เพ่�อไมใ่ห้้ภัาคสื่ว่นธุ์รูก่ัจใดนำา
วช่่าชี่พนี�ไปใช่ใ้นทางฉ้ัอฉัล ดัง
นั�น วงกัารูวช่่าชี่พใดก็ัตามจะ
ให้้มีกัารูผูกัขึ้าดกัารูนำาไม่ได้ 
เพรูาะเท่ากัับเป็นบ่อเก่ัดขึ้อง
กัารูฉ้ัอฉัลห้รูอ่แสื่วงห้าผล
ปรูะโยีช่น์เฉัพาะตน 

นักพัฒนาที่่�ดิน
ก็ต่�องมี่
ปีระชาธปิีไต่ยั

บางคนบอกัว่าในวงกัารู
ค้าจะมปีรูะช่าธ์ป่ไตยีได้อยีา่งไรู 
เปน็เรู่�องขึ้องมอ่ใครูยีาวสื่าวได้
สื่าวเอาต่างห้ากั สื่จัธ์รูรูมข้ึ้อนี�
ก็ัดำารูงอยูีเ่ห้มอ่นกััน โดยีเฉัพาะ
กั่จกัารูขึ้องสื่น่ค้าที�เปน็สื่งัห้า 
รูม่ทรูพัยีบ์างรูายีกัารู เช่น่ นำา
อัดลม บุห้รูี� คอมพ่วเตอรู ์ฯลฯ 
กัารูผกูัขึ้าดมใีห้้เห็้นทั�วไป รูายี
เล็กัรูายีน้อยีแทบไมม่เีสีื่ยีงอะไรู 
และมาตรูฐานขึ้องรูายีให้ญก็่ั
ค่อมาตรูฐานขึ้องโลกันั�นเอง

อยี่างไรูก็ัตาม อสื่ังห้า 
รูม่ทรูพัยีม์ลัีกัษณะที�ยีด้ต่ดกัับ
ทำาเล ทำาให้้ไม่มีใครูสื่ามารูถ
ครูอบงำาห้รูอ่ครูองส่ื่วนแบง่ใน

เสื่นอว่ธ์ีกัารูใดๆที�เอาเปรูยีีบ
สื่ังคมห้รู่อไม่ อย่ีางน้อยีก็ั
เป็นกัารูปรูามไม่ให้้ใครูเสื่นอ
อะไรูเพ่�อตนเองเป็นห้ลักั

กัารูที�จะค่ดห้านโยีบายี
ด้านอสัื่งห้ารูม่ทรูพัย์ีที�เห้มาะ
สื่มต่อปรูะเทศไทยีนั�นทำาได้
ไม่ยีากัเลยี เพียีงรูะดมสื่มอง
จากันักัว่ช่าช่ีพที�เกีั�ยีวขึ้้องให้้

ทั�วถ้ง รูวมถ้งผู้รููใ้นวงกัารูทั�ง
ภัาครูฐัและภัาคเอกัช่น อยี่าง
เป็นรูะบบในลักัษณะกัารูสื่าน
เสื่วนา เพ่�อสื่ังเครูาะห์้ออกัมา
เป็นแนวค่ดเช่่งนโยีบายีอยี่าง
มีบูรูณากัารู การเล่อกฟัังแต่�
ผู้่�มี่สู่�วันได�สู่�วันเสู่่ยัรายัให้ญ�
ห้รอ่พวักนายัห้น�าจากต่�าง
ปีระเที่ศเปี็นวัิธก่ารแบบสูุ่ก

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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ตลาดได้เก่ันครู้�ง ตัวอย่ีางเช่น่ 
ในเขึ้ตกัรุูงเทพมห้านครูและ
ปรูม่ณฑล บรูษั่ทอันดับห้น้�ง
ครูองสื่ว่นแบง่ตลาดปรูะมาณ 
15% บรูษั่ทมห้าช่น 40 แห่้ง 
ครูองส่ื่วนแบง่ตลาดอยูี ่3 ใน 4 
แต่เรูาก็ัยีงัมบีรูษั่ทขึ้นาดกัลาง
และขึ้นาดยีอ่มห้รูอ่ SMEs อยูี่
อีกัรูาว 300 แห่้ง ยี่�งกัวา่นั�นใน
รูะดับปรูะเทศยัีงมีนักัพฒันาที�ด่น
อ่�นอีกัเปน็จำานวนมากั

ดังนั�น จ้งไมี�มีใ่ครเสู่ย่ัง
ดังกวั�าใครนัก สู่มีาคมีการค�า
ขึ้องนักพฒันาที่่�ดินที่ั�งห้ลายั
ต่�องเปีน็ปีระชาธปิีไต่ยั และ
ต่�องเปีน็ตั่วัแที่นที่่�แที่�จรงิขึ้อง
นักพฒันาที่่�ดินที่ั�งมีวัลด�วัยั 
เพรูาะในปัจจุบนันักัพฒันาที�ด่น
มนัีบพนัๆรูายีโดยีเฉัพาะที�เปน็ 
SMEs อยีา่งไรูก็ัตาม เช่่�อวา่
สื่มาช่่กัขึ้องสื่มาคมก็ัยีงัมีไม่ถ้ง 
1 ใน 3 ขึ้องทั�งห้มด สื่งัคมจะ
ยีอมรูบัให้้รูายีให้ญ่ผกูัขึ้าดห้รูอ่
ทอดท่�ง SMEs ไมไ่ด้

เสู่มีอภาค
ค่อที่กุคน
มีโ่อกาสู่เที่�ากัน

เสื่มอภัาคค่อทุกัคนมี
โอกัาสื่เทา่กััน ใครูจะได้จะเสีื่ยี
ก็ัอยู่ีที�ศกััยีภัาพขึ้องตนเอง จะ
ปล่อยีให้้อยูีท่ี�กัารูได้รูบัข้ึ้อมูล
ที�มากัน้อยีลดห้ลั�นกัันตามกัารู
ผกูัขึ้าด-ครูอบงำาไม่ได้ ตัวอย่ีาง
เช่่น ห้ากันายีกัสื่มาคมนักั
พัฒนาที�ด่นไปเป็นกัรูรูมกัารู
ขึ้องห้น่วยีรูาช่กัารูที�เก็ับข้ึ้อมลู
อสื่งัห้ารูม่ทรูพัยี ์นายีกัอาจได้
รูบัรูายีงานว่จัยีฉับับเต็มมา
ศก้ัษาในรูายีละเอียีด อาจเผยี
แพรูข่ึ้อ้มลูให้้กัรูรูมกัารูบรูห่้ารู
ในสื่มาคม แต่สื่มาช่่กัทั�วไป
อาจไมท่รูาบขึ้อ้มลูทั�งห้มด

เม่�อห้น่วยีรูาช่กัารูเผยี
แพรูข่ึ้อ้มลูแก่ัสื่าธ์ารูณะก็ัเผยี

แพรูเ่พียีงบางส่ื่วน ทำาให้้นักั
วช่่าช่พีห้รูอ่นักัพฒันาที�ด่นอ่�น
ไมส่ื่ามารูถทรูาบข้ึ้อมูลได้ครูบ
ถ้วน เก่ัดความได้เปรูยีีบ-เสีื่ยี
เปรูยีีบ ห้ลักัสื่ำาคัญในที�นี�ก็ัค่อ 
ทุกัคนต้องได้รูบัขึ้้อมูลที�เท่า
เทียีมกััน เพียีงแต่ใครูจะไขึ้ว่
คว้าโอกัาสื่ทางธุ์รูก่ัจได้ห้รูอ่
ไม่ก็ัข้ึ้�นอยู่ีกัับว่สัื่ยีทัศน์และ
ศักัยีภัาพขึ้องตน กัารูยี้ดถ่อ
ในห้ลักัสื่ำาคัญนี�จ้งจะสื่ะท้อน
ความเปน็ปรูะช่าธ์ป่ไตยี

ต่�องแยักแยัะ
ภาพลวังต่า 

การเปีน็กรรมีการสู่มีาคมี
ถ่อเปี็นการอาสู่ามีาที่ำางาน
เพ่�อสู่�วันรวัมีต่ามีสู่ญัชาต่ญาณ

ผู้่�นำา แต่�ไมี�ใช�การ “เสู่ย่ัสู่ละ” 
เป็นแน่แท้ เพรูาะตนเองก็ัได้
รูบัเกีัยีรูต่ตามสื่มควรูด้วยี กัารู
อ้างความเสื่ียีสื่ละห้รูอ่สื่รูา้ง
รูะบบอุปถัมภ์ัเปน็ส่ื่�งที�น่าเคล่อบ
แฝ่งถ้งปรูะโยีช่น์ซึ่อ่นเรูน้บาง
ปรูะกัารูได้ ในสื่งัคมแห่้งความ
โปรูง่ใสื่จะมาอ้างความดีสื่ง่เดช่
ไม่ได้ ยีกัเว้นจะสื่ละเง่นสื่่วน
ตัวออกัมาบำาเพญ็ปรูะโยีช่น์ก็ั
อีกัเรู่�องห้น้�ง

อย่ีางไรูก็ัตาม ในความ
เปน็จรูง่มคีนจำานวนห้น้�งพยีายีาม
ที�จะมีตำาแห้น่งเปน็กัรูรูมกัารู
สื่มาคมเพ่�อรูบัช่อบแต่ไมรู่บัผด่
ช่อบ บางครูั�งอาจกีัดขึ้วางความ
เจรูญ่ในทำานอง “ม่ีอไมี�พายั 
เอาเที่�ารานำา” บา้ง สื่่�งเห้ล่านี�
จะเก่ัดขึ้้�นไมไ่ด้เลยีห้ากัสื่มาช่ก่ั
ทกุัคนมีกัารูต่�นตัวและมีสื่ว่น

อาศยัีองค์กัรูที�เปน็ตัวแทนขึ้อง
ท้องถ่�นโดยีตรูง และทำาให้้
องค์กัรูสื่ากัลนี�มคีวามเปน็ปรูะ
ช่าธ์ป่ไตยีจรูง่ๆ กัารูดำารูงอยูี่
โดยีไม่ใช่ตั่วแทนขึ้องนักัวช่่าชี่พ
ห้รูอ่ผู้ปรูะกัอบกัารูส่ื่วนให้ญ่
จ้งไม่สื่ามารูถดำาเน่นก่ัจกัรูรูม
ต่างๆได้อยีา่งมพีลังเทา่ที�ควรู 
และมีโอกัาสื่ที�จะถูกัครูอบงำา
โดยีองค์กัรูสื่มาช่ก่ัที�ให้ญก่ัวา่ 
ห้รูอ่ผู้นำาที�มีอ่ทธ์พ่ลมากักัว่า
นั�นเอง กัารูนี�จ้งไม่ได้มุ่งห้วัง
ปรูะโยีช่น์ต่อผูบ้รูโ่ภัค 

องค์กรนานาชาติ่ด�าน
อสู่ังห้ารมิีที่รพัยั์ควัรม่ีการ
ปีระชุมีสู่มีาคมีนักพัฒนาที่่�ดิน 
สู่มีาคมีผู้่�ปีระเมีนิค�าที่รพัยัส์ู่นิ 
สู่มีาคมีบรหิ้ารที่รพัย์ัสู่นิ และ
อ่�นๆ ท่ี่�เปีน็ตั่วัแที่นขึ้องแต่�ละ
ปีระเที่ศจรงิ และควรูมีกัารู
ปรูะชุ่ม “ผูคุ้มกัฎ” (regulators) 
ขึ้องแต่ละปรูะเทศ (เช่น่ กัรูม
ที�ด่น กั.ล.ต. สื่คบ.) สื่ถาบนักัารู
เง่นผู้ให้้ส่ื่นเช่่�อ สื่ถาบันกัารู
ศ้กัษาด้านอสื่ังห้ารูม่ทรูพัย์ี 
เป็นต้น เพ่�อให้้เก่ัดกัารูแลกั
เปลี�ยีนความรูู ้ และที�สื่ำาคัญ
เพ่�อรูว่มกัันออกัมาตรูกัารูให้ม่ๆ
ในกัารูควบคมุกัารูบรูก่ัารู กัารู
ค้าและวช่่าช่พีอย่ีางจรูง่จัง

ปีระชาธปิีไต่ยั
ค่อลมีห้ายัใจ

กัารูย้ีดห้ลักัอำานาจ
อธ์่ปไตยีเป็นขึ้องปวงช่นช่าว

กัารูเล่อกัตั�งเสื่รู ี ไม่ได้ขึ้้�นอยู่ี
กัับสื่รูรูพกัำาลังขึ้อง “ขึ้าให้ญ�” 
ในวงกัารู วงกัารูก็ัจะสื่ะอาด
ข้ึ้�น แต่ละคนจะเขึ้้ามาช่่วยี
พัฒนาวงกัารู ช่่องว่างกัารู
ทุจรูต่ก็ัจะไม่มี ผู้ใช่้บรูก่ัารูก็ั
อุ่นใจ วงกัารูว่ช่าชี่พก็ัจะมีกัารู
พัฒนาทั�งทางว่ช่ากัารู เกีัยีรูต่
และศักัด่�ศรู ีเป็นต้น กัารูทำาให้้
ทุกัภัาคสื่่วนทุกัรูะดับมีความ
เป็นปรูะช่าธ์่ปไตยีจะยีัง
ปรูะโยีช่น์แก่ัทุกัฝ่่ายี โดยี
เฉัพาะผู้บรู่โภัคส่ื่นค้าและ
บรูก่ัารูด้านอสื่ังห้ารูม่ทรูพัยี์
ในอันที�จะได้รูบับรูก่ัารูที�ดีและ
ได้รูบัความคุ้มครูอง ซ้ึ่�งจะส่ื่ง
ผลดีต่อผู้ปรูะกัอบกัารูและผู้
ให้้บรู่กัารูอ่�นๆในวงกัารู
อสื่ังห้ารูม่ทรูพัย์ี

ปรูะเทศไทยีห้ลังโคว่ด-
19 ต้องมีปรูะช่าธ์่ปไตยี ห้าไม่
จะอยูี่ไม่ได้ ห้รูอ่อยูี่อยี่างยีากั
ลำาบากัสื่ำาห้รูบัปรูะช่าช่นทั�วไป 
แต่สื่บายีๆสื่ำาห้รูบัพวกัมีเส้ื่น
สื่ายี ทำาให้้ปรูะเทศช่าต่ไม่
เจรูญ่ ปรูะช่าช่นยีากัจนขึ้้น
แค้นลง มูลค่าทรูพัย์ีสื่่นก็ัตกั 
แม้ในวงกัารูอสัื่งห้ารูม่ทรูพัย์ี
ก็ัต้องกัารูปรูะช่าธ์่ปไตยี

การมี่ปีระชาธปิีไต่ยั
ในทีุ่กวังการ จ้งเปี็น
ปีระโยัชน์อยั�างแที่�จรงิ 
และถ่อวั�า Win-Win แก�
ทีุ่กฝื่ายั

…ป็ระเทศไทยหลังโควิ่ด้-19 ต้�องมีป็ระช�ธิป็ไต้ย 
ห�ไม่จะอย่้ไม่ได้� หรืออย่้อย่�งย�กลำ�บ�กสุำ�หรับป็ระช�ชนำทั�ว่ไป็ 
แต่้สุบ�ยๆสุำ�หรับพว่กมีเสุ�นำสุ�ย ทำ�ให�ป็ระเทศช�ติ้ไม่เจริญ 
ป็ระช�ชนำย�กจนำข�นำแค�นำลง ม้ลค่�ทรัพย์สิุนำก็ต้ก 
แม�ในำว่งก�รอสัุงห�ริมทรัพย์ก็ต้�องก�รป็ระช�ธิป็ไต้ย…

ไทยี และกัารูค่นปรูะช่าธ์่ปไตยี
ไปสู่ื่ปรูะช่าช่นให้้ปรูะช่าช่น
ได้ตัดสื่่นอนาคตขึ้องตนเอง 
ถ้าปรูะช่าช่นตัดสื่่นใจผ่ด เขึ้า
จะได้เรูยีีนรููด้้วยีตนเอง เขึ้า
คงไม่ออกัมาโวยีวายีอะไรูนักั
เพรูาะเขึ้าตัดสื่่นใจเอง แต่ถ้า
ปรูะช่าช่นตัดส่ื่นใจถูกัต้อง 
ปรูะเทศช่าต่ก็ัจะเด่นห้น้าต่อ
ไป ปรูะช่าช่นมีสื่่ทธ์่�ในกัารูค่ด
และศ้กัษาเรูยีีนรููเ้พ่�อให้้เก่ัด
พุทธ์่ปัญญา ไม่ควรูให้้ใครู
มาจูงจมูกั เพรูาะเท่ากัับไม่
เคารูพศักัด่�ศรูคีวามเป็นมนุษย์ี
นั�นเอง

ในทางตรูงกัันข้ึ้าม ถ้า
เรูาอยู่ีในคุกั (ทางความค่ด) 
ที�มี “ผู้่�คุมี” สื่ั�งด้วยีอำานาจ
ศักัด่�สื่่ทธ์่�เด็ดขึ้าดโดยีคนคุกั
ไม่อาจโต้แย้ีง ก็ัคงไม่ต้องกัารู
ปรูะช่าธ์่ปไตยี ต้องกัารูแต่
กัำาลังอาวุธ์โดยีพวกั “ขึ้าให้ญ�” 
ในกัารูปกัครูอง สื่ังคมแบบ
นั�นไม่ต้องกัารูกัารูเล่อกัตั�ง 
อาจมีกัารูแต่งตั�งและกัารู
อาสื่าทำาดี (ที�ดูน่ารูกััๆ) เช่่น 
นายีชู่ว่ทยี์ที�อาสื่าไปทำาดีเก็ับ
ศพในคุกั เป็นต้น “ขึ้าให้ญ�” 
ก็ัมีห้ลายีแก๊ังห้ลายีกัลุ่ม ฟัาด
ฟัันห้รูอ่รูวมพลังกัันเพ่�อผลัด
กัันช่่งเป็นให้ญ่ เรูาไม่ได้อยูี่
ในสื่ังคมคนคุกัม่ใช่่ห้รูอ่

ลองค่ดดูว่าในวงกัารู
พัฒนาที�ด่นและนักัว่ช่าชี่พที�
เกีั�ยีวขึ้้องทั�งห้ลายี ห้ากัให้้มี
บรูรูยีากัาศปรูะช่าธ์่ปไตยี 
คณะกัรูรูมกัารูสื่มาคมมาจากั

รูว่มในบรูรูยีากัาศปรูะช่าธ์ป่ไตยี 
ซึ่้�งจะทำาให้้กัารูครูอบงำาต่างๆ
น้อยีลงทั�งจากัผูม้อ่ีทธ์พ่ลภัายีใน
ห้รูอ่ภัายีนอกัองค์กัรู เช่่น ฝ่า่ยี
กัารูเม่อง เปน็ต้น

ในระดับสู่ากล
ก็ต่�องการ
ปีระชาธปิีไต่ยั

ในโลกันี�ยีงัไมม่ ี“องค์การ
สู่ห้ปีระชาชาติ่” ในวงกัารู
อสื่งัห้ารูม่ทรูพัยี ์สื่มาคมต่างๆ
ที�ตั�งขึ้้�นอาจเปน็สื่มาคมที�ให้ญ่
มาแต่แรูกั เช่่น Royal 
Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) จากัสื่ห้
รูาช่อาณาจักัรู ห้รูอ่สื่มาคมที�
มีตัวแทนจากัปรูะเทศต่างๆ

เขึ้า้รูว่มบ้าง เช่น่ FIABCI ซึ่้�ง 
ดรู.โสื่ภัณมีฐานะเปน็อุปนายีกั
สื่มาคม FIABCI ในปรูะเทศไทยี 
แต่สื่มาคมเห้ล่านี�ก็ัไม่ได้เป็น
ตัวแทนขึ้องทุกัภัาคสื่ว่น 

องค์กัรูเห้ล่านี�ห้าได้มีผู้
แทนนักัว่ช่าช่ีพที�เป็นผู้แทน
ขึ้องปรูะเทศนั�นๆเป็นสื่มาช่่กั
ห้รูอ่มีสื่่ทธ์่ออกัเสื่ียีง และถ้า
จะเป็นองค์กัรูขึ้องนักัว่ช่าช่ีพ
ทั�วโลกัก็ัอาจต้องเปลี�ยีนช่่�อ
เสื่ียีให้ม่เพ่�อให้้สื่อดคล้องกัับ
ความเป็นสื่ากัลจรูง่ๆ โดยีใน
กัรูณีวช่่าชี่พปรูะเมน่ค่าทรูพัยีส์ื่น่ 
ผูป้รูะเมน่ค่าทรูพัย์ีสื่น่ สื่ถาบัน
ที�สื่อนวช่่าชี่พนี� ผูค้วบคุมวช่่าชี่พ 
ต้องมีสื่่วนเขึ้้ารูว่มเพ่�อกัารู
พฒันาวช่่าช่พี เปน็ต้น 

ดังนั�น ความรูว่มม่อใน
ด้านว่ช่าช่ีพรูะดับสื่ากัลต้อง
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วิิญญัติิ ชาติิมนติรี 
เลขาธิการสื่มาพันธ์

นักกฎหมายเพ่�อสิื่ทธิเสื่ร้ภาพ 
(สื่กสื่สื่.) 

หลัง คสื่ช่. เข้าย่ดอำานาจ 
ทนายวิิญญัติ์ชั่กช่วิน

เพ่�อนๆ ทนายควิามด้วิยกัน
มาตั์�งกลุ่มช่่�อว่ิา 

กลุ่มนักกฎหมายอาสื่า
เพ่�อสิื่ทธิมนุษยช่น (กนสื่.)

เข้าช่่วิยเหล่อป็ระช่าช่นท้�ได้รับุ
ผ่ลกระทบุจากคำาสัื่�ง คสื่ช่.
ต่์อมาเป็ล้�ยนช่่�อกลุ่มเป็น็

สื่มาพันธ์นักกฎหมาย
เพ่�อสิื่ทธิเสื่ร้ภาพ (สื่กสื่สื่.) 

ปั็จจุบัุนช่่วิยเหล่อ
ผ้้่ไม่ได้รับุควิามเป็น็ธรรม

จากคด้ทางการเม่อง 
นับุเป็น็ทนายควิาม

เพ่�อสิื่ทธิมนุษยช่นอ้กคนหน่�ง
ท้�สัื่งคมไทยต้์องป็รบุม่อให้

สัู่งคมีไที่ยัห้ลังโควิัด 
ชว่ัติ่จะยัิ�งมีด่มีน

การมีาขึ้องโรคติ่ดเช่�อไวัรสัู่
โคโรนา ห้รอ่โควัิด 2019 
(COVID-19) นับเปีน็ปีญัห้า
ให้ญ�มีากขึ้องชาวัโลก ที่่�ห้น้�ง
ในนั�นรวัมีถ้งปีระเที่ศไที่ยั
ด�วัยั อะไรค่อไวัรสัู่โควัดิ-19 
คงไมี�ต่�องกล�าวัถ้งอ่ก เพราะ
เช่�อวั�าทุี่กคนที่่�ยัังม่ีช่วิัต่อย่ั�
ในสัู่งคมีทุี่กปีระเที่ศต่�างก็
ที่ราบถ้งควัามีร�ายัแรงกัน
อยั�างด่

เม่�อโรูคต่ดเช่่�อไวรูสัื่โค
วด่-19 แพรูรู่ะบาดอย่ีางรูวดเรูว็
และรุูนแรูง มีผู้ต่ดเช่่�อเสื่ียี
ช่วีต่ นับล้านคน วััคซ้น่สู่ำาห้รบั
โควัดิ-19 จ้งบงัเกิดขึ้้�น ขึ้อ้มูล
จากัองค์กัารูอนามัยีโลกั (WHO) 
รูะบุวา่ วคัซีึ่นโควด่-19 ที�ใช่อ้ยู่ี
ห้ลายีตัวเรู่�มตั�งแต่เด่อนธ์นัวาคม 
2563 เพรูาะช่่วยีปกัป้อง
รูา่งกัายีจากัโควด่ โดยีกัรูะตุ้น
กัารูสื่รูา้งภัูม่คุ้มกัันที�จะตอบ
สื่นองต่อไวรูสัื่ รูา่งกัายีเรูาก็ั
จะสื่รูา้งภูัม่คุ้มกัันซ้ึ่�งจะช่่วยี
ต่อสืู่กั้ับไวรูสัื่ได้ กัรูะบวนกัารู
นี�บางครูั�งอาจทำาให้้เก่ัดผลขึ้า้ง
เคียีง เช่น่ มไีขึ้ ้ห้นาวสัื่�น ห้รูอ่
ปวดหั้ว แต่อาจจะไม่เก่ัดกัับ
ทกุัคน วคัซีึ่นสื่ามารูถปอ้งกััน
กัารูต่ดเช่่�อและกัารูแพรูเ่ช่่�อได้
ในรูะดับห้น้�งเทา่นั�น แต่ตำากัวา่
ปรูะสื่่ทธ์่ภัาพในกัารูป้องกััน
กัารูปว่ยีห้นักัและกัารูเสีื่ยีช่วีต่

เน่�องจากัวัคซีึ่นโคว่ด
เพ่�งได้รูบักัารูค่ดค้นและพัฒนา

เม่�อได้นำาเขึ้า้วคัซึ่นีคณุภัาพที�
ดีกัวา่ช่ดัเจนกัวา่มาแล้ว ไมว่า่
จะโดยีวธ่์รีูบับรูจ่าคห้รูอ่สื่ั�งซึ่่�อ
เขึ้้ามา ก็ัล้วนแต่พบปัญห้า
ความไม่เท่าเทียีมในกัารูแจกั
จ่ายี รูวมถ้งอภ่ัสื่ท่ธ์่�ช่นที�สื่ามารูถ
เขึ้า้ถ้งวคัซึ่นีที�ดีกัวา่ ในขึ้ณะที�
ปรูะช่าช่นโดยีทั�วไปกัลับไม่มี
ทางเล่อกัที�จะได้วคัซึ่นีคณุภัาพ

ถ�าห้ากนับดรามี�าใน
เร่�องวัคัซ้น่ไมี�มีาต่ามีนัดด�วัยั
เห้ตุ่ผู้ลขึ้อง “วััคซ่้น” ห้รอ่ 
“แยั�งซ่้น” ก็ต่ามี การบรหิ้าร
จัดห้าวััคซ้่นเห้ล�าน่�ได�สู่ร�าง
ควัามีไมี�ปีลอดภัยักับปีระชาชน
อยั�างห้ล่กเล่�ยังไมี�ได� เพราะ
ยัังมี่คนไที่ยัอ่กจำานวันมีาก
ที่่�ยัังไมี�ได�ฉ่ดวัคัซ้น่แมี�แต่�เขึ้ม็ี
แรก และยัีงมคีนไทยีจำานวน
ไม่น้อยีที�มีความไม่เช่่�อใจใน
ตัววคัซีึ่น ห้รูอ่ไมม่โีอกัาสื่เขึ้า้
ถ้งวคัซีึ่นคณุภัาพเพรูาะมรีูาคา
ต้องจ่ายี ซึ่้�งแท้จรูง่แล้วกัารู
บรูก่ัารูด้านสื่าธ์ารูณสื่ขุึ้นั�นถ่อ
เป็นสื่วัสื่ด่กัารูขึ้ั�นพ่�นฐานที�
ปรูะช่าช่นทุกัคนต้องได้รูบั
อยี่างเท่าเทียีมโดยีไม่ถูกับีบ
บังคับและต้องสื่ามารูถเล่อกั
ได้

รฐัไที่ยั
สู่ำาเรจ็
ห้รอ่ล�มีเห้ลวั
ในการรบัมีอ่
กับวักิฤต่
โควิัด?

ถามวา่เห้ตใุดปรูะเทศไทยี
จ้งล้มเห้ลวในกัารูรูบัม่อกัับ
ว่กัฤตโคว่ดในสื่ายีตาขึ้อง
ปรูะช่าช่นส่ื่วนให้ญ่ อะไรูค่อ
สื่่�งช่ี�วดัความล้มเห้ลวนั�น ล้วน
มาจากัปจัจัยีสื่ำาคัญในอดีตที�

3.วััคซ้่นที่่�ใช�ไวัรสัู่เปี็น
พาห้ะ จะใช่้ไวรูสัื่ที�ปลอดภััยี
ไม่ก่ัอโรูคมาเปน็แพลตฟัอรูม์
ในกัารูผล่ตโปรูตีนขึ้องไวรูสัื่
โคโรูนา เพ่�อกัรูะตุ้นกัารูตอบ
สื่นองทางภูัมคุ่้มกััน

4. วััคซ่้นชนิดสู่าร
พนัธุกรรมี RNA และ DNA 
เปน็เทคโนโลยีีที�ลำาสื่มยัี ซึ่้�งใช่้
สื่ารูพนัธุ์กัรูรูม RNA ห้รูอ่ DNA 
ที�ดัดแปลงพันธุ์กัรูรูมแล้วมา 
สื่รูา้งโปรูตีนที�กัรูะตุ้นกัารูตอบ
สื่นองทางภัูม่คุ้มกัันได้อย่ีาง
ปลอดภััยี

เม่�อกัล่าวถ้งวคัซึ่นีแต่ละ
อยี่างขึ้้างต้น จะพบว่าแต่ละ
ปรูะเทศก็ัเล่อกัใช่้วัคซีึ่นที�ค่ด
วา่จะเห้มาะสื่มในสื่ถานกัารูณ์
นั�นๆและมีเทคโนโลยีทีี�ดีที�สื่ดุ
ในกัารูปอ้งกัันเช่่�อโควด่

ในช่ว่งเรู่�มต้นอาจจะไม่มี
ใครูรููว้่าวัคซีึ่นตัวใดค่อวัคซีึ่น
ที�ดีที�สื่ดุ แต่เม่�อรูะยีะเวลาผา่น
ไป ทกุัปรูะเทศต่างรููต่้างเขึ้า้ใจ
วา่ “วัคัซ้น่ที่่�ด่กวั�า” นั�นมอียูี่
จรูง่ และรููว่้าวคัซึ่นีใด “ด�อยั
ปีระสู่ิที่ธภิาพ” แต่ดูเห้ม่อน
ว่ารูัฐบาลไทยีกัลับยัีงคง
พยีายีามที�จะสัื่�งวัคซึ่ีนที�มี
คุณภัาพตำาเม่�อเทียีบกัับ
ปรูะสื่่ทธ์่ผลที�ออกัมาในช่่วง
รูะยีะเวลาที�สื่ามารูถพสู่ื่จน์ได้
ทางว่ทยีาศาสื่ตรูแ์ละกัารู
แพทย์ีด้วยีเห้ตผุลว่า “เราเปีน็
ลก่ค�าที่่�ด่” และนั�นค่อเห้ตผุล
ที�ปรูะเทศไทยีได้วัคซึ่ีนที�มี
คณุภัาพด้อยีกัว่าที�ควรูจะเปน็ 
อีกัทั�งยัีงมรีูาคาที�สื่งูกัว่าวคัซึ่นี
ที�มคุีณภัาพที�ดีกัวา่อยีา่งเห็้น
ได้ช่ดั

ภัาพที�ช่ัดเจนที�สืุ่ดก็ัค่อ 
ใครูที�ได้วัคซึ่ีนคุณภัาพตำาไป
แล้ว แมแ้ต่ครูบโดสื่ค่อ 2 เขึ้ม็
แล้ว ก็ัจำาเป็นต้องกัลับมาฉีัด
วัคซึ่ีนตัวอ่�นกัรูะตุ้นแทนใน
ที�สื่ดุ

เห้ล่านี�ยีังไม่นับรูวมถ้ง

…บุคล�กรท�งก�รแพทย์ถ้กทอด้ทิ�ง
ให�รับมืออย่�งไร�ทิศท�งก�รจัด้ก�ร
ภ�พคนำเบียด้เสีุยด้ใกล�ชิด้กันำเพื� อรอรับ
วั่คซีื้นำ แต่้สิุ�งที�ผู้้�มีอำ�นำ�จให�คว่�มสุำ�คัญ
ม�กกว่่�ชีวิ่ต้ป็ระช�ชนำกลับกล�ยเป็็นำ
ก�รออกกฎหม�ยเพื�อนิำรโทษกรรม…ถ้้าได้นายกฯคนเดิม บรหิารแบบเดิมๆ

ขึ้้�นในช่่วงไม่นานห้ลังจากัมี
กัารูแพรู่รูะบาดขึ้้�นในโลกั 
ผลลัพธ์์ขึ้องวัคซึ่ีนที�ดีไม่ว่า
จะเป็นวัคซึ่ีนตัวใดจะต้องมี
ปรูะสื่่ทธ์่ภัาพสืู่ง เน่�องจากั
กัารูเก่ัดขึ้้�นขึ้องไวรูสัื่สื่ายีพันธุ์์
ให้ม่ๆ นอกัจากัต้องมีวัคซีึ่น
ที�มีปรูะสื่่ทธ์่ภัาพแล้ว ยีังต้อง
มีความรูวดเรูว็ในกัารูผล่ต 
และกัารูจัดส่ื่งวัคซีึ่นที�มี
มาตรูฐานที�เขึ้้มงวด เพรูาะ
นั�นค่อสื่่�งที�องค์กัารูอนามัยี
โลกักัำาลังช่่วยีให้้วัคซึ่ีนได้รูบั
กัารูฉีัดให้้กัับปรูะช่ากัรูจำานวน
มากัทั�วโลกั แม้วัคซีึ่นไม่อาจ
ป้องกัันกัารูต่ดเช่่�อได้ 100 
เปอรูเ์ซึ่็นต์ แต่ถ่อว่าปลอดภััยี
สื่ำาห้รูบัคนส่ื่วนให้ญ่ที�มีอายุี 
18 ปีข้ึ้�นไป

วัคซีึ่นปรูะเภัทต่างๆที�มี
ศักัยีภัาพต่อต้านกัารูต่ดเช่่�อ
ไวรูสัื่โควด่-19 ได้แก่ั

1.วััคซ้่นเช่�อต่ายั จะใช่้
ไวรูสัื่ที�ถูกัทำาลายีห้รูอ่ทำาให้้
อ่อนแอ จ้งไม่ก่ัอให้้เก่ัดโรูค 
แต่สื่ามารูถกัรูะตุ้นให้้รูา่งกัายี
มนุษย์ีสื่รูา้งกัารูตอบสื่นองทาง
ภัมู่คุ้มกัันได้

2.วัคัซ้น่ที่่�ที่ำาจากโปีรต่่น
ไวัรสัู่ จะใช่ช่้่�นสื่ว่นขึ้องโปรูตีน
ห้รูอ่เปล่อกัโปรูตีนที�ไม่เป็น
อันตรูายีที�มลัีกัษณะคล้ายีตัว
ไวรูสัื่โคว่ด-19 มากัรูะตุ้นให้้
รูา่งกัายีสื่รูา้งกัารูตอบสื่นอง
ทางภูัม่คุ้มกัันอยีา่งปลอดภััยี

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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เก่ัดขึ้้�นและเห็้นกัันมาแล้ว ทั�งนี� 
อาจเป็นเพรูาะห้ากักัารูเม่อง
ในปรูะเทศดี ผู้นำาปรูะเทศดี 
ผลที�เห็้นและปรูะช่าช่นได้รูบั
ยี่อมสื่ะท้อนคำาตอบในด้านดี
ด้วยี แต่ความจรู่งขึ้อง
สื่ถานกัารูณ์ปจัจบุนัทำาให้้มอง
อนาคตแทบไม่เห็้น สื่่�งที�เห็้น
และเปน็อยูีก็่ัค่อความเลวรูา้ยี
ในอดีตที�ปรูะเทศช่าต่และ
ปรูะช่าช่นยีงัตกัอยูีภ่ัายีใต้กัารู
บรูห่้ารูขึ้องผูน้ำาที�มาจากักัารู
รูฐัปรูะห้ารู

ขึ้ณะที่่�ผู้่�เขึ้่ยันนั�งเข่ึ้ยัน
บที่ควัามีน่� ก็ลองน้กๆวั�าม่ี
ห้ลายัเร่�องที่่�เปีน็ปีญัห้าสู่ะสู่มี 
สู่ร�างควัามีต่กต่ำาให้�กับปีระเที่ศ
ชาติ่ ต่ราบใดที่่�การเมีอ่งยังั
เปีน็ขึ้องกลุ�มีอำานาจเก�า และ
ผู้่�นำาปีระเที่ศอยั�าง พล.อ. 
ปีระยุัที่ธ์ จันที่รโ์อชา ค่อ
ตั่วัแที่นขึ้องกลุ�มีอำานาจเก�า
ที่่�ที่ำาให้�ปีระเที่ศแที่บจะไมี�ม่ี
อนาคต่

เห็้นได้จากัปัญห้าความ
ยีากัจน ปญัห้าภััยีแล้ง ปญัห้า
รูาคาพ่ช่ผลทางกัารูเกัษตรู
ตกัตำาเปน็ปรูะวต่ักัารูณ์ ปญัห้า
นำาทว่ม ปญัห้าทางกัารูเมอ่ง 
ปัญห้ากัารูทุจรูต่คอรูร์ูปัชั่น 
ปญัห้าทางกัารูเงน่ กัารูใช่จ่้ายี
งบปรูะมาณแผ่นด่นและว่นัยี
กัารูคลัง ปญัห้าด้านความเช่่�อ
มั�นในกัารูลงทุน ปัญห้าด้าน
กัารูสื่าธ์ารูณสื่ขุึ้ที�กัำาลังซึ่ำาเต่ม
ปรูะช่าช่นที�เผช่ญ่กัับโควด่ใน
ขึ้ณะนี�

ในอดีตกัารูแก้ัปัญห้า
ความยีากัจนและนโยีบายี
กัรูะตุ้นเศรูษฐก่ัจขึ้องรูฐับาล 
พล.อ.ปรูะยุีทธ์ ์จันทรูโ์อช่า ที�
เห็้นค่อทำาได้เพยีีงแค่กัารูแจกั
เง่นผ่านบัตรูคนจนจำานวน 
14.5 ล้านคน แต่ปจัจุบนัปญัห้า
เศรูษฐก่ัจจากัภััยีโควด่และภััยี
ธ์รูรูมช่าต่ จำานวนคนยีากัจน
น่าจะพุ่งสืู่งข้ึ้�นกัว่า 20 ล้าน

คน แล้วห้นี�สื่าธ์ารูณะที�สื่งูขึ้้�น
เรู่�อยีๆจะแจกัเงน่ปรูะช่าช่นได้
อีกัแค่ไห้นกััน

เม่�อดูกัารูบรูห่้ารูจัดกัารู
รูบัม่อไวรูสัื่โควด่-19 ห้ลายัคน
เช่�อวั�ารฐับาลและห้น�วัยังาน
ที่่�นายักรฐัมีนต่รตั่่�งข้ึ้�นมีาไมี�
ได�จัดห้า “วัคัซ้น่” ด�วัยัเห้ต่ผุู้ล
เร่�องคุณภาพห้รอ่ปีระสิู่ที่ธภิาพ 
แต่�ใช�งบปีระมีาณแผู้�นดิน
จัดซ้่�อวัคัซ้น่ที่่�ที่ำาให้�ปีระชาชน
จำานวันมีากไมี�เช่�อมัี�นใน

ยีงัอภ่ัปรูายีถ้งรูฐัมนตรูวีา่กัารู
กัรูะทรูวงสื่าธ์ารูณสืุ่ขึ้ที�บอกั
ว่าไวรูสัื่โคว่ด-19 เป็นแค่ไขึ้้
ห้วดัธ์รูรูมดา แต่กัลับไมธ่์รูรูมดา 
เพรูาะยีอดผูต่้ดเช่่�อไวรูสัื่โควด่
สื่ะสื่ม 1 ล้านคน มีผู้เสื่ียีช่ีว่ต
สื่ะสื่มกัวา่ 10,000 คน เปน็ต้น 
ซึ่้�งผลกัารูโห้วตแมจ้ะไวว้างใจ 
เพรูาะรูฐับาลกุัมเสีื่ยีงข้ึ้างมากั
ในสื่ภัา แต่นายีกัรูฐัมนตรูกีัลับ
ได้คะแนนน้อยีที�สุื่ด ยีอ่มแสื่ดง
ผลสื่ะทอ้นถ้งความเปน็ผูน้ำาที�
บรูห่้ารูปรูะเทศล้มเห้ลวได้อีกั
ด้านห้น้�ง

แน�นอนวั�า พล.อ. 
ปีระยุัที่ธย์ังัจะได�อย่ั�ต่�อเพราะ
เสู่ย่ังในสู่ภาที่่�ร่ �กัน เร่�องการ
ลาออกเพ่�อเปีิดให้�เล่อกนา
ยักฯคนให้มี�ขึ้้�นมีาแที่นนั�นคง
เปีน็เร่�องที่่�เปีน็ไปีได�ยัาก แต่�
ถ�า พล อ.ปีระยุัที่ธจ์ะตั่ดสู่นิ
ใจยุับสู่ภาค่นอำานาจให้�
ปีระชาชนก็ยัังน�าจะเปี็น
ห้นที่างที่่�ที่ำาให้� พล อ.ปีระยุัที่ธ์
ดด่่ขึ้้�นมีาได�บ�าง จากท่ี่�ห้ลายั
คนมีองวั�าไมี�ม่ีอะไรด่ใน
สู่ายัต่าขึ้องปีระชาชนสู่�วัน
ให้ญ� 

จนถ้งวัันน่� ห้ากจะฝืืน
อย่ั�ด�วัยัการห้ลอกตั่วัเองห้รอ่
ห้ลอกปีระชาชน ก็ไมี�มี่
ปีระโยัชน์อะไรต่�อปีระเที่ศ
ชาติ่

7 ปีีที่่�ผู้�านมีาเปี็นอด่ต่
ท่ี่�ชัดเจน แมี�จะมีองอนาคต่
ไมี�เห้็น แต่�ถ�าภายัห้ลังภัยั
โควิัดครั�งน่�ยัังคงปีรากฏิช่�อ 
“พล.อ.ปีระยุัที่ธ ์จันที่รโ์อชา” 
กลับมีาเปี็นนายักรฐัมีนต่ร่
อ่ก 

ก็เช่�อได�วั�าห้ายันะที่่�ร�ายั
แรงต่�อคนไที่ยัจะห้นักยัิ�งขึ้้�น 
คนไที่ยัจะสิู่�นห้วััง อนาคต่
ปีระเที่ศไที่ยัและสู่ังคมีไที่ยั
จะมี่ดมีนจนสูุ่ดจะห้าคำามีา
บรรยัายั

...ขยันำสุร��งหนีำ�ในำปั็จจุบันำม�ใช�สุุรุ่ยสุุร่�ย
ทำ�ให�เสีุยวิ่นัำยท�งก�รเงินำ… ไม่นำำ�ม�แก�ปั็ญห�โควิ่ด้-19 
อย่�งเต็้มกำ�ลังดั้งที�ป็ระเทศอื�นำเข�ทำ�กันำ 
ป็ระช�ชนำจำ�นำว่นำไม่นำ�อยต้�องดิ้�นำรนำควั่กกระเป๋็�จองสิุทธิ 
หรือจัด้ห�ซืื้�อวั่คซีื้นำม�ฉีุด้ด้�ว่ยต้นำเอง…

คณุภาพขึ้องวัคัซ้น่ ห้ลายีคน
ปฏ่ิเสื่ธ์วคัซึ่นีที�รูฐัอ้างวา่จะจัด
ให้้ได้ตามเปา้ห้มายี ทั�งที�ความ
จรูง่วัคซึ่ีนก็ัยีังขึ้าดแคลน ไม่
สื่ามารูถฉีัดได้ต่อเน่�องอยี่าง
ที�ควรูจะเปน็ 

อยี่างนี�ไม่เรูยีีกัว่าความ
ล้มเห้ลวในกัารูบรูห่้ารูจัดกัารู
โคว่ดและวัคซึ่ีนแล้วจะเรูยีีกั
ว่าอะไรู ไม่ว่าจะเป็นภัาพคน
นอนปว่ยีตายีในบา้น คนนอน
ตายีบนถนนเพรูาะห้าเตียีงไม่

ได้ เพรูาะไมมี่เจ้าห้น้าที�เพยีีง
พอ บุคลากรที่างการแพที่ยั์
ถก่ที่อดที่ิ�งให้�รบัมีอ่อยั�างไร�
ที่ศิที่างการจัดการ ภาพคน
เบย่ัดเสู่่ยัดใกล�ชิดกันเพ่�อรอ
รบัวััคซ้น่ แต่�สู่ิ�งที่่�ผู้่�มีอ่ำานาจ
ให้�ควัามีสู่ำาคัญมีากกวั�าชวิ่ัต่
ปีระชาชนกลับกลายัเปีน็การ
ออกกฎห้มีายัเพ่�อนิรโที่ษี
กรรมี 

แทนที�คณะรูฐัมนตรูจีะ
ยีับยีั�ง กัลับเห็้นช่อบให้้มีกัารู 

“นิรโที่ษีกรรมี” บุคลากัรู
ทางกัารูแพทยี์ พยีาบาล และ
อาสื่าสื่มัครู ไว้ใน พ.รู.บ.โรูค
ต่ดต่อฯ ตอกัยีำาว่ารูฐับาลล้ม
เห้ลวในกัารูบรูห่้ารูจัดกัารู
ด้านสื่าธ์ารูณสุื่ขึ้ เพรูาะไม่เรูง่
ห้าวัคซึ่ีนที�มีปรูะสื่่ทธ์่ภัาพมา
ฉีัดให้้ปรูะช่าช่นอย่ีางรูวดเรูว็
และทั�วถ้ง ปรูะช่าช่นต้องรูอ
คอยีวัคซึ่ีน ขึ้้อมูลด้านวัคซึ่ีน
มคีวามสัื่บสื่น แต่ห้้ามปรูะช่าช่น
ว่พากัษ์ว่จารูณ์ ผู้ป่วยีที�ต่ด
เช่่�อต้องรูอกัารูตรูวจด้วยีกัารู
ย่ีนยัีนตามรูะเบียีบ สื่ถาน
พยีาบาลห้รูอ่โรูงพยีาบาล
สื่นามก็ัมีเตียีงไม่เพียีงพอ 
ขึ้าดแคลนอุปกัรูณ์ทางกัารู
แพทยี์ เครู่�องช่่วยีห้ายีใจกัลายี
เป็นสื่่�งจำาเป็น

ควัามีไมี�พอใจจาก
ปีระชาชนจ้งห้�ามีไมี�ได� มีอ็บ

จ้งเกิดขึ้้�นเพ่�อปีระที่�วังรฐับาล 
พวักเขึ้าเรย่ักห้าวัคัซ้น่ด่ๆ แต่�
กลับได�รบัรถฉ่ดนำา กระสู่นุ
ยัาง แก�สู่นำาต่า การปีฏิิบติั่
อยั�างรุนแรงขึ้องต่ำารวัจ คฝื. 
และคด่ควัามี ทัี่�งๆท่ี่�รัฐ 
ธรรมีน่ญปีี 2560 บัญญัติ่
รองรบัสิู่ที่ธพิ่�นฐานด�านการ
ชุมีนุมี กัารูบรูก่ัารูสื่าธ์ารูณสุื่ขึ้
ที�ดีอยูีแ่ล้ว ดเูห้ม่อนว่ารูฐับาล
และฝ่า่ยีเจ้าห้น้าที�รูฐัจะแยีแสื่
ต่อความเป็นมนุษยี์ขึ้อง
ปรูะช่าช่นน้อยีลงๆรูาวกัับเปน็
ปรูะเทศที�ไมเ่ปน็ปรูะช่าธ์ป่ไตยี

เก�งแต่�ก่� 
ให้�คนรุ�นให้มี�
แบกห้น่� 
โยันรฐับาล
ในอนาคต่
รบัภาระ

เม่�อดูว่นัยีกัารูเง่นกัารู
คลัง ในป ี2563-2564 มกีัารู
กัู้เง่นฉักุัเฉ่ันนอกังบปรูะมาณ 
1.5 ล้านล้านบาท เก่ัดปญัห้า
ห้นี�สื่าธ์ารูณะพุง่ช่นเพดานกัวา่ 
60% ขึ้องจีดีพ ีรูวมทั�งปญัห้า
ห้นี�ครูวัเรูอ่นที�สืู่งมากั คนที�
เรูยีีนจบให้ม่ไม่มีงานทำาและ
ต้องตกังานกัันมากัข้ึ้�น ผู้
ปรูะกัอบกัารูทั�งรูายีเล็กั รูายี
ยีอ่ยี วส่ื่าห้ก่ัจขึ้นาดกัลางและ
ขึ้นาดย่ีอม ต้องปิดตัวลง คนจน 
คนไรูอ้าชี่พมากัขึ้้�น ล้วนแต่ไม่
สื่อดคล้องกัับกัารูแก้ัปัญห้า
ด้านเศรูษฐก่ัจ ที� มีกัารู
ปรูะช่าสื่ัมพันธ์์ห้รูอ่ปรูะกัาศ
ขึ้่าวสื่ารูว่าปรูะช่าช่นอยู่ีดีก่ัน
ดี ไมเ่คยีมรีูฐับาลใดทำาได้มา
ก่ัอน 

อยี่างไรูก็ัตาม การแก�
ปีญัห้าด�านสู่าธารณสุู่ขึ้และ
ควัามียัากจนไมี�สู่ามีารถ

ห้ลอกกันได� ดังนั�น การก่�เงนิ
จำานวันมีากนับล�านล�านบาที่
จะต่กเปี็นภาระให้�แก�คนรุ�น
ให้มี� รฐับาลในอนาคต่ ต่�อง
ใช�ห้น่�ค่นในอนาคต่ เพรูาะ
เง่นในอนาคตที�ขึ้ยีันสื่รูา้งห้นี�
ในปัจจุบนัมาใช่ส้ื่รุุูย่ีสุื่รูา่ยีทำาให้้
เสื่ยีีวนั่ยีทางกัารูเงน่ก็ัมาจากั
กัารูบรูห่้ารูปรูะเทศทั�งสื่่�น แต่
กัลับไมน่ำามาแก้ัปญัห้าโควด่-
19 อยีา่งเต็มกัำาลังดังที�ปรูะเทศ
อ่�นเขึ้าทำากััน ปรูะช่าช่นจำานวน
ไม่น้อยีต้องด่�นรูนควักักัรูะเปา๋
จองสื่่ทธ์่ห้รูอ่จัดห้าซึ่่�อวัคซึ่ีน
มาฉีัดด้วยีตนเอง นี�ค่อความ
เปน็จรูง่

กัารูเม่องในสื่ภัาที�ผ่าน
มา ฝ่่ายีค้านในสื่ภัาผู้แทน
รูาษฎรูยี่�นญัตต่ขึ้ออภ่ัปรูายี
ไมไ่วว้างใจว่า พล.อ.ปรูะยุีทธ์์
เป็นบุคคลที�ไรูภ้ัูม่ปัญญา ไรู้
องค์ความรูู ้ไรูจ่้ตสื่ำาน้กัรูบัผ่ด
ช่อบ ไรูค้ณุธ์รูรูมจรูย่ีธ์รูรูม ไรู้
ความสื่ามารูถเป็นหั้วห้น้า
รูฐับาล ทำาให้้กัารูบรูห่้ารูรูาช่กัารู
แผ่นด่นล้มเห้ลว ผ่ดพลาด
บกัพรูอ่งเสีื่ยีห้ายีรูา้ยีแรูงทุกั
ด้าน ทั�งด้านกัารูเมอ่ง เศรูษฐก่ัจ 
และสื่งัคม ทั�งในภัาวะปกัต่และ
ภัาวะว่กัฤตโคว่ด-19 พล.อ. 
ปีระยุัที่ธไ์ด�รวัมีศ่นยัอ์ำานาจ
แบบเบด็เสู่รจ็ แต่�กลับปีฏิิบติั่
และละเวั�นการปีฏิิบติั่ห้น�าที่่�
โดยัมิีชอบและไมี�สุู่จรติ่ มี่
พฤติ่การณ์ฉ�อฉลทีุ่จรติ่ต่�อ
ห้น�าที่่� จงใจใช�อำานาจห้น�าที่่�
ขึ้ดัต่�อรฐัธรรมีน่ญ กฎห้มีายั 
มีติ่คณะรฐัมีนต่ร ่รวัมีทัี่�งค�า
ควัามีต่ายั เห้มิีเกรมิี และมี่
ขึ้�อสู่ั�งการขึ้องต่นในลักษีณะ 
“กล่นนำาลายั” ตั่วัเอง 

จากักัารูถ่ายีทอดสื่ดกัารู
อภ่ัปรูายีห้ลายีปรูะเด็น ผู้
อภ่ัปรูายีได้มกีัารูยีกัเรู่�องรูาว
ผู้นำาปรูะเทศอย่ีาง พล.อ. 
ปรูะยุีทธ์์ ที�เคยีบอกัว่าจะไม่
ทำารูฐัปรูะห้ารูแต่ก็ัยีังทำา ทั�ง
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จบุมัธยมศ่กษา
จากโรงเร้ยนอัสื่สัื่มชั่ญ 

ระดับุป็ริญญาต์ร้ สื่าขาเศรษฐศาสื่ต์ร์ 
และระดับุป็ริญญาโท ด้านการบัุญช้่ 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย

เป็น็นักธุรกิจอสัื่งหาริมทรัพย์
ธุรกิจอัญมณ้และการส่ื่งออก

เจ้าของบุริษัท
เจมส์ื่ควิอลิต้์� จิวิเวิอร์ร้� จำากัด

ได้รับุต์ำาแหน่งท้�ป็ร่กษาสื่ำานักงาน
คณะกรรมการส่ื่งเสื่ริมการลงทุน

พ.ศ.2551 ได้รับุต์ำาแหน่งรัฐมนต์ร้ช่่วิย
ว่ิาการกระทรวิงการคลัง

ในรัฐบุาลนายสื่มัคร สุื่นทรเวิช่ 

พ.ศ.2554 ได้ลงสื่มัครรับุเล่อกตั์�ง
สื่มาชิ่กสื่ภาผ้้่แทนราษฎร

 แบุบุบัุญช้่รายช่่�อ พรรคเพ่�อไทย 
ม้ลำาดับุในบัุญช้่รายช่่�อผ้้่สื่มัคร สื่.สื่. 

เป็น็ลำาดับุท้� 124 ไม่ได้รับุเล่อกตั์�ง
แต่์ได้เป็น็หน่�งในท้มเศรษฐกิจ

ของพรรคเพ่�อไทย

วัินท้� 9 สิื่งหาคม พ.ศ.2554 ได้รับุ
แต่์งตั์�งให้ดำารงต์ำาแหน่งรัฐมนต์ร้

ว่ิาการกระทรวิงพลังงาน ในรัฐบุาล
ของนางสื่าวิยิ�งลักษณ์ ชิ่นวัิต์ร 

พ.ศ.2562 ลงสื่มัครรับุเล่อกตั์�ง
สื่มาชิ่กสื่ภาผ้้่แทนราษฎร แบุบุบัุญช้่

รายช่่�อ สัื่งกัดพรรคไทยรักษาช่าติ์
ซ่�งถู้กศาลรัฐธรรมน้ญตั์ดสิื่น

ยุบุพรรคก่อนวัินเล่อกตั์�ง

พ.ศ. 2563-ปั็จจุบัุน ได้รับุเล่อก
จากท้�ป็ระชุ่มใหญ่ให้เป็น็

รองหัวิหน้าพรรคเพ่�อไทย

เศรษีฐกิจพรุ�งน่�
เพ่�อคนไที่ยั

จะทำาอยา่งไรหลัังภััยโควิดิ
คำาถามีท่ี่�คาใจคนไที่ยัทัี่�ง
ปีระเที่ศขึ้ณะน่�ค่อ “ปีระเที่ศ 
ไที่ยัจะเปี็นอยั�างไรห้ลังโค
วัิด?” ท่ี่�คาใจและกังวัลใจ
กันก็เพราะวั�า จากสู่ภาวัการณ์
ที่่�เปีน็อย่ั�ดเ่ห้มีอ่นปีระเที่ศจะ
ยัำาแยั�และเสู่่�อมีถอยัอยั�าง
มีาก ตั่วัเลขึ้ที่างเศรษีฐกิจ
ที่กุตั่วัดย่ัำาแยั� การฟัื� นตั่วัที่าง
เศรษีฐกิจเปีน็ไปีอยั�างต่ำาเต่่�ยั 
และยัังไมี�เห้็นแนวัที่างที่่�
ปีระเที่ศไที่ยัจะก�าวัห้น�าต่�อ
ไปีได�อยั�างไร แมี� พล.อ. 
ปีระยุัที่ธ ์จันที่รโ์อชา นายัก
รฐัมีนต่ร ่ และรฐับาลจะยััง
พยัายัามีขึ้ายัฝืนัวั�าปีระเที่ศ 
ไที่ยักำาลังไปีด�วัยัด่ แต่�ถ้ง
ต่อนน่�แล�วัคงปีฏิิเสู่ธไมี�ได�
เลยัวั�าต่ลอด 7 ปีีท่ี่�ผู้�านมีา 
พล.อ.ปีระยุัที่ธ์ล�มีเห้ลวัใน
การพัฒนาเศรษีฐกิจอยั�าง
สิู่�นเชิงตั่�งแต่�ก�อนจะเกิด
วักิฤต่การณ์ไวัรสัู่โควิัดแล�วั 
การเกิดการระบาดขึ้องไวัรสัู่
โควัิดเปี็นการต่อกยัำาและ
แสู่ดงให้�เห้น็ถ้งควัามีอ�อนแอ
ขึ้องเศรษีฐกิจไที่ยัที่่�ผู้�านมีา 
และแสู่ดงถ้งควัามีล�มีเห้ลวั
ขึ้องรฐับาล พล.อ.ปีระยุัที่ธ์
ที่่�บรหิ้ารปีระเที่ศตั่�งแต่�ใน
อด่ต่จนถ้งปัีจจบุนั

เรู่�องเห้ล่านี�ห้ากัจำากัันได้ 
ผูเ้ขึ้ยีีนเองได้เต่อนสื่ต่ พล.อ. 

ดังกัล่าวมาจากัส่ื่�อห้ลักัต่าง
ปรูะเทศ The Financial Times 
ถ้งกัับขึ้นานนามปรูะเทศไทยี
วา่เปน็คนปว่ยีขึ้องเอเช่ยีี และ
จะยี่�งปว่ยีห้นักั ซ้ึ่�งก็ัปว่ยีห้นักั
ขึ้้�นจรูง่ๆในเวลาต่อมา โดยีกัารู
ลงทุนจากัต่างปรูะเทศขึ้อง
ไทยีห้ายีไป 90% ตั�งแต่ป ี
2558 ห้รูอ่ห้ลังจากักัารูปฏ่ิวัต่ 
นักัลงทุนญี�ปุน่ที�เคยีลงทุนมากั
สื่ดุกัลับไมล่งทนุเลยี และกัารู
ลงทนุจากัต่างปรูะเทศก็ัอยูีใ่น
รูะดับตำาจนถ้งปจัจบุนั ขึ้อ้มูล
ดังกัล่าวมาจากัสื่่�อห้ลักัขึ้อง
ญี�ปุน่ น่กัเคอ่ เอเช่ยีี นอกัจากั
นี�ส่ื่�อนี�ยีังมีบทว่เครูาะห์้ช่ี�ให้้
เห็้นว่าห้ากัปรูะเทศไทยีฟั้� น
เศรูษฐก่ัจได้ช่้าจะแสื่ดงถ้ง
ความล้มเห้ลวในกัารูบรูห่้ารู
ตั�งแต่อดีตตลอด 7 ปี

ตัวเลขึ้ความล้มเห้ลวทาง
เศรูษฐก่ัจยีังมีอีกัมากั โดยี
เฉัพาะปัญห้าเรู่�องห้นี�ที�เพ่�ม
ขึ้้�น ทั�งห้นี�สื่าธ์ารูณะ ห้นี�ครูวั
เรูอ่น ห้นี�ขึ้องธุ์รูก่ัจ ห้นี�เสีื่ยี
ขึ้องธ์นาคารู และห้นี�นอกั
รูะบบ แต่คงไม่จำาเป็นต้องนำา
มาเสื่นอเพ่�มอีกั ทั�งนี�เพรูาะ
สื่ภัาวะความเป็นอยูี่และความ
ลำาบากัขึ้องปรูะช่าช่นที�เพ่�ม
ขึ้้�นทุกัปีเป็นเครู่�องยี่นยีันได้ 
แม้แต่เว่ลด์แบงก์ัยีังว่เครูาะห์้
ว่าปีระเที่ศไที่ยัระห้วั�างปีี 
2558-2561 มีค่นจนเพิ�มีสู่ง่
ขึ้้�น โดยัเพิ�มีจาก 7.21% เปีน็ 
9.85% ห้รอ่เพิ�มีจาก 4.85 
ล�านคน เปีน็ 6.7 ล�านคน ห้รอ่
เพิ�มีข้ึ้�นเก่อบ 2 ล�านคน น่�
ก�อนจะม่ีการระบาดขึ้องไวัรสัู่
โควัดิ ซ้้�งห้ลังจากวักิฤต่ไวัรสัู่
โควิัดคนจนขึ้องปีระเที่ศไที่ยั
คงพุ�งสู่ง่กวั�าน่�มีาก ความจรูง่
ที�สื่วนทางกัับรูฐับาล พล.อ. 
ปรูะยุีทธ์ท์ี�เคยีปรูะกัาศว่าคนจน
จะห้มดไป

สื่ภัาวะยีำาแยี่และเสื่่�อม
ถอยีที�เปน็อยูีต่รูงกัับที�ผูเ้ขึ้ยีีน

รููค้วามเขึ้้าใจทำาให้้เศรูษฐก่ัจ
ไทยีต้องยีำาแยีห่้นักัตั�งแต่ก่ัอน
เก่ัดวก่ัฤตกัารูณ์โคว่ดแล้ว โดยี
ห้ลังจากักัารูเล่อกัตั�งและ พล.อ. 
ปรูะยุีทธ์์มาเป็นหั้วห้น้าทีม
เศรูษฐก่ัจเอง เศรูษฐก่ัจไทยี
กัลับแย่ีลง กัารูขึ้ยีายีตัวลดตำา
ลงกัวา่เด่มมากั โดยีในป ี2562 
เศรูษฐก่ัจไทยีขึ้ยีายีตัวได้เพยีีง 
2.4% ห้ลังจากัป ี2561 ขึ้ยีายี
ตัวได้ 4.2% และในไตรูมาสื่ 4 
ป ี2562 ขึ้ยีายีตัวได้แค่ 1.6% 
พอมาถ้งไตรูมาสื่แรูกัป ี2563 
ก่ัอนมีกัารูรูะบาดขึ้องไวรูสัื่โค
ว่ด เศรูษฐก่ัจไทยีก็ัขึ้ยีายีตัว
ต่ดลบแล้ว โดยีต่ดลบที� -1.8% 
ซึ่้�งแสื่ดงถ้งความล้มเห้ลวและ
อ่อนแอตั�งแต่ก่ัอนจะเก่ัดว่กัฤต
ไวรูสัื่โควด่เสื่ยีีอีกั

ดังนั�น กัารูที�จะวเ่ครูาะห์้
กัันวา่ปรูะเทศไทยีจะเปน็อยีา่งไรู
ห้ลังโควด่อาจจำาเปน็ต้องย้ีอน
ห้ลังไปดูปรูะเทศไทยี 7 ปีที�
แล้วห้ลังเก่ัดกัารูปฏ่ิวต่ั เพ่�อที�
จะได้เขึ้้าใจสื่ถานกัารูณ์ก่ัอน
วก่ัฤตกัารูณ์ไวรูสัื่โควด่ เพ่�อดู
ว่าห้ลังว่กัฤตกัารูณ์แล้วไทยี
จะเปน็อยีา่งไรู

7 ปีี
แห้�งควัามี
เสู่่�อมีถอยั

ห้ากั พล.อ.ปรูะยุีทธ์์ไม่
ห้ลอกัตัวเอง และใช่ก้ัารูวเ่ครูาะห์้
ตัวเลขึ้เศรูษฐก่ัจอยีา่งเปน็ธ์รูรูม 
ตลอดจนขึ้้อมูลจากัสื่่�อห้ลักั
ขึ้องต่างปรูะเทศที�มองมาไทยี 
ก็ัจะพบว่าเศรูษฐก่ัจไทยีตลอด 
7 ปี มีแต่ความเส่ื่�อมถอยี 
เศรูษฐก่ัจไทยีขึ้ยีายีตัวเฉัลี�ยี
ได้เพยีีงปลีะ 1% กัวา่ๆเทา่นั�น 
กัารูส่ื่งออกัขึ้องไทยีก็ัขึ้ยีายีตัว
เฉัลี�ยีปรูะมาณปีละ 1% กัว่า
เช่น่กััน ซ้ึ่�งถ่อวา่ตำามากัๆ ขึ้อ้มลู

ปรูะยุีทธ์แ์ละคนไทยีทั�งปรูะเทศ
มาโดยีตลอด ห้ลักัฐานที�เห็้น
ได้ช่ัดจากักัารูถูกัเรูยีีกัปรูบั
ทศันคต่ 8 ครูั�ง และถกูัเรูยีีกั
ดำาเน่นคดีอีกั 4 ครูั�ง รูวมเปน็ 
12 ครูั�ง อีกัทั�ง พล.อ.ปรูะยุีทธ์์
เองได้ออกัมาพดูโจมตีโต้ตอบ
ผู้เขึ้ียีนห้ลายีครูั�ง แม้แต่ในที�
ปรูะชุ่มนานาช่าต่ G-77 
พล.อ.ปรูะยุีทธ์์ยีังใช่้เวทีกัารู
ปรูะช่มุนานาช่าต่นี�เพ่�อโจมตี
ผูเ้ขึ้ยีีน ถ้งขึ้นาดถามวา่ผูเ้ขึ้ยีีน

จบอะไรูมาถ้งได้มาว่จารูณ์
เศรูษฐก่ัจ ซ้ึ่�งห้ากัจะถาม 
พล.อ.ปรูะยุีทธ์ก์ัลับบนพ่�นฐาน
เดียีวกััน ก็ัต้องถามวา่ พล.อ. 
ปีระยัุที่ธ์จบอะไรมีาถ้งมีา 
บรหิ้ารเศรษีฐกิจ เปีน็หั้วัห้น�า
ที่ม่ีเศรษีฐกิจเอง โดยัไมี�เคยั
แสู่ดงให้�ปีระชาชนได�ร่ �วั�า 
พล.อ. ปีระยุัที่ธม์ีค่วัามีร่�ควัามี
เขึ้�าใจในเร่�องเศรษีฐกิจเลยั 
แถมพูดผด่ๆมาตลอด ผลลัพธ์์
ขึ้องกัารูบรูห่้ารูโดยีขึ้าดความ

พิชัย นริพทะพันธุุ์�
รองหัวิหน้าพรรคเพ่�อไทย 

ด้านเศรษฐกิจ 

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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เคยีเต่อนไวแ้ล้ววา่เปน็เห้มอ่น
ทฤษฎีกับต้ม ที�กับถูกัวางไว้
ในห้ม้อต้มและเพ่�มไฟัแรูงขึ้้�น
ช่า้ๆ กับจ้งปรูบัตัวเรู่�อยีๆ จน
กัรูะทั�งนำาเด่อดกับถกูัต้มตายี
เสื่ยีีแล้ว กัรูะโดดออกัจากัห้มอ้
ไม่ทัน ซ้ึ่�งเป็นทฤษฎีเศรูษฐ 
ศาสื่ตรูใ์นอดีตที�มมีากัวา่ 100 
ปแีล้ว ใช่อ้ธ์บ่ายีปรูะเทศและ
บรูษั่ทที�เสื่่�อมถอยีไปเรู่�อยีๆ
โดยีไมรูู่ตั้ว แต่ พล.อ.ปรูะยุีทธ์์
ไมเ่ขึ้า้ใจจ้งได้สื่ง่คนมาฟัอ้งผู้
เขึ้ยีีน กัลายีเปน็คดีกับต้มสื่รูา้ง
ความขึ้บขึ้ันกัันทั�งในปรูะเทศ
และต่างปรูะเทศที�รููเ้รู่�องทฤษฎี
นี� โดยีในที�สื่ดุอัยีกัารูได้ยีกัฟัอ้ง 
เพรูาะเป็นข้ึ้อค่ดเห็้นและคำา
แนะนำาตามห้ลักักัารู ซึ่้�งสื่ภัาวะ
กับต้มที�ปรูะเทศไทยีเส่ื่�อมถอยี
นี�ปรูากัฏิให้้เห็้นได้ช่ัดเจนขึ้้�น
เรู่�อยีๆ โดยีเฉัพาะในช่ว่งที�เก่ัด
กัารูรูะบาดขึ้องไวรูสัื่โคว่ดที�
เห้ม่อนเป็นกัารูเรูง่ไฟัในห้ม้อ
ต้มกับให้้แรูงขึ้้�น คนเด่อดรูอ้น
ลำาบากัอีกัทั�งยีังบาดเจ็บล้ม
ตายีกัันเป็นจำานวนมากัจากั
ความล้มเห้ลวในกัารูบรูห่้ารู
ปรูะเทศขึ้อง พล.อ.ปรูะยุีทธ์์

ห้ลังจากัที�ทรูาบขึ้้อมูล
ในอดีตพอสื่ังเขึ้ปแล้วก็ัต้อง
กัลับมาดูคำาถามที�ตั�งไว ้
“ปรูะเทศไทยีจะเป็นอย่ีางไรู
ห้ลังโควด่” โดยีต้องค่ดกัันว่า
อะไรูที�เปน็ปญัห้าขึ้องปรูะเทศ 
ไทยีในปัจจุบัน และจะมีว่ธ์ี
แก้ัไขึ้อยีา่งไรู

ผู้่�นำาไที่ยั
ต่�องที่นัโลก 
ไมี�ห้ลงยุัค

ในมมุมองขึ้องผูเ้ขึ้ยีีนค่ด
ว่าปัญห้าสื่ำาคัญที�ปรูะเทศ
กัำาลังเผช่ญ่อยูีค่่อ “กัารูเจรูญ่
เต่บโตทางเศรูษฐก่ัจขึ้องไทยี

…เศรษฐกิจไทยต้ลอด้ 7 ปี็ มีแต่้คว่�มเสืุ�อมถอย 
เศรษฐกิจไทยขย�ยตั้ว่เฉุลี�ยได้�เพียงปี็ละ 1% กว่่�ๆเท่�นัำ�นำ
ก�รสุ่งออกของไทยก็ขย�ยตั้ว่เฉุลี�ยป็ระม�ณ์ปี็ละ 1% กว่่�เช่นำกันำ 
ซ้ื้�งถือว่่�ต้ำ��ม�กๆ…

ที�ตำามาตลอด จนมาเจอโควด่
จ้งทรุูดห้นักั ดังนั�น กัารูฟั้�นตัว
และกัารูขึ้ยีายีตัวขึ้องเศรูษฐก่ัจ
ในรูะดับที�สื่งูขึ้้�นอยีา่งต่อเน่�อง
ในอนาคตจะทำาได้อย่ีางไรู 
อะไรูจะเป็นอนาคตขึ้อง
ปรูะเทศไทยี” ในสื่ภัาวะเศรูษฐ 
ก่ัจขึ้องไทยีที�เป็นอยู่ีนี� และ
ปรูะเทศไทยีจะต้องปรูบัปรุูง
และเปลี�ยีนแปลงอย่ีางไรู

ทั�งนี� จากักัารูศก้ัษาข้ึ้อมลู
ขึ้า่วสื่ารูจากัทั�งในปรูะเทศและ
ต่างปรูะเทศ กัารูศ้กัษา
ปรูะวต่ักัารูพฒันาขึ้องปรูะเทศ
ต่างๆ กัารูตามสื่ถานกัารูณ์
กัารูเปลี�ยีนแปลงอย่ีางรูวดเรูว็
ทางเทคโนโลยีีขึ้องโลกั กัารู
รูบัฟังัความเห็้นขึ้องผูม้คีวาม
รููค้วามช่ำานาญ มปีรูะสื่บกัารูณ์ 
และมีช่่�อเสีื่ยีงรูะดับโลกั ทั�ง 
อีลอน มสัื่ก์ั, เจฟัฟั ์เบซึ่อสื่, แจ็ค 
ห้มา่, ซึ่้�งรูวมถ้งพี�โทนี�ในคลับ
เฮาส์ื่ด้วยี พอจะรูวบรูวมแนวค่ด
เรู่�มต้นบางปรูะเด็นที�จะนำา
เสื่นอดังนี�

ห้ากต่�องการจะฟัื� น
เศรษีฐกิจและต่�องการให้�
เศรษีฐกิจไที่ยัม่ีการเจรญิ
เติ่บโต่ในระดับที่่�สู่่งเพ่�อจะ
ห้ลุดพ�นจากกับดักปีระเที่ศ
รายัได�ปีานกลางให้�พัฒนา
เปีน็ปีระเที่ศรายัได�สู่ง่ได�นั�น 
รฐับาลต่�องมี่ควัามีร่�ควัามี
สู่ามีารถและควัามีเขึ้�าใจ 
สู่ามีารถที่ำาห้ลายัๆเร่�อง คิด
ห้ลายัๆอยั�างได�พร�อมีกัน 
เห้มอ่นที�พรูรูคไทยีรูกััไทยีเคยี
ทำาเม่�อในอดีต แต่ต้องพฒันา
เพ่�มขึ้้�นไปอีกั เพรูาะในโลกัสื่มยัี

ให้ม่นี�ความจำาเป็นที�จะต้อง
ตามกัารูเปลี�ยีนแปลงอยี่าง
รูวดเรูว็ขึ้องโลกัให้้ทนัเปน็เรู่�อง
สื่ำาคัญที�สืุ่ดเรู่�องห้น้�ง เพรูาะ
โลกักัำาลังเปลี�ยีนแปลงอยี่าง
รูวดเรูว็มากั

แค่ความจำาเปน็อยีา่งแรูกั
ก็ัเห็้นได้ช่ัดแล้วว่าห้ากัจะ
พฒันาปรูะเทศไทยีให้้ก้ัาวห้น้า
ต่อไป พล.อ.ปรูะยุีทธ์ไ์มเ่ห้มาะ
ที�จะเปน็ผูน้ำาขึ้องปรูะเทศนี�ต่อ
ไปแล้ว เพรูาะ พล.อ.ปีระยุัที่ธ์
พิสู่่จน์แล�วัวั�าไมี�มี่ควัามีร่�
ควัามีสู่ามีารถ ขึ้าดที่กัษีะใน
การบรหิ้ารปีระเที่ศ ต่กยุัค 
ไมี�สู่ามีารถต่ามีโลกท่ี่�
เปีล่�ยันแปีลงได�ทัี่น ยี้ดต่ด
กัรูอบค่ดเก่ัาๆ อารูมณ์ฉันุเฉีัยีว 
ไม่รูบัฟังัความเห็้นขึ้องคนรุูน่
ให้ม ่ฯลฯ เห้มอ่นที�ผูเ้ขึ้ยีีนบอกั
ตลอดห้ลายีปมีานี�วา่ ปรูะเทศ 
ไทยีโช่ครูา้ยีที�มปีญัห้าทางกัารู
เม่องเป็นเวลานานในขึ้ณะที�
โลกัเปลี�ยีนแปลงอยีา่งรูวดเรูว็ 
และมีผู้นำาที�ไม่สื่ามารูถตาม
โลกัได้ทนั ซึ่้�งจะทำาให้้ปรูะเทศ 
ไทยีล้าห้ลังและตกัยุีคได้อยีา่ง
รูวดเรูว็ ซึ่้�งก็ัปรูากัฏิให้้เห็้น
ช่ดัเจนขึ้้�นทุกัวันตามคำาเต่อน
ขึ้องผูเ้ขึ้ยีีนแล้ว

กัารูที�จะฟั้� นเศรูษฐก่ัจ
ไทยีครูั�งนี�จะต้องค่ดห้ลายีๆ
ด้าน และทำาห้ลายีๆอยี่างไป
พรูอ้มกััน ผูน้ำาต้องฉัลาดและ
รูอบรูู ้เขึ้า้ใจกัารูเปลี�ยีนแปลง
ขึ้องโลกั และสื่ามารูถนำามา
พัฒนาให้้เก่ัดปรูะโยีช่น์แก่ั
ปรูะเทศ ซึ่้�งโดยีสื่่วนตัวแล้ว
เห็้นว่าผู้นำาในลักัษณะแบบพี�

โทนี�เปน็ผูน้ำาที�ห้าได้ยีากั เก่ัง
และฉัลาด สื่ามารูถปรูบัตัวเอง
และปรูับปรูะเทศเขึ้้ากัับ
สื่ถานกัารูณ์ได้เสื่มอ อีกัทั�ง 
ยีังมีบารูมีพอที�จะควบคุม
ขึ้า้รูาช่กัารูและนักักัารูเมอ่งให้้
อยูีใ่นแนวทางที�ถกูัต้องได้ ซ้ึ่�ง
เป็นปัจจัยีขึ้องความสื่ำาเรูจ็ที�
สื่ำาคัญมากั

แนวทางที�ปรูะเทศไทยี
จะฟั้�นเศรูษฐก่ัจ และถ้าจะให้้
พัฒนาแบบก้ัาวกัรูะโดดได้ 
เป็นเรู่�องที�ยีากัมากั เพรูาะ
ปีระเที่ศไที่ยัล�าห้ลังและเสู่่�อมี
ถอยัมีาห้ลายัปี ีอ่กที่ั�ง พล.อ. 
ปีระยุัที่ธไ์ด�ก่�เงนิไปีแล�วัเปีน็
จำานวันมีากจนที่ะลุเพดาน
และต่�องขึ้ยัายัเพดานกันแล�วั 
ดังนั�น การจะฟัื� นเศรษีฐกิจ
ได�จะต่�องม่ีการเปีล่�ยันแปีลง
ครั�งให้ญ� และจะต้องมีห้ลักั
ค่ดในกัารูพล่กัฟั้� นในรูะยีะ
ต่างๆอยีา่งเปน็ขึ้ั�นเปน็ตอน

ช�วัยัเห้ล่อ
ธุรกิจเดิมี
สู่ร�างธุรกิจให้มี�

เรู่�องแรูกัที�ค่ดว่าต้องเรูง่
ดำาเน่นกัารูค่อ ต้องฟั้� นธุ์รูก่ัจ
เด่มให้้ได้ พรูอ้มกัับสื่รูา้งธุ์รูก่ัจ
ให้ม่ควบคู่กัันไปด้วยี เรู่�องนี�
ดเูห้มอ่นงา่ยีแต่ยีากัมากั เพรูาะ
ธุ์รูก่ัจเด่มขึ้องไทยีในปัจจุบัน
มีจำานวนมากัที�กัำาลังจะเจ๊ง
และห้นี�ท่วม ซ้ึ่�งเป็นผลมาจากั
กัารูบรูห่้ารูว่กัฤตกัารูณ์ไวรูสัื่
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๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๒ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั� ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๒ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โคว่ดขึ้องรูฐับาลที�ผ่ดพลาด 
ทำาให้้ต้องเปิดๆปิดๆก่ัจกัารู
มาเก่ัอบ 2 ปีแล้ว โดยีเฉัพาะ
ธุ์รูก่ัจที�เกีั�ยีวข้ึ้องกัับกัารูท่อง
เที�ยีวได้รูบัผลกัรูะทบมากัที�สุื่ด 
เพรูาะนักที่�องเที่่�ยัวัต่�าง
ปีระเที่ศห้ายัไปีห้มีดมีาเก่อบ 
2 ปีี ที่ำาให้�เกิดควัามีเสู่่ยัห้ายั
อยั�างมีาก รฐับาลต่�องเร�ง
เขึ้�าช�วัยัในการปีรบัโครงสู่ร�าง
ห้น่� ที่ั�งลดดอกเบ่�ยั ลดเงิน
ต่�น ยั่ดการชำาระเงิน ให้�พวัก
เขึ้าสู่ามีารถดำาเนินกิจการ
ต่�อไปีได� ทั�งนี� ต้องเล่อกัธุ์รูก่ัจ
ที�จะไปรูอดในอนาคตด้วยี 
เพรูาะห้ลายีธุ์รูก่ัจก็ัมีท่ศทาง
จะเจ๊งอยู่ีแล้วตามกัรูะแสื่ 
disruption ขึ้องโลกั

ในขึ้ณะที�กัำาลังช่่วยีเห้ล่อ
ธุ์รูก่ัจเด่มให้้อยูี่รูอด กัารูสื่รูา้ง
ธุ์รูก่ัจให้ม่ๆก็ัยีากัไม่แพ้กััน 
ห้รูอ่อาจจะยีากัย่ี�งกัว่าเสีื่ยีอีกั 
เพรูาะธุ์รูก่ัจให้ม่ที�จะพัฒนา
ให้้ให้ญ่โตไปได้ในอนาคตต้อง
อาศัยีเทคโนโลยีี ห้ากัเป็น
ธุ์รูก่ัจด้านเทคโนโลยีีที�สื่ามารูถ
พัฒนาเป็นยูีน่คอรู์นได้
ปรูะเทศไทยีจะได้ปรูะโยีช่น์
อยี่างมากั เพรูาะบรูษั่ทที�จะ
เป็นยูีน่คอรูน์ได้จะต้องมีมูลค่า
กัารูตลาดอย่ีางน้อยี 1 พันล้าน
เห้รูยีีญ (33,000 ล้านบาท) 
ข้ึ้�นไป ซึ่้�งต้องสื่่งเสื่รู่มให้้
ปรูะเทศไทยีมีบรูษั่ทแบบนี�
มากัๆ ปัจจุบันทุกัปรูะเทศทั�ว
โลกัแขึ้่งขึ้ันกัันด้วยีความเก่ัง
และความฉัลาด คนที�สื่ามารูถ
ค่ดเรู่�องให้ม่ๆทางด้านเทค 
โนโลยีีได้จะสื่ามารูถทำาเง่น
ได้อยี่างมห้าศาลในเวลาไม่
นาน กัารูสื่รูา้งบรูรูยีากัาศขึ้อง
ปรูะเทศและสื่รูา้ง Eco-system 
เพ่�อสื่่งเสื่รูม่ให้้เก่ัดธุ์รูก่ัจเห้ล่า
นี�ได้จ้งเป็นความจำาเป็นเรูง่
ด่วน อีกัทั�งจะต้องเปิดกัว้าง
ให้้คนฉัลาดและคนเก่ังจากั
ต่างปรูะเทศเขึ้้ามาทำางานและ

ช่่วยีปรูะเทศไทยีในกัารูพัฒนา
ด้านนี�ด้วยี ทั�งนี� บรูษั่ทที�มี
มูลค่าทางกัารูตลาดสืู่งที�สุื่ด
ในโลกัในปัจจุบันเป็นบรูษั่ท
ทางด้านเทคโนโลยีีเก่ัอบ
ทั�งห้มด ในขึ้ณะที�บรูษั่ทที�มี
มูลค่าสืู่งสืุ่ดในไทยีกัลับเป็น
บรู่ษัทที�ทำาธุ์รูก่ัจแบบเก่ัา
ทั�งห้มด แสื่ดงให้้เห็้นถ้งความ
ล้าห้ลังขึ้องปรูะเทศไทยีอยี่าง
เห็้นได้ช่ัด แม้กัรูะทั�งในสื่่งคโปรู ์
คนที�รูวยีที�สืุ่ดในสื่่งคโปรูใ์น
ปัจจุบันค่อผู้ถ่อหุ้้นให้ญ่บรูษั่ท 
SEA Group เจ้าขึ้องบรูษั่ท
ขึ้ายีสื่่นค้าออนไลน์ Shopee 
นี�เอง

สืู่งขึ้้�นมากั รูวมถ้งกัารูปรูบั
โครูงสื่รูา้งรูาคานำามันและ
พลังงานทั�งห้มดเพ่�อไมใ่ห้้เอา
เปรูยีีบปรูะช่าช่นมากัเก่ันไป 
กัารูลดกัารูใช่้จ่ายีในกัารูเด่น
ทาง กัารูต่ดต่อรูาช่กัารูผ่าน
แพลตฟัอรูม์ให้มที่�ไมต้่องเสีื่ยี
เวลามากันักั และปรูะห้ยีดัค่า
ใช่จ่้ายีได้ เปน็ต้น

การเพิ�มีรายัได� ซ้้�งต่�อง
เพิ�มีทัี่�งขึ้องปีระชาชนและ
ขึ้องรฐั โดยัรฐับาลในอนาคต่
ต่�องม่ีนโยับายัสู่�งเสู่รมิีการ
จ�างงาน ไมี�ใช�คิดแต่�แค�แจก
เงิน กัารูส่ื่งเสื่รูม่กัารูสื่รูา้ง
ธุ์รูก่ัจให้ม่ๆที�มีกัารูจ้างงาน
และเพ่�มรูายีได้ อีกัทั�งกัารูสื่รูา้ง
ก่ั�กัอีโคโนมีเพ่�อเพ่�มรูายีได้ให้้
กัับปรูะช่าช่น 

โดยีรูัฐบาลเองก็ัต้อง
คำาน้งถ้งกัารูสื่รูา้งรูายีได้เขึ้้า
รูฐัที�ไม่ใช่่แต่เฉัพาะภัาษี เช่่น 
กัารูเจรูจากัับปรูะเทศกััมพชู่า
เพ่�อขุึ้ดพลังงานจากัแห้ล่ง
พลังงานในพ่�นที�ทับซึ่้อน จะ
ทำาให้้ปรูะเทศได้รูายีได้เพ่�มขึ้้�น
ปีละห้ลายีแสื่นล้านบาททั�ง
ทางตรูงและทางอ้อม กัารูทำา
แลนด์บรูด่จ์ เป็นต้น และที�
สื่ำาคัญกัารูฟั้� นกัารูท่องเที�ยีว
ขึ้องไทยีให้้เขึ้า้กัับทศ่ทางขึ้อง
โลกัในอนาคต โดยีมุ่งเน้น
คุณภัาพขึ้องนักัท่องเที�ยีว
มากักัวา่ปรูม่าณ กัารูทอ่งเที�ยีว
ในเช่ง่อนุรูกััษ์ เปน็ต้น

การขึ้ยัายัโอกาสู่ เริ�มี
จากรฐับาลในอนาคต่ต่�อง
ขึ้ยัายัโอกาสู่และเพิ�มีศกัยัภาพ
ให้�กับปีระเที่ศก�อน แล�วั
ปีระชาชนจะได�โอกาสู่เพิ�มี
ขึ้้�นต่ามีมีา ตั่วัอยั�างเช�น การ
สู่ร�างรถไฟัควัามีเรว็ัสู่ง่เช่�อมี
ต่�อห้นองคายั-เวั่ยังจันที่น์ 
เพ่�อเช่�อมีต่�อไปียัังปีระเที่ศ
จ่น ที่่�รถไฟัควัามีเรว็ัสู่ง่ขึ้อง
จ่นมีาถ้งเวัย่ังจันที่น์แล�วั และ
เช่�อมีต่�อจากห้นองคายัมีา

โคราช และเช่�อมีต่�อมีายััง
กรุงเที่พฯ ซ้้�งพ่�นท่ี่�จังห้วััด
อ่สู่านจะได�รบัโอกาสู่และ
ปีระโยัชน์อยั�างเต็่มีที่่� อีกัทั�ง
กัารูบรูห่้ารูจัดกัารูนำาทั�งรูะบบ 
ซึ่้�งควรูดำาเน่นกัารูมานานแล้ว
แต่กัลับละเลยี ปญัห้านำาท่วม
สื่ลับปญัห้านำาแล้งจ้งวนเวยีีน
ไมรูู่จ้บ ซึ่้�งจะเช่่�อมโยีงกัับกัารู
พฒันาปรูะสื่ท่ธ์ภ่ัาพกัารูผล่ต
ขึ้องผล่ตผลกัารูเกัษตรูที�ต้อง
พัฒนา รูวมถ้งกัารูที�ต้องใช่้
เทคโนโลยีแีละกัารูตลาดรูว่ม
ในกัารูบรูห่้ารูกัารูเกัษตรูใน
อนาคต

นี�เป็นเพียีงบางปรูะเด็น
ที�ต้องค่ดล่วงห้น้าในกัารูที�จะ
ฟั้� นเศรูษฐก่ัจไทยีให้้กัลับมา
แขึ้็งแกัรูง่และพรูอ้มที�จะก้ัาว
กัรูะโดดต่อไปในอนาคต 

สื่่�งที�สื่ำาคัญที�สืุ่ดที�ห้นีไม่
พน้ค่อ ต้องมผีูน้ำาที�มกีัรูอบค่ด
และก้ัาวทันกัารูเปลี�ยีนแปลง
ขึ้องโลกั และสื่ามารูถนำามา
ปรูบัใช่กั้ับกัารูพัฒนาปรูะเทศ
ได้ ไม่ใช่่ต้องรูอให้้ยีำาแยี่ห้รูอ่
รูอให้้โดนด่าก่ัอนถ้งจะค่ดทำา 
ซึ่้�งจะไมส่ื่ามารูถพฒันาปรูะเทศ
ให้้ทนัเวลาได้ 

ดังนั�น การเปีล่�ยันแปีลง
การบรหิ้ารปีระเที่ศในอนาคต่
เปี็นเร่�องที่่�จำาเปี็น ปีระชาชน
ที่ั�งปีระเที่ศจะต่�องพิจารณา
เล่อกผู้่�นำาท่ี่�สู่ามีารถนำาพา
ปีระเที่ศให้�ก�าวัห้น�าต่�อไปี
ได�จรงิ โดยัพิจารณาจาก
เห้ตุ่และผู้ลรวัมีที่ั�งผู้ลงาน
ในอด่ต่ 

เช่�อวั�าห้ากปีระเที่ศ ไที่ยั
มีผู่้่�นำาที่่�เก�งและฉลาดเห้มีอ่น
ในอด่ต่ ห้ลังจากวักิฤต่โควัดิ
ปีระเที่ศไที่ยัจะสู่ามีารถกลับ
มีายัน่แถวัห้น�าในเวัที่โ่ลกได�
อ่กครั�ง จะที่ำาให้�ปีระชาชน
พ�นที่กุขึ้แ์ละมีค่วัามีสู่ขุึ้กลับ
มีาได�

…พล.อ.ป็ระยุทธ์พิสุ้จน์ำแล�ว่ว่่�ไม่มีคว่�มร้�คว่�มสุ�ม�รถ 
ข�ด้ทักษะในำก�รบริห�รป็ระเทศ ต้กยุค ไม่สุ�ม�รถต้�มโลก
ที�เป็ลี�ยนำแป็ลงได้�ทันำ ย้ด้ติ้ด้กรอบคิด้เก่�ๆ อ�รมณ์์ฉุุนำเฉีุยว่
ไม่รับฟื้งัคว่�มเห็นำของคนำรุ่นำใหม่…

ต่�องเปีล่�ยัน
แพลต่ฟัอรม์ี
ขึ้องปีระเที่ศ

กัารูพฒันา Eco-system 
ที�รูฐับาลในอนาคตต้องทำาเปน็
อยีา่งแรูกัค่อ กัารูปรูบัเปลี�ยีน
แพลตฟัอรูม์ขึ้องปรูะเทศ ห้รูอ่ 
Digitization เพ่�อสื่นับสื่นุนให้้
เก่ัดธุ์รูก่ัจต่อเน่�องและสื่รูา้ง
ธุ์รูก่ัจให้ม่ๆได้ อีกัทั�งยีังลด
ขึ้นาดรูาช่กัารู และเพ่�มปรูะ 
สื่่ทธ์่ภัาพกัารูให้้บรูก่ัารูปรูะ 
ช่าช่น แถมยีังลดกัารูทุจรูต่

คอรู์รูัปชั่นให้้น้อยีลงด้วยี 
ปรูะเทศที�เป็นแบบอยี่างกัารู
พัฒนาเรู่�องนี�ค่อปรูะเทศเอสื่
โตเนียีที�แยีกัตัวออกัมาจากั
ปรูะเทศรูสัื่เซึ่ยีีในอดีต โดยีห้ลัง
แยีกัปรูะเทศเอสื่โตเนียีได้ปรูบั
เปลี�ยีนปรูะเทศเปน็ Digitization 
ทั�งห้มด ทำาให้้ปรูะช่าช่นฉัลาด 
และใช่เ้วลา 20 ป ีในกัารูพัฒนา
ปรูะเทศจนเปน็ปรูะเทศที�มรีูายี
ได้สืู่ง และทำาให้้รูายีได้ต่อ
หั้วต่อคนขึ้องช่าวเอสื่โตเนียี
สืู่งกัว่าคนรูสัื่เซึ่ียีถ้ง 2 เท่า 
เปน็ต้น โดยีปรูะเทศเอสื่โตเนียี
สื่ามารูถค่ดค้นธุ์รูก่ัจทาง
เทคโนโลยีีสื่มัยีให้ม่ได้เป็น

จำานวนมากั จ้งทำาให้้ปรูะช่าช่น
มีรูายีได้และมีความเป็นอยูี่ที�
ดี ทั�งนี� ต้องยีกัความดีให้้กัับ
ผูน้ำาเอสื่โตเนียีสื่มยัีนั�นที�มวีส่ื่ยัี
ทัศน์ยีอดเยีี�ยีม ซ้ึ่�งน่าจะเป็น
แบบอย่ีางที�ปรูะเทศไทยีควรู
จะเด่นตาม

เม่�อตั�งใจจะเปลี�ยีน
แพลตฟัอรูม์ขึ้องปรูะเทศแล้ว 
การเขึ้�าถ้งอินเที่อร์เน็ต่
ควัามีเรว็ัสู่่งจ้งเปี็นสู่ิที่ธขิึ้ั�น
พ่�นฐานขึ้องปีระชาชนที่ั�ง
ปีระเที่ศท่ี่�ต่�องสู่ามีารถเขึ้�า
ถ้งได�ฟัร ่และต่�องอย่ั�ในระดับ
ที่่�เห้มีาะสู่มี เพ่�อให้�ปีระชาชน
สู่ามีารถติ่ดต่�อราชการผู้�าน
แพลต่ฟัอรม์ีให้มี�ได� ดังนั�น 
จ้งจำาเป็นต้องมีกัารูคำานวณ
ห้าปรูม่าณกัารูใช่้ฟัรูทีี�เห้มาะ
สื่มเพ่�อใช่ป้รูะโยีช่น์โดยีไมเ่ปน็
ภัารูะทางกัารูคลังมากันักั ห้รูอ่
อาจผลักัภัารูะให้้ กัสื่ทช่. เปน็
ผู้รูบัผ่ดช่อบค่าใช่้จ่ายี โดยีมี
รูายีได้จากักัารูปรูะมูลคล่�น

มาสื่นับสื่นุน นอกัจากันี�กัารูปู
พ่�นฐานให้้กัับนักัเรูยีีน นักัศก้ัษา 
เปน็เรู่�องจำาเปน็ นโยีบายีกัารู
แจกัแทบเล็ตฟัรูแีก่ันักัเรูยีีน 
และกัารูฝ่กึัเขึ้ยีีน Coding เปน็
เรู่�องที�ต้องนำากัลับมาทำาให้ม่
อยีา่งจรูง่จัง

เสู่รมิีสู่ร�างงาน 
อยั�าคิดแค�
จะแจกเงนิ

นอกัจากันี�ห้ลักัค่ดเด่ม
ขึ้องพรูรูคไทยีรูกััไทยีในกัารู
ลดรูายีจ่ายี เพ่�มรูายีได้ ขึ้ยีายี
โอกัาสื่ ก็ัเปน็สื่่�งที�จำาเปน็ โดยี
จะเพ่�มกัารูนำาเทคโนโลยีีเขึ้้า
มาช่่วยีสื่นับสื่นุนกัารูลดรูายี
จ่ายี เช่่น กัารูลดภัาษีสื่รูรูพ
สื่าม่ตนำามันดีเซึ่ลลง 5 บาท 
เพ่�อช่ว่ยีเห้ล่อปรูะช่าช่นในช่ว่ง
ที�นำามนัด่บในตลาดโลกัมีรูาคา
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#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น 
#iSawYourSoul

ให้คำาป็ร่กษาทิศทางธุรกิจ
และทิศทางช้่วิิต์

ด้วิยหลักคิดทางโหราศาสื่ต์ร์ 
และฮวิงจุ้ย

#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น 
#iSawYourSoul

ให้คำาป็ร่กษางานออกแบุบุ
ต์กแต่์ง เร้ยลเอสื่เต์ท
ช่่วิยวิิเคราะห์ค่้สัื่ญญา

คัดกรองผ้้่ร่วิมงาน ฯลฯ

จากป็ระสื่บุการณ์
เจ้าของกิจการ ผ้้่บุริหารธุรกิจ

ท้�ป็ร่กษาผ้้่บุริหารระดับุส้ื่ง
มานานกว่ิา 30 ปี็

#ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น 
#iSawYourSoul 

พร้อมเป็น็เพ่�อนช่่วิยคิด
เพ่�อช้่วิิต์ท้�ง่าย และเบุาข่�น 

“ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็”
เม่�อดวิงดาวิบอกเหตุ

อะไรจะเกิด..ก็ต้องเกิด

ช่ว่งครู้�งปีห้ลังงานบรูห่้ารู
ปรูะเทศ งานว่จัยี กัฎห้มายี 
กัารูแพทยีแ์ละสื่าธ์ารูณสื่ขุึ้ อยูี่
ในช่ว่งขึ้องกัารูช่ะลอตัว ปรูบั
ตัวให้ม่ กัารูพัฒนาปรูะเทศ
ล่าช่า้กัวา่แผนที�ควรูจะเปน็ 

ช่่วงนี� นอกัจากัโคว่ดที�
ยีงัมาๆ ไปๆ คนไทยีต้องรูะวงั
สื่ขุึ้ภัาพจากัภัมู่แพ ้ห้รูอ่เช่่�อโรูค 
ฝุ่น่ละออง ที�จะกัลับมาอีกัครูั�ง
อยีา่งห้ลีกัเลี�ยีงไมไ่ด้

เอาอยูี ่มกีัารูวจั่ยีวคัซึ่นีตัวให้ม ่
ห้รูอ่ค้นคว้ายีาช่น่ดให้มใ่นกัารู
รูกััษาโรูครูะบาดเพ่�มเต่ม

มีฤต่ย่ัยั�ายัสู่่�กดุมีภะ
สู่กลุเงนิดิจิต่อลมีาแรง
เล�นหุ้�นแบบเสู่่�ยังโชค

7 กัรูกัฎาคม ดาวมฤตยูี 
ยีา้ยีเขึ้า้ภัพกัารูเงน่ ความพล่กั
ผันมหั้ศจรูรูยี์เก่ัดข้ึ้�นกัับรูายี
ได้ขึ้องปรูะเทศ  กัารูขึ้ยัีบขึ้ยีายี

ทางเศรูษฐก่ัจ ซ้ึ่�งต้องจับตาดู
จังห้วะให้้ดี เม่�อห้วังได้เยีอะ 
ก็ัต้องแลกักัับเรู่�องเจ็บห้นักั 
ผูค้นจะช่อบเสื่ี�ยีงโช่คเสื่ี�ยีงดวง
มากักัวา่ปกัต่ รูวมถ้งกัารูเขึ้า้ไป
เล่นหุ้้นเพ่�อเก็ังกัำาไรูมากักัว่า
กัารูลงทนุ

เป็นช่่วงที�มีรูายีรูบัมากั  
แต่รูายีจ่ายีก็ัมากั ค่าเง่นแขึ้็ง
ขึ้้�น กัารูค้ากัารูลงทุนขึ้ยัีบตัวดี
ขึ้้�น สื่กัุลเง่นด่จ่ตอลมาแรูง
และแพรูห่้ลายี ธุ์รูกัรูรูมกัารู
เง่นออนไลน์พัฒนาต่�นตัวอยี่าง
มากัในทุกัรูะดับสื่ังคม

พฤห้สัู่และเสู่าร ์
เดินถอยัห้ลัง 
งานต่�างๆ ล�าช�า
การพัฒนาชะลอตั่วั

เม่�อดาวพฤหั้สื่และดาว
เสื่ารูเ์ด่นถอยีห้ลัง ดาวพฤหั้สื่
เด่นถอยีห้ลังตั�งแต่วันที� 22 
กัรูกัฎาคม ถ้ง 2 ธ์นัวาคม 2565 
ดาวเสื่ารูเ์ด่นถอยีห้ลังตั�งแต่
วนัที� 6 มถุ่นายีน ถ้ง 10 ตลุาคม 
2565 

เพรูาะดาวมฤตยูีค่อดาวแห่้ง
ความพล่กัผัน อาจเป็นได้ทั�ง
ความวบ่ต่ัฝ่า่ยีห้น้�ง ห้รูอ่ดีกัับ
อีกัฝ่า่ยีห้น้�ง เปน็กัารูเก่ัดเห้ตุ
พล่กัผนัที�ยีากัจะคาดเดาได้

มนีาคม จ้งเปน็ช่ว่งที�งาน
บรูห่้ารูปรูะเทศจะเต็มไปด้วยี
ความยีากัลำาบากั รูฐับาลจะ
ถูกัฝ่่ายีตรูงขึ้้ามรุูกัไล่อยี่าง
ห้นักั ในปรูะเทศจะมีปัญห้า
ทั�งทางเศรูษฐก่ัจ และมีเรู่�อง

แทรูกัซึ่้อนจากัต่างปรูะเทศ 
เขึ้้ามาเพ่�มภัารูะในช่่วงที�
กัารูเมอ่งอ่อนแอ

เมี่�อราห้กุ่มีดวังเมีอ่ง
ขึ้�าวัล่อยัิ�งที่ำาร�อนระอุ

สื่่�น 31 มนีาคม เรู่�มเมษายีน 
รูาหู้ยี้ายีจากัภัพกัารูเง่น เขึ้้า
กัุมดวงปรูะเทศ รูาหู้กัุมดวง
เมอ่ง ช่ะตาเมอ่งที�รูาหู้เขึ้า้ปกั
คลมุในครูั�งนี�ก่ันเวลา 18 เด่อน 
รูาหู้เปน็ได้ทั�งตัวแทนโช่คลาภั 
และทกุัขึ้ลาภั เรูยีีกัว่าดีก็ัดีมากั 
รูา้ยีก็ัรูา้ยีสุื่ดๆ กัารูบรูห่้ารูบ้าน
เม่องต้องอาศัยีความอดทน 
อาจจะเช่่�องช้่า เพรูาะความ
ยีากัจนขึ้องปรูะเทศในช่่วงที�
ผ่านมา ต้องมาเรู่�มสื่รูา้งเน่�อ 
สื่รูา้งตัวให้มอี่กัครูั�ง

เม่�อรูาหู้จรูเขึ้้ากุัมดาว
อาท่ตยี์ในดวงเด่ม ขึ้ณะที�
อาท่ตยี์จรูกัุมรูาหู้ในดวงเด่ม 
ห้มายีถ้ง จะเก่ัดเห้ตุกัารูณ์ที�
เรูยีีกัว่า “ดีสืุ่ดขึ้ั�ว-ชั่�วสืุ่ดขึ้ีด” 
ทั�งในและต่างปรูะเทศ 

ปรูะเทศจะเต็มไปด้วยี

ขึ้า่วสื่ารู ทั�งขึ้า่วล่อ ขึ้า่วลวงจากั
ทั�งใต้ด่นและต่างปรูะเทศ กัารู
บด่เบอ่น ขึ้อ้มูลเทจ็ ขึ้า่วดรูาม่า 
สื่ะพดัรุูนแรูง รูฐับาลยีงัเจอศก้ั
ห้นักัรูอบด้าน กัรูะทรูวงที�ดแูล
ขึ้า่วสื่ารูล้มเห้ลว ปล่อยีให้้ขึ้า่ว
ล่อค่อขึ้า่วจรูง่แพรูส่ื่ะพดั

พฤห้สัู่เขึ้�าภพวิันาศ 
จะมีเ่ห้ตุ่เห้น่อคาด
กับบุคคลสู่ำาคัญ 

8 เมษายีน ดาวพฤหั้สื่
ยี้ายีเขึ้้าภัพว่นาศ จะมีเห้ตุเก่ัด
กัับบุคคลที�มีความสื่ำาคัญ 
ได้แก่ั กัลุ่มแพทย์ี พยีาบาล 
กัารูสื่าธ์ารูณสืุ่ขึ้ ศาสื่นา พรูะ
สื่งฆ่์ ครููอาจารูยี์ ตุลากัารู 
กัฎห้มายี จะลี�ภััยี ห้รูอ่กับดาน 
จะมีกัารูเจรูจาขึ้้อตกัลงห้รูอ่
วางแผนกัันในที�ลับ แผนปฏ่ิบัต่
กัารูนอกัปรูะเทศ กัฎห้มายี
สื่ำาคัญถูกันำาเขึ้้าพ่จารูณา และ
ถกัปรูะเด็นกัันอย่ีางกัว้างขึ้วาง 
แต่ยีังไม่สื่ามารูถห้าข้ึ้อยุีต่ 

ทางด้านเศรูษฐก่ัจ กัารู
ท่องเที�ยีวเรู่�มค้กัคักั นักัท่อง
เที�ยีวจากัต่างปรูะเทศไห้ลเขึ้า้
ไทยี โดยีเฉัพาะนักัท่องเที�ยีว
จากัแถบเอเซึ่ยีี ทำาให้้ธุ์รูก่ัจกัารู
ทอ่งเที�ยีวไทยีกัลับมาสื่รูา้งช่่�อ
เสื่ยีีงอีกัครูั�ง และสื่รูา้งรูายีได้
ให้้ปรูะเทศ 

ธุ์รูก่ัจด้านอสัื่งห้ารูม่ทรูพัยี ์
และกัารูบรูก่ัารูจะเรู่�มฟั้� นตัว 
ธุ์รูก่ัจสื่ง่ออกั งานออนไลน์จะ
เฟั้� องฟูั โรูครูะบาดโควด่ยัีงอยูี่
ในความควบคมุได้ สื่าธ์ารูณสื่ขุึ้

ผู้ให้ญ่ขึ้องบ้านเม่อง ห้รูอ่ผู้
บรูห่้ารูปรูะเทศ ซึ่้�งถ้งขึ้ั�นอาจ
ต้องดับลงช่ั�วครูาว 

ดวงดาวบอกัว่า เห้ตุที�
ต้องเก่ัดเป็นกังเกัวียีนกัำา
เกัวียีนกัลุ่มผู้เห็้นต่าง ห้รู่อ
แม้แต่พันธ์ม่ตรู พรูรูครู่วม
รูฐับาล เรู่�มแตกัขึ้ั�ว 

ปรูะช่าช่นที�เคยีสื่นับสื่นุน 
เก่ัดกัารูต่อต้านรูะบบกัารู
ปกัครูองที�เก่ัาล้าช้่านาน 
เห้ตุกัารูณ์ในวันนี�จะทำาให้้
เก่ัดกัารูเปลี�ยีนแปลง ทำาให้้
กัารูบรู่ห้ารูบ้านเม่องอยู่ีใน
ช่่วงยีากัลำาบากั

ถ้อยีความสื่่�อสื่ารูใน
บ้านเม่องเต็มไปด้วยีความ
ขึ้ัดแย้ีง คาดว่าจะส่ื่งผลให้้
เก่ัดกัารูเปลี�ยีนแปลงทีมผู้
บรู่ห้ารูปรูะเทศ ห้รู่ออย่ีาง
น้อยีก็ัต้องมีกัารูปรูับทีม
บรู่ห้ารูปรูะเทศ 

ด้านกัารูแพทยี์ กัารู
พยีาบาล กัารูจัดกัารูกัับโรูค
รูะบาดนั�น ยีังสื่ามารูถควบคุม
ได้

อาที่ติ่ยัรุ์กค่บ
ดับพฤห้สัู่สู่นิที่องศา 
อาจถ้งกับ
ต่�องเสู่ย่ับุคคลสู่ำาคัญ

มีนาคม เป็นเด่อนที�
ปรูะเทศช่าต่จะมเีรู่�องห้นักัอกั
ห้นักัใจ มคีวามวุน่วายีเก่ัดขึ้้�น
เน่�องจากัเปน็เด่อนที�ดาวอาทต่ยี์
รุูกัค่บ ดับดาวพฤหั้สื่สื่น่ทองศา 
ห้มายีความว่า จะมีเห้ตุเก่ัด
กัับบุคคลที�มีความสื่ำาคัญ ที�
เกีั�ยีวข้ึ้องกัับวงกัารูแพทย์ี 
พยีาบาล สื่าธ์ารูณสื่ขุึ้ ศาสื่นา 
พรูะสื่งฆ์่ ครููอาจารูย์ี ตลุากัารู 
นักักัฎห้มายี จะออกัไป จะห้ลดุ
จากัตำาแห้น่ง ห้รูอ่ตายีจากัไป 
จะเก่ัดกัารูเปลี�ยีนแปลงผู้นำา 
ห้รูอ่นโยีบายีสื่ำาคัญ

อีกัทั�งเปน็ช่ว่งที�ดาวอังคารู 
ซึ่้�งห้มายีถ้งปรูะเทศช่าต่ มี
องศาตรูงกัับองศาขึ้องดาว
มฤตยูีในดวงเด่ม อยูี่ในโจโรู
ฤกัษ์ ฤกัษ์ที�เปน็อันตรูายี ห้มายี
ถ้งกัารูช่ว่งช่ง่กัารูแก่ังแยีง่ จะ
เปน็เด่อนที�มเีห้ตกุัารูณ์สื่ำาคัญ
เก่ัดขึ้้�นกัับปรูะเทศช่าต่ ปรูะช่าช่น 

086-565-5145        
Tuktavi       
ย่ิ่�งกว่่าตาเห็็น

ปีี 2565 ปีระเที่ศไที่ยัจะมี่
เห้ตุ่การณ์เปีล่�ยันแปีลงและ
น�าสู่นใจห้ลายัอยั�าง ดไ่ด�จาก
ดาวัดวังให้ญ�ท่ี่�มี่ผู้ลกระที่บ
กับปีระเที่ศในแต่�ละช�วัง เพจ
เฟัสู่บุ�ค “ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็” ได�
สู่รุปีคำาที่ำานายัเบ่�องต่�นเก่�ยัวั
กับเศรษีฐกิจ การเมีอ่ง และ
การสู่าธารณสุู่ขึ้ โดยัด่แนวั
โน�มีจากการเคล่�อนที่่�ขึ้อง
ดวังดาวั คัดเฉพาะเร่�องเด�นๆ 
ที่่�มีองเห้น็ได� ไวั�อยั�างน�าสู่นใจ 
ดังน่� 

เมี่�อดาวัอาที่ติ่ยัจ์ร
เขึ้�าราศม่ีงักร 
ที่บัดาวัเสู่ารส์ู่นิที่องศา
พนัธมีติ่รแต่กขึ้ั�วั

เรู่�มต้นเด่อนแรูกัขึ้องปี
ด้วยีความรูอ้นแรูง เม่�อดาว
อาท่ตยี์ซ้ึ่�งห้มายีถ้ง สื่่�งให้ม ่
โอกัาสื่ให้ม่ ปรูะช่าช่น คนรุูน่
ให้ม่ เด่นห้น้า ทับดาวเสื่ารู ์
ดาวแห่้งความเช่่�องช่้า ความ
ล้าสื่มัยี 

31 มกัรูาคม ดาวอาท่ตย์ี
จรูเขึ้้ารูาศีมังกัรู ทับดาวเสื่ารู์
ดับสื่น่ทองศา เม่�อความ
แขึ้็งแกัรู่ง และยี่นนาน ถูกั
ทับดับสื่น่ท ยี่อมห้มายีถ้ง 
กัารูมีเห้ตุเก่ัดข้ึ้�นกัับกัลุ่มสืู่ง
วัยี ผู้นำาปรูะเทศ ห้รู่อผู้นำา
กัองทัพ

ช่่วงเวลานี�ค่อบททดสื่อบ
ความแขึ้็งแกัรู่งขึ้องผู้ห้ลักั

#ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็  
#iSawYourSoul 

บอกัเห้ตจุากัดวงดาว
ความน่าจะเปน็

ด้วยีห้ลักัวช่่าฮวงจุ้ยี
และโห้รูาศาสื่ตรู์

คำาทำานายีเปน็เรู่�อง
ขึ้องอนาคตที�ยีงัมาไมถ้่ง

อดีตที�ผา่นมาแล้ว
เก็ับไวเ้ปน็บทเรูยีีน

เพ่�อศก้ัษา สื่่�งใดดี จดจำา
นำากัลับมาทำาให้ม่

สื่่�งใดรูา้ยีผด่พลาด ก็ัไมล่่ม 
ที�จะไมท่ำาพลาดซึ่ำาอีกั

จงทำาวนันี�ให้้ดีที�สื่ดุ
เพ่�อจะได้ไมต้่องเสื่ยีีใจ
ในวนัขึ้า้งห้น้าวา่ทำาไม

ที�ผา่นมา เรูายีงัไมไ่ด้ทำา 
ขึ้อให้�ที่กุที่�านโชคด่ 
มีสู่่ติ่ อย่ั�กับควัามีสู่ขุึ้ 

ณ ปีจัจบัุน ค�ะ
. . .

วัภิาว่ั ปีรชัญาชรตั่กลุ
เพจ #ยัิ�งกวั�าต่าเห้น็

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
อ่าน/ฟัังบทคิวาม
ทางเฟัส “โลกวัันน้�”

สแกนคิิวอาร์์โค้ิด
เพื่่�ออ่านบทคิวาม
ทางเว็บ “โลกวัันน้�”
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ดีแทคดีเดยี ์ 1 พ.ยี. ห้นุนเปิด
ปรูะเทศรูบักัารูท่องเที�ยีว ปู
พรูมต่ดตั�งคล่�น 700 MHz มุง่
นำาอ่นเทอรูเ์น็ตความเรูว็สืู่ง
ครูอบคลมุพ่�นที�เขึ้า้ถ้งกัารูใช่้
งานเพ่�อทกุัคน สื่นับสื่นุนกัารู 
กัรูะตุ้นกัารูท่องเที�ยีวและ
เศรูษฐก่ัจในไตรูมาสื่สุื่ดทา้ยี
ขึ้องปี 2564 ล่าสื่ดุคล่�น 700 
MHz พรูอ้มเปิดเส้ื่นทางรูบั
แห้ล่งท่องเที�ยีวทั�วไทยี และยีกั
รูะดับพฒันาช่วีต่ช่มุช่น โดยี
ไม่ท่�งใครูไวข้ึ้า้งห้ลัง ผา่นห้นัง
โฆ่ษณาให้มแ่นวค่ดดีทั�วดีถ้ง 
เพ่�อช่ีว่ตเท่าเทียีม ชู่จุดท่อง
เที�ยีวสื่ะพานมอญ สื่งัขึ้ละบุรู ี
ห้น้�งในห้ลายีๆ จดุทอ่งเที�ยีวที�
ดีแทครูว่มฟั้�นผูป้รูะกัอบกัารู
ตัวเล็กัในชุ่มช่น ลดช่อ่งว่างด่จ่ทัล
ด้วยีสัื่ญญาณอ่นเทอรูเ์น็ต และ
เสื่รูม่ทกััษะจากัทมีเน็ตทำาก่ัน

ดีแทคต่ดตั�งคล่�น 700 
MHz แล้วมากักัวา่ 11,800 สื่ถานี
ฐาน ขึ้ยีายีสื่ญัญาณครูบ 77 
จังห้วดั ครูอบคลมุแล้ว 923 
อำาเภัอทั�วไทยี รูวมถ้งแห้ล่ง 
ทอ่งเที�ยีวต่างๆ โดยีจะขึ้ยีายี
ครูอบคลุมปรูะช่ากัรู (population 
coverage) ปรูะมาณ 93% 
ด้วยีสื่ญัญาณ 4G ภัายีในสื่่�นปี
นี� พรูอ้มเด่นห้น้าขึ้ยีายีสื่ญัญาณ
ต่อเน่�องทั�ง 4G และ 5G บน
คล่�น 700 MHz

นายัชารดั เมีห้์โรที่รา 
ปรูะธ์านเจ้าห้น้าที�บรู่ห้ารู 
บรูษั่ท โทเท่�ล แอ็คเซึ่็สื่ คอม
มนู่เคช่ั�น จำากััด (มห้าช่น) ห้รูอ่
ดีแทค กัล่าววา่ “เรูาเรูง่ขึ้ยีายี

พฒันาความสื่ามารูถขึ้องคนใน
ช่มุช่นให้้ก้ัาวสืู่ท่กััษะด่จ่ทลัด้วยี
กัารูใช่้แพลตฟัอรูม์ออนไลน์ 
และโซึ่เช่ยีีลมเีดียี เพ่�อใช่ใ้นกัารู
ปรูะกัอบอาช่ีพ โปรูโมทกัารู
ทอ่งเที�ยีว รูวมทั�งรูว่มพฒันา
เพจโซึ่เช่ยีีลมีเดียีช่อ่งทางกัารู
สื่่�อสื่ารูขึ้องชุ่มช่นสื่ะพานมอญ 
เพ่�อเปน็ศูนยีก์ัลางที�เปิดโอกัาสื่
ให้้ทกุัคนในชุ่มช่นได้ถ่ายีทอด
และเช่ญ่ช่วนนักัทอ่งเที�ยีวทั�ง
ช่าวไทยีและต่างปรูะเทศที�สื่นใจ
ให้้มาทอ่งเที�ยีว รูวมทั�งนำาเสื่นอ
ขึ้ายีสื่น่ค้าท้องถ่�นต่างๆ ผา่น
ช่อ่งทางออนไลน์ได้อีกัด้วยี

ทั�งนี� ศูนยีว์จั่ยีกัสื่ก่ัรูไทยี
รูายีงานว่า ผลจากักัารูเปิด
ปรูะเทศจะช่่วยีให้้จำานวนนักั
ทอ่งเที�ยีวต่างช่าต่ในช่ว่ง 2 เด่อน
สื่ดุท้ายีขึ้องปีนี� เพ่�มขึ้้�นปรูะมาณ 
64% ซึ่้�งทำาให้้จำานวนนักัทอ่ง
เที�ยีวต่างช่าต่เที�ยีวไทยีทั�งป ี
2564 ขึ้ยีบัข้ึ้�นมาที�ปรูะมาณ 1.8 
แสื่นคน (จากัคาดกัารูณ์เด่มที� 
1.5 แสื่นคน) สื่รูา้งรูายีได้ค่ดเปน็
มลูค่าไมต่ำากัวา่ 1.35 ห้ม่�นล้าน
บาท โดยีรูายีได้กัารูท่องเที�ยีว
สื่ว่นให้ญย่ีงักัรูะจายีอยูีเ่ฉัพาะ
พ่�นที�ที�มกีัารูเปิดรูบันักัทอ่งเที�ยีว
ต่างช่าต่ ทั�งนี� ในกัรูณีที�สื่ถาน 
กัารูณ์ต่างๆ ปรูบัตัวไปในทาง
ที�ดีขึ้้�นต่อเน่�อง คงจะช่่วยีห้นุน
ให้้กัารูฟั้�นตัวขึ้องภัาคกัารูทอ่ง
เที�ยีวไทยีมีความชั่ดเจนมากัขึ้้�น
ในช่ว่งป ี2565  

ด่แที่คขึ้ยัายัคล่�น 700 MHz ห้นุนเปีดิปีระเที่ศ
ด่เดยั ์1 พ.ยั. ฟัื� นการที่�องเที่่�ยัวั พลิกชวิ่ัต่ชุมีชน

ป่ีพรมีมีากกวั�า 11,800 สู่ถาน่ฐาน 
ครอบคลมุีแล�วั 77 จังห้วััดที่ั�วัปีระเที่ศ

โครูงขึ้า่ยีเช่่�อมต่ออ่นเทอรูเ์น็ต
ความเรูว็สืู่งกัับทุกัสื่ังคมทั�ว
ไทยี รูวมถ้งภัาคอุตสื่าห้กัรูรูม
และกัารูท่องเที�ยีว ซ้ึ่�งเปน็ปัจจัยี
สื่ำาคัญ จากักัารูยีกัรูะดับ
ปรูะสื่บกัารูณ์กัารูใช่้งานขึ้อง

ลูกัค้า และขึ้ยีายีคล่�น 700 
MHz เพ่�อให้้บรูก่ัารู 4G และ 
5G อยีา่งต่อเน่�อง เรูามั�นใจวา่
จะสื่นับสื่นุนกัารูฟั้�นฟัเูศรูษฐก่ัจ
ขึ้องไทยีเพ่�อปรูะโยีช่น์สืู่งสืุ่ด
จากักัารูเปิดปรูะเทศในวนัที� 1 

พฤศจ่กัายีน”
นอกัจากัดีแทคได้นำาคล่�น 

700 MHz พฒันาแห้ล่งทอ่ง
เที�ยีวและชุ่มช่นเพ่�อรูว่มสื่นับสื่นุน
กัารูกัลับมาเปิดปรูะเทศวันที� 1 
พฤศจ่กัายีนนี�แล้ว ล่าสุื่ดดีแทค

สื่งัขึ้ละบุรู ีจ.กัาญจนบุรู,ี ห้มูบ้่าน
แมก่ัำาปอง ห้มูบ้่านช่าวเขึ้าเผ่า
ม้งดอยีปุยี ไรูด่อกัลมห้นาว 
ดอยีสุื่เทพ ดอยีอ่นทนนท ์
จ.เช่ยีีงให้ม,่ ห้มูบ้่านดอยีผาฮี� 
จ.เช่ยีีงรูายี, ล่องแก่ังลำานำาเขึ้ก็ั 
จ.พษ่ณุโลกั, ปรูาสื่าทห่้นพม่ายี 
จ.นครูรูาช่สื่ีมา, อุทยีาน
ปรูะวต่ัศาสื่ตรูพ์นมรุูง้ จ.บุรูรีูมัย์ี, 
ช่มุช่นรูม่นำาจันทบูรู จ.จันทบุรู,ี 
ห้าดพัทยีา จ.ช่ลบุรู,ี เกัาะสื่มุยี 
จ.สุื่รูาษฎรูธ์์านี, แห้ลมพรูห้ม
เทพ จ. ภัเูก็ัต, เกัาะห้ลีเปะ๊ และ
เกัาะบุโห้ลนเล จ.สื่ตูล เปน็ต้น

สื่ำาห้รูบัแคมเปญ #ดีทั�ว
ดีถ้ง Powered by dtac 700 
MHz นี� ดีแทคได้ถ่ายีทอด
กัารูนำาสื่ญัญาณอ่นเทอรูเ์น็ต
ความเรูว็สืู่งมารูว่มสื่นับสื่นุน
พล่กัฟั้� นปรูะเทศในด้านกัารู
ท่องเที�ยีว ซึ่้�งปรูะเทศไทยีได้
เด่นห้น้าเปิดปรูะเทศอีกัครูั�ง
ในวนัที� 1 พฤศจ่กัายีน 2564 
เพ่�อต้อนรูบันักัท่องเที�ยีวต่าง
ช่าต่ ซ้ึ่�งเป็นความพยีายีามที�
จะพล่กัฟั้� นกัารูท่องเที�ยีวให้้
กัลับมาเด่นห้น้าต่อได้ห้ลังจากั
ได้รูับผลกัรูะทบจากัว่กัฤต
โควด่-19 อย่ีางยีาวนาน

ดีแทคได้ ถ่ายีทอด
ภัาพยีนตรูโ์ฆ่ษณาผา่น “สื่ะพาน
มอญ” จดุทอ่งเที�ยีวที�สื่ำาคัญ
ขึ้อง อ.สื่งัขึ้ละบุรู ีจ.กัาญจนบุรู ี
มานำาเสื่นอ พรูอ้มทีมดีแทค 
“เน็ตทำาก่ัน” ลงพ่�นที�เพ่�อไป

ได้เปิดให้้บรูก่ัารู 5G บนคล่�น 
700 MHz แล้ว 12 จังห้วดั เพ่�ม
ขึ้้�นอีกั 3 จังห้วดั ค่อ นนทบุรู ี
สื่มทุรูปรูากัารู และปทมุธ์านี 
จากัเด่มให้้บรูก่ัารู 5G ใน 9 
จังห้วัด ได้แก่ั กัรุูงเทพมห้านครู 
เช่ยีีงให้ม ่ขึ้อนแก่ัน นครูรูาช่สื่มีา 
ภัูเก็ัต สืุ่รูาษฎรูธ์์านี ช่ลบุรู ี
รูะยีอง และอุบลรูาช่ธ์านี โดยี
ดีแทคจะขึ้ยีายีพ่�นที�บรูก่ัารู 5G 
เพ่�มขึ้้�นอยีา่งต่อเน่�อง

ช่แนวัคิดรบัที่�องเที่่�ยัวั
ยักระดับพัฒนาชุมีชน 
“ด่ที่ั�วัด่ถ้ง เพ่�อชว่ัติ่เที่�า
เที่ย่ัมี”

วนันี�ดีแทคพรูอ้มเปิดเสื่น้
ทางต้อนรูบันักัท่องเที�ยีวทั�ง
ช่าวไทยีและต่างปรูะเทศสูื่จ่ดุ
ห้มายีดีทั�วดีถ้ง เพ่�อช่ีว่ตเท่า
เทยีีม กัับคล่�น 700 MHz ไม่
วา่จะเปน็แห้ล่งทอ่งเที�ยีวห้รูอ่
ช่มุช่นต่างๆ อาท ่สื่ะพานมอญ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkasikornresearch.com%2Fth%2Fanalysis%2Fk-econ%2Fbusiness%2FPages%2FTour-z3279.aspx&data=04%7C01%7CPimpakaP%40dtac.co.th%7C14ceb068e27d4c82495f08d99ce8a99b%7C1676489c5c7246b7ba639ab90c4aad44%7C1%7C0%7C637713345500674871%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wj4VMX0Uxeo81K54%2FfZUgzJbDkjwDS1ddGworO56BuI%3D&reserved=0
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กลุ�มีอลิอันซ้์ปีระกาศควัามี
ภม่ีใิจรกัษีาต่ำาแห้น�งแบรนด์
ปีระกันที่่�ม่ีมี่ลค�าสู่่งที่่�สุู่ดใน
โลก จากการจัดอันดับขึ้อง 
Interbrand บรษัิีที่ให้�คำา
ปีรก้ษีาชั�นนำา และได�ไต่�อันดับ
ขึ้้�น 5 อันดับ มีาอย่ั�ที่่�อันดับ
ที่่� 34 จาก 100 แบรนด์ที่่�ด่
ที่่�สุู่ดที่ั�วัโลก โดยัภายัในห้น้�ง
ปีีมี่ลค�าแบรนด์ขึ้องอลิอันซ้์
สู่่งข้ึ้�น 2.2 พันล�านเห้รย่ัญ
สู่ห้รฐั ห้รอ่เพิ�มีขึ้้�น 17% ไปี
อย่ั�ที่่� 1.52 ห้มี่�นล�านเห้รย่ัญ
สู่ห้รฐั เพิ�มีขึ้้�นสู่ง่ที่่�สู่ดุนับตั่�ง
แต่�อลิอันซ้ไ์ด�รบัการจัดอันดับ
ห้น้�งในแบรนด์ท่ี่�ด่ท่ี่�สูุ่ดที่ั�วั
โลก 100 แบรนด์เปี็นครั�ง
แรกในปีี 2550 ซ้้�งในขึ้ณะ
นั�นมีม่ีล่ค�าแบรนด์ 4 พนัล�าน
เห้รย่ัญสู่ห้รฐั

จากักัารูว่เครูาะห์้ขึ้อง 
Interbrand อล่อันซึ่ไ์ต่อันดับ
สืู่งข้ึ้�นจากัผลกัารูดำาเน่นงาน
ที�ดีต่อเน่�อง มลูค่าแบรูนด์ที�สื่งู
ขึ้้�น รูวมถ้งความแขึ้ง็แกัรูง่ขึ้อง
แบรูนด์ ที�เก่ัดจากักัารูนำา
นโยีบายี “One Allianz” มาใช่้
เพ่�อทำาให้้แบรูนด์อล่อันซึ่์เป็น
อันห้น้�งอันเดียีวกัันทั�วโลกั 
นอกัจากันั�น กัารูพัฒนา
ปรูะสื่บกัารูณ์ขึ้องลูกัค้าทั�ว
โลกัผา่นก่ัจกัรูรูมต่างๆที�มีอยูี่
อยีา่งมากัมายีขึ้องบรูษั่ทฯ รูวม
ถ้งกัารูฟังัเสีื่ยีงขึ้องลูกัค้าและ
ตอบสื่นองต่อความต้องกัารู
ขึ้องพวกัเขึ้าได้เป็นอยี่างดี 
ทำาให้้อ่ทธ์่พลขึ้องแบรูนด์ 
อล่อันซ์ึ่ที�มต่ีอกัารูตัดสื่น่ใจซึ่่�อ

อลิอันซ้ ์รกัษีาต่ำาแห้น�ง
‘แบรนด์ปีระกันอันดับห้น้�งขึ้องโลก’ ต่�อเน่�อง

แบรนด์มีม่ีล่ค�าเพิ�มีขึ้้�น 17%
ไปีอย่ั�ที่่� 1.5 ห้ม่ี�นล�านดอลลารภ์ายัใน 1 ปีี

ขึ้องลูกัค้าเพ่�มสืู่งข้ึ้�นด้วยีในปี
ที�ผา่นมา 

มีร.โที่มีสัู่ วัลิสัู่น ปีระธาน
เจ�าห้น�าที่่�บรหิ้ารและกรรมีการ
ผู้่�จัดการให้ญ� บมีจ. อลิอันซ้ ์
อยุัธยัา ปีระกันชว่ัติ่ เปิดเผยี
วา่ “อล่อันซ์ึ่ อยุีธ์ยีา ภัาคภูัม่ใจ
เปน็อย่ีางย่ี�งที�ได้เปน็ส่ื่วนห้น้�ง
ขึ้องแบรูนด์ปรูะกัันที�ดีที�สื่ดุใน
โลกั ตลอดรูะยีะเวลากัวา่ 70 
ป ีอล่อันซึ่ ์อยุีธ์ยีา ได้ให้้ความ
คุ้มครูองคนไทยีมาอยี่างต่อ
เน่�องด้วยีนโยีบายียี้ดลูกัค้า
เปน็ศนูยีก์ัลาง ซึ่้�งถ่อเปน็ดีเอ็นเอ
ขึ้องเรูา จากันี�เรูายีังคงเด่น
ห้น้ามุง่มั�นทำาตามพนัธ์สื่ญัญา
ขึ้องเรูาในกัารูให้้ความคุม้ครูอง
คนไทยีในทุกัเง่�อนไขึ้ช่วีต่ และ
รู่วมเด่นห้น้าสื่รู้างความ
แขึ้ง็แกัรูง่ให้้กัับแบรูนด์อล่อันซึ่ ์
ผ่านกัารูสื่รูา้งปรูะสื่บกัารูณ์
และสื่รูา้งสื่รูรูค์ผล่ตภััณฑ์และ
บรูก่ัารูที�ตอบโจทย์ีกัารูดำาเน่น
ช่วีต่ขึ้องลกูัค้าทั�งในวนันี�และ
อนาคต โดยีเฉัพาะอย่ีางย่ี�ง 
ในช่่วงความไม่แน่นอนขึ้อง
สื่ถานกัารูณ์กัารูแพรูรู่ะบาด
ขึ้องโควด่ 19 อล่อันซึ่ ์อยุีธ์ยีา 
ได้ทำาตามคำามั�นสื่ัญญาให้้

ความคุ้มครูองสุื่ขึ้ภัาพตาม
สื่ญัญากัรูมธ์รูรูม์กัับลูกัค้าทกุั
รูายี ทั�งนี� กัารูจ่ายีเคลมตาม
กัรูมธ์รูรูม์จากัสื่ถานกัารูณ์โควด่ 
19 ในป ี2563 จนถ้งปจัจุบนั 
บรูษั่ทได้จ่ายีเคลมรูวมไปแล้ว 
กัวา่ 12,000 เคสื่ เปน็เง่นรูวม
กัว่า 700 ล้านบาท โดยีปรูะมาณ 
11,000 เคสื่ เป็นค่ารูกััษา
พยีาบาลกัารูเจ็บป่วยีจากั 
โควด่ 19 ปรูะมาณ 800 เคสื่ 
เป็นกัารูช่ดเช่ยีจากักัารูแพ้
วคัซึ่นี และปรูะมาณ 230 เคสื่ 
มาจากักัารูเสีื่ยีช่วีต่ 

อยี่างไรูก็ัตาม แม้ว่า
กัรูมธ์รูรูม์ปรูะกัันช่ีว่ตและ
สืุ่ขึ้ภัาพจะสื่ามารูถคุ้มครูอง
กัารูเจ็บปว่ยี แต่ก็ัไมใ่ช่เ่ปน็สื่่�ง
กัารูนัตีสืุ่ขึ้ภัาพที�แขึ้็งแรูง ดัง
นั�นในช่่วงที�ภัาครูฐัเรู่�มคลายี
ล็อคมาตรูกัารูต่างๆเพ่�อ
สื่นับสื่นุนก่ัจกัรูรูมทางเศรูษฐก่ัจ 
ทกุัคนยีงัคงต้องรูะมัดรูะวงัใน
กัารูใช่ช้่วีต่ปรูะจำาวัน กัารูสื่วม
ห้น้ากัากัในที�สื่าธ์ารูณะ กัารู
รูกััษารูะยีะห่้างรูะห้ว่างกััน 
และกัารูล้างมอ่อย่ีางสื่มำาเสื่มอ
ยีงัเปน็สื่่�งจำาเปน็ อล่อันซึ่ ์อยุีธ์ยีา 
ห้วังจะได้เห็้นคนไทยีมีความ

สื่ขุึ้กัับสื่ถานกัารูณ์ที�ดีขึ้้�นคู่ไป
กัับกัารูมีสืุ่ขึ้ภัาพที�แขึ้็งแรูง” 
มรู.โทมสัื่ กัล่าวท่�งทา้ยี

Interbrand เปน็ผูบุ้กัเบก่ั
กัารูปรูะเมน่มูลค่าขึ้องแบรูนด์
ในป ี2531 และเปน็บรูษั่ทแรูกั
ที�ได้รูบักัารูรูบัรูอง ISO 10668 
(กัารูรูบัรูองที�จำาเป็นสื่ำาห้รูบั
กัารูปรูะเมน่มูลค่าแบรูนด์เปน็
เง่น) สื่ำาห้รูบักัารูปฏ่ิบัต่ตาม
ว่ธ์ีกัารูปรูะเม่น ซ้ึ่�งมีบทบาท
สื่ำาคัญต่อกัารูพัฒนามาตรูฐาน 
ISO นี�ด้วยี ตั�งแต่ป ี2543 กัารู
จัดอันดับและรูายีงาน Best 
Global Brands ได้รูบักัารูตี
พม่พท์กุัป ีและเปน็ห้น้�งในกัารู
จัดอันดับที�ได้รูบักัารูยีอมรูบั
มากัที�สืุ่ดด้านกัารูบรู่ห้ารู
ตรูาสื่น่ค้า

ดเูพ่�มเต่มเกีั�ยีวกัับรูายีช่่�อ
แบรูนด์ใน 100 อันดับแรูกัได้ที� 
https://interbrand.com/
best-global-brands/ และ
รูายีงานฉับับเต็มพรูอ้มกัารู
ว่เครูาะห์้อย่ีางครูอบคลมุได้ที� 
https://interbrand.com/
best-brands/

ต่ลาดห้ลักที่รัพย์ัแห้�ง
ปีระเที่ศไที่ยั มุี�งมัี�นปีล่กฝืัง
วัินัยัการออมีและสู่�งเสู่รมิี
ควัามีร่�ด�านการวัางแผู้นการ
เงินให้�แก�เยัาวัชน เดินห้น�า
โครงการ “INVESTORY 
Mobile Exhibition on 
Schools” ในร่ปีแบบออนไลน์ 
ยักควัามีร่�จาก “INVESTORY 
พพิธิภัณฑ์เ์รย่ันร่�การลงทุี่น” 
สู่่�สู่ถานศก้ษีา คาดสู่ามีารถ
สู่� งควัามีร่� เสู่ริมีสู่ร�าง
ปีระสู่บการณ์เรย่ันร่�ให้�เยัาวัชน 
24,000 คนที่ั�วัปีระเที่ศ ต่ลอด
เด่อนพฤศจิกายัน 2564 น่�

นางพรูรูณวดี ลดาวลัยี ์
ณ อยุีธ์ยีา ผู้ช่่วยีผู้จัดกัารู 
หั้วห้น้ากัลุม่งานพฒันาความ
รููต้ลาดทนุ ตลาดห้ลักัทรูพัยี์
แห่้งปรูะเทศไทยี กัล่าวว่า ตลาด
ห้ลักัทรูพัย์ีฯ มุ่งมั�นสื่่งเสื่รูม่
ความรููท้างกัารูเงน่ (financial 
literacy) ให้้แก่ัปรูะช่าช่นทุกั
ช่ว่งวยัี โดยีเฉัพาะกัารูปลกูัฝ่งั
วนั่ยีกัารูออมและกัารูวางแผน
กัารูเง่นตั�งแต่รูะดับเยีาวช่น 
เพ่�อส่ื่งเสื่รูม่เยีาวช่นให้้เป็น
ผูใ้ห้ญท่ี�รูอบรููด้้านกัารูเงน่ เปน็
กัำาลังสื่ำาคัญขึ้บัเคล่�อนเศรูษฐก่ัจ
และสัื่งคมไทยีเต่บโตยีั�งยีน่ โดยี
ได้ดำาเน่นกัารูผ่านโครูงกัารู
ต่าง ๆ  ซ้ึ่�ง INVESTORY Mobile 
Exhibition on Schools เปน็
ห้น้�งในโครูงกัารูสื่ำาคัญที�ได้รูบั

ต่ลาดห้ลักที่รพัยัฯ์ สู่�งต่รงควัามีร่�การออมี
และการวัางแผู้นการเงนิถ้งโรงเรย่ัน

ในร่ปีแบบออนไลน์ผู้�านโครงการ
“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools”

กัารูตอบรูบัที�ดีอยีา่งต่อเน่�อง
“INVESTORY Mobile 

Exhibition on Schools เปน็
โครูงกัารูเสื่รูม่สื่รูา้งปรูะสื่บกัารูณ์
เรูยีีนรููด้้านกัารูออมและกัารู
วางแผนกัารูเงน่ให้้แก่ัเยีาวช่น 
โดยีตลาดห้ลักัทรูพัย์ีฯ ยีกัความ
รููจ้ากั INVESTORY พ่พ่ธ์ภััณฑ์
เรูยีีนรููก้ัารูลงทนุ สืู่โ่รูงเรูยีีน ซึ่้�ง
ในปีนี�ได้ปรูบัเปลี�ยีนเปน็รููปแบบ
ออนไลน์ เพ่�อให้้สื่อดคล้องกัับ

สื่ถานกัารูณ์ปจัจบัุน เน่�อห้าที�
นำาเสื่นอครูอบคลุมตามห้ลักั 
4 ร่� สู่่�ควัามีมีั�งคั�ง ได�แก� ร่�ห้า 
ร่�เก็บ ร่�ใช� และร่�ขึ้ยัายัดอก
ผู้ล ในรููปแบบเกัมที�สื่ามารูถ
สื่รูา้งกัารูเรูยีีนรููแ้ละทำาความ
เขึ้า้ใจห้ลักักัารูบรูห่้ารูจัดกัารู
เง่น เน้นให้้ผู้เรูยีีนมีสื่่วนรูว่ม
และมีปฏ่ิสื่มัพันธ์กั์ับก่ัจกัรูรูม 
(Active Learning) พรูอ้มสื่รูา้ง
แรูงบันดาลใจจากับุคคลต้นแบบ

ที�เรู่�มออมและวางแผนกัารูเงน่
จนเห็้นผล ทั�งนี� คาดว่าโครูงกัารู
ดังกัล่าวจะสื่ามารูถส่ื่งความรูู้
กัารูออมและกัารูวางแผนกัารู
เง่นถ้งเยีาวช่น 24,000 คนทั�ว
ปรูะเทศ ตลอดเด่อนพฤศจ่กัายีน 
2564 นี�” นางพรูรูณวดีกัล่าว

“INVESTORY Mobile 
Exhibition on Schools” 
ดำาเน่นโครูงกัารูมาอย่ีางต่อ
เน่�อง 5 ป ีสื่ง่เสื่รูม่ความรููด้้าน
กัารูวางแผนกัารูเง่นให้้แก่ั
เยีาวช่นแล้วกัว่า 200,000 
คนทั�วปรูะเทศ โดยีป ี2564 นี� 
เปน็ปแีรูกัที�ได้ปรูบัเปน็รููปแบบ
ออนไลน์ ซ้ึ่�งจะสื่ามารูถขึ้ยีายี
ความรููไ้ปยัีงกัลุ่มเยีาวช่นได้
กัว้างข้ึ้�นด้วยีเทคโนโลยีีและ
สื่่�อด่จ่ทลั ภัายีใต้แนวค่ด “ปฎ่บต่ั
กัารู วารูป์ ขึ้้�นยีานกัอบกัู้โลกั
ทางกัารูเงน่” ผจญภััยีกัับเห้ล่า 
SET Hero เพ่�อต่อสืู่้กัับศัตรูู
รู้ายีทางกัารูเง่น Money 
Monster โดยีใช่้ห้ลักั 4 รูู ้ สืู่่
ความมั�งคั�ง ที�จะยัีงคงความ
สื่นุกัสื่นานและสื่ารูะความรูู้
เช่น่เด่มเห้มาะกัับกัลุ่มเปา้ห้มายี

โรูงเรูยีีนที�สื่นใจเขึ้้ารูว่ม
โครูงกัารู “INVESTORY Mobile 
Exhibition on Schools” 
สื่มัครูห้รูอ่สื่อบถามรูายีละเอียีด
เพ่�มเต่มได้ที�อีเมล INVESTORY 
@set.or.th โทรู 0 2009 9999

 “SET…Make it Work for 
Everyone”
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อายิโนะโมะโต�ะสร�างคุณค�าร�วมกับสังคม
The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV

สร�างสังคม
กินดีมีสุข

สร�างสังคม
กินดีมีสุข

เราส�งมอบผลิตภัณฑ�ความอร�อยที่หลากหลาย
ให�กับผู�บร�โภค และส�งเสร�มการมีโภชนาการที่ดีผ�านกิจกรรม

ของเรามากมาย เพ�่อสร�างสังคมสุขภาพดี 

เราใช�เทคโนโลยีการผลิตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม ซึ่งช�วยลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ได�กว�า 1.7 แสนตันต�อป� ส�งเสร�มการใช�บรรจ�ภัณฑ�และฟ�ล�มพลาสติกที่ร�ไซเคิลได� 

ตลอดจนปลูกจ�ตสำนึก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ให�กับพนักงาน

ส�งเสร�มการใช�
ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า 

ส�งเสร�มการใช�
ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า 

เราพัฒนาของเหลือทิ�งจากภาคการผลิตให�เป�นผลิตภัณฑ�บำรุงดินส�งคืนสู�ภาคเกษตรกรรม  
ร�วมถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม�ๆเพ�่อส�งเสร�มให�เกษตรกรไทย

มีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้นอย�างยั่งยืน 

สร�างความยั่งยืน
ของโลก

สร�างความยั่งยืน
ของโลก
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• สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือขอสินเชื่อไดที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
•  ธ.ก.ส. จะเปดใหบริการยื่นความประสงคขอสินเชื่อนี้ผานชองทาง 
   LINE Official BAAC Family  ในเดือนกันยายน 2564

อัตราดอกเบี้ย
(ตอป)

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู
(นับแตวันกู)

ไมเกิน 12 เดือน เวนแตมีเหตุ
พิเศษ ไมเกิน 18 เดือน

ปท่ี 1-3

ปท่ี 4-5

• ไมเกิน 5 ป ปลอดการชำระ
ตนเงินไดไมเกิน 2 ปแรก แตไม
ปลอดการชำระดอกเบี้ยเงินกู  
• ชำระคืนหนี้เงินกูเปนรายเดือน 
รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือ
รายป ตามที่มาแหงรายได

4%

4%

MRR
(ปจจุบัน MRR เทากับ

รอยละ 6.50)

• คาใชจายหมุนเวียน

• คาลงทุน

คุณสมบัตขิองลูกคา
• เกษตรกรลูกคา หรือบุคคลทั่วไป
• มีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือประกอบ
การเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร 
หรืออาชีพที่มีลักษณะเปนการลงทุนคาขายเพื่อเลี้ยงชีพ
ในครัวเรือนซึ่งใชเงินลงทุนไมมากนัก

วงเงนิกูขั้นสูง
• รายละไมเกิน 100,000 บาท แตตองไมเกินคาใชจาย
   และหรือคาลงทุนจริง

วัตถุประสงคการขอกูเงนิ
• เปนคาใชจายในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือ 
   อาชีพนอกภาคการเกษตร 
• เปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือ 
   อาชีพนอกภาคการเกษตร

อัตราดอกเบี้ย
หลักประกันเงนิกู
1. ที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนที่อยูอาศัย
    จำนองเปนประกันใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของวงเงิน
    จดทะเบียนจำนอง
2. บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้ ใหกูไดไมเกิน 
    100,000 บาท
3. บุคคลตั้งแต 5 คนขึ้นไป รับรองรับผิดอยาง
    ลูกหนี้รวม ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท

ระยะเวลาการจายสนิเชื่อ
ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2567

สนิเชือ่
สานฝนสานฝน

สรางอาชีพสรางอาชีพ

สนิเชือ่





42 ๒๓22nd Anniversary
ฉบับััพิเิศษ ครบัรอบั ๒๒ ปี ีหนัังสือืพิมิพ์ิโลกวันััน้ั�๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เอไอเอ ปีระเที่ศไที่ยั ตอกัยีำากัารูเปน็
บรูษั่ทปรูะกัันชี่ว่ตอันดับห้น้�งขึ้อง
ปรูะเทศ* รูว่มมอ่กัับ RISE สื่ถาบัน
เรูง่สื่ปีดนวัตกัรูรูมองค์กัรู เปิดตัว
โครูงกัารู “AIA x RISE Accelerator” 
เพ่�อค้นห้าสื่ตารูท์อัพจากัทั�วทุกัมุม
โลกั ก่ัอนคัดเล่อกัสู่ื่รูอบสืุ่ดท้ายีที�
แต่ละทีมจะมารูว่มออกัแบบนวัตกัรูรูม
แห่้งอนาคตไปกัับเอไอเอ ปรูะเทศไทยี 
เพ่�อผสื่านพลังในกัารูขัึ้บเคล่�อนองค์กัรู
สืู่อ่นาคตแบบ 360 องศา พรูอ้มยีกั
รูะดับอุตสื่าห้กัรูรูมปรูะกัันชี่วต่ไทยี 
ด้วยีกัารูมอบปรูะสื่บกัารูณ์ที�เห้น่อ
รูะดับในทกุัมต่่ให้้แก่ัลกูัค้า พนักังาน 
และตัวแทนปรูะกัันชี่วต่ ตามคำามั�น
สื่ญัญา “Healthier, Longer, Better 
Lives - เพ่�อสุื่ขึ้ภัาพและชี่วต่ที�ดีขึ้้�น” 

นายักฤษีณ์ จันที่โนที่ก ปีระธาน
เจ�าห้น�าที่่�บรหิ้าร เอไอเอ ปีระเที่ศไที่ยั 
กัล่าวถ้งความรูว่มม่อในครูั�งนี�ว่า 
“เอไอเอ ในฐานะผูน้ำาในอุตสื่าห้กัรูรู ม
ปรูะกัันช่วีต่ที�ได้รูบัความไวว้างใจจากั
ลกูัค้ามายีาวนานกัวา่ 83 ป ี เรูาไม่
เคยีห้ยุีดน่�งในกัารูค่ดค้นและพัฒนา
นวัตกัรูรูมทั�งทางด้านผล่ตภััณฑ ์
เทคโนโลยี ีและกัารูบรูก่ัารู โดยีมลีกูัค้า
เปน็ศูนยีก์ัลาง (Customer Centricity) 
เพ่�อมอบกัารูดูแลที�ครูอบคลุมและ
ตอบโจทย์ีความต้องกัารูขึ้องลูกัค้า
ตลอดทุกัช่่วงช่ีว่ต ซ้ึ่�งกัารูที�เอไอเอ
รูว่มมอ่กัับ RISE ในครูั�งนี� ถ่อเปน็อีกั
ก้ัาวสื่ำาคัญที�เรูากัำาลังผลักัดันองค์กัรู
ไปสืู่ก่ัารูเปน็องค์กัรูเพ่�ออนาคตอย่ีาง
เต็มรููปแบบ ผา่นกัารูนำาเอานวัตกัรูรูม
ให้ม่ๆ  มาใช่ใ้นองค์กัรู เพ่�อต่อยีอดและ
มอบปรูะสื่บกัารูณ์ที�ดีที�สื่ดุให้้กัับลูกัค้า
ขึ้องเอไอเอ โดยีมี RISE ซึ่้�งเป็นผู้
เช่ี�ยีวช่าญด้านนวตักัรูรูมองค์กัรูและ
เทคโนโลยีี มาช่่วยีด้งเอาศักัยีภัาพ
ขึ้องสื่ตารูท์อัพทกุัทีมที�ผา่นกัารูคัด
เล่อกัให้้เขึ้า้รูอบสื่ดุทา้ยีออกัมา เพ่�อ
รูว่มกัันสื่รูา้งนวตักัรูรูมและเทคโนโลยีี
ที�จะเปน็โซึ่ลชู่นัให้มใ่ห้้กัับอุตสื่าห้กัรูรูม
ปรูะกัันช่ีว่ตไทยี ตามที�เอไอเอได้ 
ตั�งเป้าห้มายีไว้ในกัารูเป็นที� 1 ด้าน
นวตักัรูรูมเพ่�อส่ื่งมอบปรูะโยีช่น์สื่งูสุื่ด
ให้้แก่ัลกูัค้าและคนไทยีทั�วปรูะเทศ”

ด้าน นายัแพที่ยั์ศุภชัยั 
ปีาจรยิัานนที่ ์ปีระธานเจ�าห้น�าท่ี่�
บริห้ารและผู่้�ร�วัมีก�อตั่�ง RISE 
กัล่าววา่ “รููส้ื่้กัยี่นดีที�ได้รูบัความไว้
วางใจจากัเอไอเอ ที�นับเปน็เบอรู ์1 ใน
วงกัารูธุ์รูก่ัจปรูะกัันช่ว่ีต ในกัารูรูว่ม
กัันขัึ้บเคล่�อนโครูงกัารู AIA x RISE 
Accelerator ซ้ึ่�ง RISE เองในฐานะผู้
ที�ทำาห้น้าที�ช่่วยีเรูง่สื่ปีดนวัตกัรูรูมให้้
กัับองค์กัรูช่ั�นนำามามากักัว่า 400 แห่้ง
ทั�วเอเช่ยีี พรูอ้มด้วยีเครูอ่ขึ้า่ยีสื่ตารูท์อัพ

เอไอเอ ปีระเที่ศไที่ยั ผู้น้กกำาลัง RISE เปีดิตั่วั 
“AIA x RISE Accelerator” 

จับมีอ่สู่ต่ารท์ี่อัพระดับโลก ปีั� นนวัตั่กรรมีเสู่รมิีแกร�งควัามีเปีน็ห้น้�งรอบด�าน

 

กัวา่ 20,000 รูายีทั�วโลกั เรูาได้ตั�ง
เป้าผลักัดันให้้เก่ัดผลลัพธ์ท์ี�เป็นรููป
ธ์รูรูมจากัความรูว่มมอ่รูะห้วา่งเอไอเอ
และสื่ตารูท์อัพ เพ่�อสื่รูา้งนวัตกัรูรูม
ให้ม่ๆ  ที�เกีั�ยีวข้ึ้องกัับธุ์รูก่ัจปรูะกัันชี่วต่
ให้้กัับคนไทยี และพาให้้องค์กัรูสื่ำาเรูจ็
ได้ตามเปา้ปรูะสื่งค์”

AIA x RISE Accelerator 
เปน็โครูงกัารูแรูกัในภูัมภ่ัาคอาเซึ่ยีีน
ที�เน้นกัารูพัฒนานวัตกัรูรูมและ
เทคโนโลยีีขัึ้�นสูื่งเพ่�อตอบโจทยี์
อุตสื่าห้กัรูรูมปรูะกัันชี่วต่โดยีเฉัพาะ 
โดยีมีลกูัค้าเปน็ศูนยีก์ัลางในกัารูนำา
นวตักัรูรูมที�สื่อดคล้องกัับความต้องกัารู
ขึ้องลกูัค้าในยุีคด่จ่ทลัมาใช่ ้เพ่�อเพ่�ม
ปรูะสื่ท่ธ์ภ่ัาพและอำานวยีความสื่ะดวกั
ในกัารูทำางานให้้กัับพนักังานและ
ตัวแทนปรูะกัันช่ีว่ต ซึ่้�งมีเป้าห้มายี
สื่งูสื่ดุในกัารูสื่ง่มอบกัารูบรูก่ัารูและ
ปรูะสื่บกัารูณ์ที�เห้น่อรูะดับให้้แก่ัลกูัค้า
ทั�วปรูะเทศ อีกัทั�งยีงัเปน็กัารูขัึ้บเคล่�อน
องค์กัรูสืู่่อนาคตแบบ 360 องศา 
เตรูยีีมความพรูอ้มสู่ื่กัารูเปน็ Digital 
Insurer ที�ตอบโจทย์ีทั�งรููปแบบกัารู
ทำางานสื่ำาห้รูบัคนรุูน่ให้ม ่และกัารูให้้
บรูก่ัารูลกูัค้าที�รูวดเรูว็ ทนัต่อความ
ต้องกัารูในโลกัด่จ่ทัลอยี่างแท้จรูง่ 
ผ่านกัารูทำางานรูว่มกัับสื่ตารูท์อัพ
จากัทั�งในและต่างปรูะเทศ เพ่�อด้ง
ศักัยีภัาพขึ้องสื่ตารูท์อัพเห้ล่านี�มา
ช่่วยีพัฒนานวัตกัรูรูมให้้กัับเอไอเอ 
ซึ่้�งนับเปน็ก้ัาวสื่ำาคัญขึ้องเอไอเอ ที�ไม่
เพยีีงแต่จะพฒันาด้านนวตักัรูรูมเพ่�อ
ตอบโจทยีค์วามต้องกัารูลกูัค้าและ
ธุ์รูก่ัจเทา่นั�น แต่เปน็กัารูสื่รูา้งความ
รูว่มมอ่ที�เปน็รููปธ์รูรูมพรูอ้มกัับกัารู
สื่นับสื่นุนสื่ตารูท์อัพและคนรุูน่ให้มท่ี�
มีความสื่ามารูถและมีโซึ่ลูช่ันด้าน
เทคโนโลยีีที�ลำาห้น้า เพ่�อรูว่มกัันสื่่ง
เสื่รูม่ให้้คนไทยีมสีื่ขุึ้ภัาพและช่วีต่ที�ดี
ขึ้้�นตามคำามั�นสื่ัญญา ‘Healthier, 
Longer, Better Lives’ 

ทั�งนี� เอไอเอ และ RISE ได้รูว่ม
กัันค้นห้าและคัดเล่อกัสื่ตารูท์อัพที�
สื่มคัรูเขึ้า้รูว่มโครูงกัารูทั�งห้มดกัวา่ 
200 ทมีจากัทั�วโลกั โดยีมีเกัณฑใ์น
กัารูคัดเล่อกัสื่ตารูท์อัพจากักัารูนำา
เสื่นอนวัตกัรูรูมและเทคโนโลยีีที�มี
ความน่าสื่นใจ ทนัสื่มยัี และมคีวาม
เปน็ไปได้ในกัารูนำามาปรูบัใช่ใ้นองค์กัรู
เพ่�อพัฒนานวัตกัรูรูมที�ตอบโจทยี ์
ครูบทกุัมต่่ ทั�งในด้านปรูะสื่บกัารูณ์
ลกูัค้า (Customer Journey) กัารู
เขึ้้าถ้งลูกัค้า (Customer Reach) 
กัารูตอบสื่นองความต้องกัารูขึ้อง
ลกูัค้า (Customer Needs) และกัารู
ใช่เ้ทคโนโลยีขีึ้ั�นสื่งู (Deep Tech) โดยี
มทีี่ม่ีที่่�ผู้�านเขึ้�ารอบสุู่ดที่�ายัที่่�จะมีา
ที่ำางานร�วัมีกับเอไอเอ ได�แก�

• GoalsMapper (สื่ง่คโปรู)์ 
จะมาทำางานรูว่มกัับเอไอเอในกัารู
ค่ดค้นเครู่�องม่อเทคโนโลยีทีี�ช่ว่ยียีกั
รูะดับความสื่ามารูถขึ้องตัวแทนปรูะกััน
ช่วีต่ให้้ก้ัาวสืู่ก่ัารูเปน็ที�ปรูก้ัษาด้าน
กัารูปรูะกัันช่วีต่และกัารูลงทนุมอ่อาช่พี 
พรูอ้มตอบโจทยีไ์ลฟัส์ื่ไตล์และความ
ต้องกัารูที�แตกัต่างกัันไปขึ้องลกูัค้า
แต่ละบุคคล

• Autify (ญี�ปุ่น) เขึ้า้มาช่ว่ยี
เพ่�มความสื่ามารูถในกัารูสื่่งมอบ
ผล่ตภััณฑ์ไปสืู่ลู่กัค้าได้รูวดเรูว็ย่ี�งขึ้้�น
กัับโซึ่ลชู่นัด้านรูะบบทดสื่อบซึ่อฟัต์แวรู์
อัตโนมต่ั (no-code software testing 
automation) โดยี Autify จะนำา AI 
(Artificial Intelligence) เขึ้า้มาช่ว่ยี
ตรูวจจับและแก้ัไขึ้โดยีอัตโนมัต่ทุกั
ครูั�งที�มกีัารูทดสื่อบ

• Lightwork (ไทยี) รูว่มกัับ
เอไอเอค่ดค้นเครู่�องมอ่โดยีใช่ ้Robotic 
Process Automation (RPA) ห้รูอ่
แรูงงานหุ่้นยีนต์ด่จ่ทัลมาใช่ใ้นกัรูะบวนกัารู
พจ่ารูณารูบัปรูะกัันภััยี ตั�งแต่กัารูอนุมต่ั
กัรูมธ์รูรูม์ ไปจนถ้งขึ้ั�นตอนกัารูเรูยีีกั
รูอ้งสื่น่ไห้ม และจ่ายีค่าสื่น่ไห้มทดแทน

• Vulcan Coalition (ไทยี) 
จะมาทำางานรูว่มกัับเอไอเอทมี Data 
scientist ในกัารูจัดปรูะเภัทขึ้องขึ้อ้มลู 
(Data labelling) ให้้เปน็รูะบบและ
ปรูะห้ยีดัต้นทนุ โดยีมผีูพ่้กัารูที�ได้รูบั
กัารูฝ่ึกัฝ่นในกัารูรูะบุปรูะเภัทขึ้อง
ขึ้อ้มลูและทำากัารูแยีกัแยีะขึ้อ้มลู เพ่�อ
ที�จะนำาขึ้อ้มลูที�ได้รูบักัารูจัดปรูะเภัท 
(Data labelling) ไปพฒันา Machine 
Learning

• Vonder (ไทยี) ค่ดค้นสื่่�อกัารู
เรูยีีนรููแ้ละกัารูอบรูมออนไลน์ ภัายี
ใต้คอนเซึ่็ปต์ Microlearning ที�มี
กัารูนำาเทคโนโลยีีเกัมมาปรูะยุีกัต์ใช่้
ที�ช่่วยีสื่รูา้งความสื่นุกัและสื่ามารูถ
เรูยีีนรููไ้ด้อยีา่งต่อเน่�อง

• Tetherfi (สื่ง่คโปรู)์ Advance 
ethic monitoring for telesales 
ค่ดค้นนวตักัรูรูมเทคโนโลยีทีี�ช่ว่ยีอำานวยี
ความสื่ะดวกัในกัารูทำางานขึ้องฝ่า่ยีขึ้ายี
ทางโทรูศัพท์ (Telesales) เพ่�อสื่ามารูถ
ให้้บรูก่ัารูลกูัค้าจากัที�ใดก็ัได้ ทำาให้้ลกูัค้า
ได้รูบัปรูะสื่บกัารูณ์ที�ดี รูวดเรูว็ และ 
ถกูัต้องแมน่ยีำาในทกุัๆ ขึ้ั�นตอน

• Smarten Spaces (สื่ง่คโปรู)์ 
ค่ดค้นเทคโนโลยีีทางด้าน Hybrid 
Workplace ที�เพ่�งได้รูบัรูางวัล COVID 
Management of Year โดยี Singapore 
Business Review 2020 ที�นำา
นวัตกัรูรูมเทคโนโลยี ีAI (Artificial 
Intelligence) และ IoT (Internet Of 
Things) เขึ้า้มาจัดกัารูพ่�นที�ทำางาน
ให้้ปลอดภััยีและยีด่ห้ยุ่ีน แม้ในช่ว่ง
กัารูแพรูรู่ะบาดขึ้องไวรูสัื่โควด่-19 

สื่ำาห้รูบัสื่ตารูท์อัพที�เขึ้้ารูอบ
สืุ่ดท้ายีจะมีโอกัาสื่ในกัารูคว้าเง่น
รูางวลัรูวมมลูค่าสูื่งถ้ง 1 ล้านบาทจากั
เอไอเอ ปรูะเทศไทยี และมโีอกัาสื่ได้
รูบัเงน่ลงทุนสูื่งถ้ง 3 ล้านเห้รูยีีญสื่ห้รูฐั
จากั SeaX Ventures กัองทนุสื่ญัช่าต่
ไทยีที�ลงทุนในสื่ตารูท์อัพที�มเีทคโนโลยีี
ขึ้ั�นสื่งูทั�วโลกั โดยีสื่ตารูท์อัพที�เขึ้า้รูอบ
สื่ดุท้ายีจะเขึ้า้มารูว่มทำางานและพัฒนา
โซึ่ลชู่นักัับเอไอเอเปน็รูะยีะเวลาทั�งสื่่�น 
3 เด่อน และจะมกีัารูนำาเสื่นอผลงาน
นวตักัรูรูมในงาน Demo Day ที�จะ
เก่ัดขึ้้�นช่ว่งต้นป ี2565

สื่ามารูถต่ดตามและอัปเดต
ความเคล่�อนไห้ว รูวมถ้งศก้ัษารูายี
ละเอียีดเพ่�มเต่มเกัี�ยีวกัับโครูงกัารู 
AIA x RISE Accelerator ได้ทาง 
aia.riseaccel.com

หมายเหตุ:ุ
*อัันดัับ 1 ด้ัานสัดััสัว่นการตุลาดั (Market 
Share) และเบ้�ยประกันภััยรวม (อ้ัางอิัง
จากสัมาคมประกันช้ีวิตุไทย ระหว่าง
เดืัอันมกราคม - สิังหาคม 2564) 
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 ในช่่วงไม่กีั�ปีมานี� รููป
แบบบรูก่ัารูแบบจัดสื่ง่ถ้งบา้น 
ห้รูอ่โฮม เดล่เวอรูี� (Home 
Delivery) ได้เขึ้า้มามีบทบาท
สื่ำาคัญต่อกัารูดำาเน่นธุ์รูก่ัจและ
กัารูใช่ช้่วีต่ขึ้องผูค้นเปน็อยีา่ง
มากั โดยีในสื่ว่นขึ้องกลุ�มีร�าน
อาห้ารญ่�ปุีน่ ภัายีใต้ บรษัิีที่ 
โออิช ิกรุ�ปี จำากัด (มีห้าชน) 
ห้รูอ่ โออิช ินอกัเห้น่อจากักัารู
พฒันาและสื่รูา้งแพลตฟัอรูม์ 
รูะบบโออ่ช่ ่เดล่เวอรูี� ขึ้องตัว
เองแล้ว ยีงัเด่นห้น้าขึ้ยีายีช่่อง
ทางความอรูอ่ยี พรูอ้มมอบ
ความสื่ะดวกัสื่บายีและความ
คุ้มค่าย่ี�งขึ้้�นอย่ีางต่อเน่�อง 
ล่าสื่ดุจัดโปรูโมช่ั�นสื่ำาห้รูบัผูใ้ช่้
งานคนพเ่ศษขึ้อง ShopeeFood 
บนแอปพล่เคชั่นช่อ้ปปี�

 พบปรูะสื่บกัารูณ์อรูอ่ยี
สืุ่ดคุ้มผ่านอาห้ารูญี�ปุ่นยีอด
น่ยีม คาว - ห้วานครูบครูนั มี
ให้้เล่อกัห้ลากัห้ลายี ตั�งแต่
ซูึ่ช่่/ซึ่าช่่ม่ รูาเมน ดงบุรู ่เทะ
มาก่ั ช่าบู - ช่าบู ฯลฯ จากัรูา้น
อาห้ารูญี�ปุ่นในเครู่อโออ่ช่ ่
ได้แก่ั โออิชิ แกรนด์, โออิช ิ
อ่ที่เที่อเรย่ัมี, โออิช ิบุฟัเฟัต์่, 
ชาบ่ช,ิ โออิช ิราเมีน, คาคาช,ิ 
โออิชิ คิที่เช�น และโอโยักิ 
(ไอศกัรูมีซึ่อฟัต์เส่ื่รูฟ์ั อรูอ่ยี
เขึ้ม้ขึ้น้รูะดับพรูเีมียีม) รูวมทั�ง
รูา้นอาห้ารูญี�ปุ่นพรูเีมยีีม ได้แก่ั 
ซ้าคาเอะ และโฮวั ย่ั ได้แล้ว
วันนี� ใน ShopeeFood บน
แอปพล่เคชั่นช้่อปปี�  พรูอ้มอ่�ม 
กัู้ด เปน็เทา่ตัว กัับดีลและโค้ด
สื่ว่นลดเด็ด ๆ  ยีกัขึ้บวนกัันมา

“โออิช”ิ จัดห้นักเมีน่ญ่�ปุีน่
พร�อมีด่ลและโค�ดสู่�วันลดเด็ด ๆ เอาใจนักกินสู่�งที่�ายัปีี

อร่อ่ยสุดุคุุ้�ม!!! กัับร่�านอาหาร่ญี่่�ปุุ่�นในเคุ้ร่อืโออิชิ ิผ่่าน ShopeeFood บนแอปุ่ฯ ชิ�อปุ่ปุ้่�
พร่�อมด่ลลดสุงูสุดุ 40%*, ลกูัคุ้�าใหมร่่บัโคุ้�ดลดเพิ�ม 60%*, ลกูัคุ้�าทัั่�วไปุ่ร่บัโคุ้�ดลดเพิ�ม 25%* ถึึง 31 ธันัวาคุ้มน่� เท่ั่านั�น

แบบจัดห้นักั จัดเต็ม เอาใจนักั
ก่ันสื่ง่ทา้ยีป ีดังนี� 1

โปีรโมีชั�นต่�อที่่� 1
• รบัสู่�วันลดค�าอาห้าร

พิเศษีสู่่งสูุ่ด 40% สื่ำาห้รูบั
เมนูที�รูว่มรูายีกัารู อาท่ เมนู 
“ช่าบูห้มผูดัแห้้งซึ่อสื่คโุรู” เสื่รู่ฟ์ั
พรูอ้มข้ึ้าวสื่วยีญี�ปุน่ และเกีั�ยีว
ซึ่่าทอด (5 ช่่�น) รูาคาสุื่ดคุ้ม 
เพยีีงช่ดุละ 99 บาท (จากัปกัต่ 
168 บาท) เปน็ต้น ซึ่้�งเมนูจะ
สื่ลับสื่ับเปลี�ยีนห้มุนเวียีนกััน
ไปในแต่ละเด่อน ตั�ง แต่ 1 
พฤศจ่กัายีน 2564 - 31 ธ์นัวาคม 
2564 

โปีรโมีชั�นต่�อที่่� 2
• สู่ำาห้รบัล่กค�าให้มี� (ที่่�

เขึ้�าใช�งานครั�งแรก) รบัโค�ด
สู่�วันลดพิเศษีเพิ�มี 60% 

(สื่งูสุื่ดไม่เก่ัน 100 บาท) เม่�อ
ซึ่่�อสื่่นค้า/อาห้ารูญี�ปุ่นจากั
รูา้นอาห้ารูญี�ปุน่ในเครูอ่โออ่ช่ ่
รูา้นใดก็ัได้ ครูบ 120 บาทขึ้้�น
ไป ตั�งแต่ 22 ตลุาคม 2564 -  
31 ธ์นัวาคม 2564

• สู่ำาห้รบัลก่ค�าที่ั�วัไปี รบั
โค�ดสู่�วันลดพิเศษีเพิ�มี 25% 
(สื่งูสุื่ดไม่เก่ัน 100 บาท) เม่�อ
ซึ่่�อสื่่นค้า/อาห้ารูญี�ปุ่นจากั
รูา้นอาห้ารูญี�ปุน่ในเครูอ่โออ่ช่ ่
รูา้นใดก็ัได้ ครูบ 120 บาทขึ้้�น
ไป ตั�งแต่ 22 ตลุาคม 2564 -  
31 ธ์นัวาคม 2564

สื่ะดวกั สัื่�งงา่ยี เพยีีงไม่
กีั� ขัึ้�นตอน ดังนี�  (1) เปิด 
ShopeeFood บนแอปพล่เคชั่น
ช่อ้ปปี�  (2) เล่อกัสื่ถานที�จัดสื่ง่ 
(3) เล่อกัแบรูนด์/รูา้นอาห้ารู

ญี�ปุน่ในเครูอ่โออ่ช่ ่และเมนูที�
ช่อบ (4) กัรูอกัโค้ดส่ื่วนลด, 
ตรูวจสื่อบรูาคา และกัดยีน่ยีนั 
(5) เล่อกัวธ่์ชี่ำารูะเงน่ และกัด
สื่ั�งซึ่่�อ จากันั�นรูอรูบัความอรูอ่ยี
สื่ไตล์ญี�ปุน่ส่ื่งถ้งบ้านได้เลยี!

ทั�งนี� ในเฟัสื่แรูกัพรูอ้มให้้
บรูก่ัารูครูอบคลมุพ่�นที�ในเขึ้ต
กัรุูงเทพมห้านครูเท่านั�น 
ต่ดตามขึ้้อมูลข่ึ้าวสื่ารูขึ้อง
รูา้นอาห้ารูญี�ปุน่ในเครูอ่โออ่ช่ ่
ห้รูอ่โปรูโมช่ั�นอ่�น ๆ  ที�น่าสื่นใจ
เพ่�มเต่ม คล่กัแฟันเพจโออ่ช่่
ฟัูด้สื่เตช่ั�น : www.facebook.
com/OishiFoodStation ห้รูอ่
เวบ็ไซึ่ต์โออ่ช่ฟ่ัูด้ : OISHIFOOD.
COM

1 เง่�อนไขึ้เปน็ไปตามที�บรูษั่ทฯ กัำาห้นด
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สื่ถานกัารูณ์กัารูรูะบาด
ขึ้องโคว่ด 19 ในปรูะเทศไทยี
ที�เรู่�มคลี�คลายีเช่่นเดียีวกัับอีกั
ห้ลายีปรูะเทศ โดยี เรู่�มเปีิด
ปีระเที่ศ และม่ีสู่ัญญาณการ
ฟัื� นตั่วัขึ้องเศรษีฐกิจทั�วโลกั 
กัลายีเป็นโอกัาสื่ขึ้อง “ภาค
ธุรกิจ” ในกัารูพล่กัฟั้� นฐานะ 
ห้ลังเผช่่ญว่กัฤต่โคว่ด 19 มา
นานเก่ัอบ 2 ปี โดยี “คุณ
รุ�งโรจน์ รงัสิู่โยัภาสู่” กัรูรูมกัารู
ผู้จัดกัารูให้ญ่ เอสื่ซีึ่จี ปรูะเม่น
ว่า กัารูเปิดปรูะเทศจะทำาให้้ 
“ควัามีต่�องการ” ส่ื่นค้าและ
บรูก่ัารูปรูบัตัวสืู่งขึ้้�นในช�วัง
ปีลายัปีี 2564 และคาดวั�า
จะม่ีแรงสู่�งไปีถ้งต่�นปีี 
2565

อยี่างไรูก็ัตาม สื่่�งที�เป็น
ความเสื่ี�ยีงจากันี�ไปจนถ้งต้น
ปี 2565 ค่อ “ราคาพลังงาน” 
โดยีเฉัพาะนำามัน และ “ราคา
วััต่ถุดิบ” ที�ปรูบัตัวสูื่งขึ้้�นอยี่าง
มากั เป็นผลจากักัารูเปิด
ปรูะเทศ ทำาให้้ปรูม่าณความ
ต้องกัารูพุ่งสืู่งขึ้้�น กัดดันภาวัะ
เงินเฟั้อ (ราคาสิู่นค�า) ให้�พุ�ง
สู่่งขึ้้�น เม่�อสื่่นค้ามีรูาคาแพง
ขึ้้�นอาจยี้อนกัลับไปทำาให้้ความ
ต้องกัารูส่ื่นค้าลดลงในอนาคต 
ทำาให้้เอสู่ซ้่จ่ต่�องเร�งกำาห้นด
กลยุัที่ธบ์รหิ้ารจัดการควัามี
เสู่่�ยังที�เก่ัดขึ้้�น ทั�งในแง่ขึ้อง
การลดต่�นทีุ่นพลังงานใน
กระบวันการผู้ลิต่-ขึ้นสู่�ง 
และผู้ลิต่สิู่นค�าด�วัยันวัตั่กรรมี

“เอสู่ซ้จ่่” เร�งกลยุัที่ธ ์ESG รบัเปีดิปีระเที่ศ 
บรหิ้ารเสู่่�ยัง “ราคาพลังงาน-วัตั่ถุดิบ” พุ�ง

ให้�ต่อบโจที่ย์ัควัามีต่�องการ
ที่่�แที่�จรงิขึ้องผู้่�บรโิภค

เร�งกลยุัที่ธ ์ESG บรหิ้าร
ต่�นที่นุพลังงาน-วัตั่ถดิุบ

เอสื่ซึ่ีจีได้เรูง่เด่นห้น้า
กัลยุีทธ์ ์ESG (Environmental, 
Social and Governance) 
ด้วยีกัารูที่ำาสู่ัญญาซ้่�อขึ้ายั
พลังงานล�วังห้น�า เล่อกใช�
วััต่ถุดิบท่ี่�เห้มีาะสู่มีกับ
สู่ถานการณ์ต่ลาด และเพิ�มี
สู่ัดสู่�วันการใช�พลังงาน
ที่ดแที่น (Alternative 
Energy) ในช่่วง 8 เด่อนแรูกั
ขึ้องปี 2564 เอสื่ซึ่ีจีมีสัื่ดสื่่วน
กัารูใช่้พลังงานชี่วมวล 
(Biomass) จากัวัสื่ดุเห้ล่อใช่้
ทางกัารูเกัษตรูและเช่่�อเพล่ง

มีั�นใจปี ี64 ยัอดขึ้ายัโต่
ต่ามีเปีา้ที่่� 5-10%

กัรูรูมกัารูผู้จัดกัารูให้ญ ่
เอสื่ซึ่จีี เช่่�อมั�นวา่ กัารูดำาเน่น
กัารูตามกัลยุีทธ์ดั์งกัล่าว จะ
ทำาให้้ทั�งป ี2564 เอสื่ซีึ่จีจะยัีง
คงผู้ลักดันการเติ่บโต่ขึ้อง
ยัอดขึ้ายัต่ามีเปี้าห้มีายัที่่� 
5-10% ได� แม้ยีงัไม่สื่ามารูถ
ปรูะเม่นผลกัารูดำาเน่นกัารู
ไตรูมาสื่สืุ่ดท้ายีขึ้องปี 2564 
ได้ เน่�องจากัข้ึ้�นอยูี่กัับห้ลายี
ตัวแปรู โดยีเฉัพาะห้ากัเก่ัด
กัารูรูะบาดขึ้องโควด่ 19 สื่ายี
พนัธุ์ใ์ห้ม่ขึ้้�นอีกัรูะลอกั ซึ่้�งเปน็
สื่่�งที�ไมอ่ยีากัให้้เก่ัดขึ้้�น

สื่่วนกัารูเด่นห้น้าลงทุน
ในต่างปรูะเทศตามแผนนั�น 
“คณุรุูง่โรูจน์” รูะบุวา่ เอสื่ซึ่จีี

ยีังคงเด่นห้น้าตามแผนเพ่�อ
ผลักัดันให้้อาเซึ่ยีีนเปน็อีกัฐาน
กัารูเจรูญ่เต่บโตทางธุ์รูก่ัจใน
อนาคต ทั�งในเวียีดนามที�
โครูงกัารูปิโตรูเคมีครูบวงจรู 
(Long Son Petrochemicals 
Company Limited ห้รูอ่ LSP) 
มคีวามค่บห้น้าไปมากัถ้ง 87% 
จะสื่ามารูถเด่นเครู่�องผล่ตเช่ง่
พาณ่ช่ย์ีได้ในครู้�งปีแรูกัขึ้องป ี
2566 สื่ว่นในฟัล่ิปปินสื่ย์ีงัมอง
เห็้นโอกัาสื่กัารูลงทนุในธุ์รูก่ัจ
ด้านโลจ่สื่ต่กัส์ื่ เปน็ต้น 

เดินห้น�าช�วัยัสู่ังคมีฝื่า
วักิฤติ่โควิัด 19

สื่ำาห้รูบักัารูช่่วยีเห้ล่อ
สื่ังคม ซ้ึ่�งเป็นสื่่วนห้น้�งขึ้อง
กัลยุีทธ์์ ESG เอสื่ซีึ่จีได้รูว่ม

จากัขึ้ยีะ RDF เท่ากัับรูอ้ยีละ 12 (โดยีเฉัพาะในธุ์รูก่ัจซึ่ีเมนต์ 
มีกัารูใช่้พลังงานช่ีวมวลและเช่่�อเพล่ง RDF ถ้งรูอ้ยีละ 25) 
และพลังงานแสื่งอาท่ตยี์ (Solar Energy) เท่ากัับรูอ้ยีละ 3 
ห้รูอ่ 77,744 เมกัะวัตต์-ช่ั�วโมง ซ้้�งนอกจากการลดต่�นทุี่น
พลังงานลงแล�วั ยีังต้องบรูห่้ารูจัดกัารูตลาดให้้เห้มาะสื่ม 
ตลาดที�ค่าขึ้นสื่่งสืู่งอาจต้องพักัไว้ก่ัอน ไปห้าโอกัาสื่ในตลาด
ที�บรูห่้ารูจัดกัารูต้นทุนค่าขึ้นสื่่งได้ 

สู่ร�างม่ีลค�าเพิ�มีสู่นิค�าด�วัยั “นวัตั่กรรมีรกัษ์ีโลก-สู่ขุึ้
อนามียัั” ต่อบรบักำาลังซ้่�อมีาแรง

เอสื่ซึ่จีีเรูง่เด่นห้น้านวัตั่กรรมีผู้ลิต่ภัณฑ์ร์กัษ์ีโลกและสู่ขุึ้
อนามัียัที่่�ด่ ซ้ึ่�งเปน็เทรูนด์ขึ้องโลกัห้ลังโควด่ 19 ที�ผูค้นหั้นมา
ตรูะห้นักัถ้งความสื่ำาคัญในกัารูดูแลสื่่�งแวดล้อมและรูกััษาสื่ขุึ้
อนามยัีมากัขึ้้�น เช่น่ ผู้ลิต่ภัณฑ์ ์SCG Green Choice ที�ลดกัารู
ใช่ท้รูพัยีากัรูธ์รูรูมช่าต่ ช่่วยีปรูะห้ยีดัพลังงานและสื่ง่เสื่รูม่สุื่ขึ้
อนามยัีที�ดี CPAC Green Solution ใช่เ้ทคโนโลยีีด่จ่ทลัเพ่�ม
ความรูวดเรูว็ ลดปญัห้าฝุ่น่ ขึ้องเสื่ยีีในงานก่ัอสื่รูา้ง นอกัจากันี� 
ยีงัคงเด่นห้น้าสืู่ธุ่์รูก่ัจด้านส่ื่�งแวดล้อม อาท ่ธุรกิจผู้ลิต่วัตั่ถุดิบ
สู่ำาห้รบัผู้ลิต่พลาสู่ติ่กชว่ัภาพ เปน็ต้น 

กัับกัรูะทรูวงสื่าธ์ารูณสุื่ขึ้ สื่ยีาม
ยีามาโตะ และคูโบต้า เรูง่
กัรูะจายีวัคซึ่ีนไฟัเซึ่อรูเ์ช่่งรุูกั 
310,000 โดสื่ ใน 4 จังห้วดั
ภัาคใต้ที�มกีัารูแพรูรู่ะบาดสื่งู 
ได้แก่ั สื่งขึ้ลา นรูาธ์ว่าสื่ ปตัตานี 
และยีะลา ด้วยีรูะบบควบคมุ
ความเยีน็ขึ้องรูถขึ้นสื่ง่ บรูษั่ท 
เอสื่ซีึ่จี โลจ่สื่ต่กัส์ื่ เมเนจเม้นท์ 
จำากััด

ด้านกัารูบรูรูเทาความ
เด่อดรูอ้นจากันำาท่วม เอสื่ซีึ่จี
เปิดเห้มอ่งด่นในจังห้วดัสื่รูะบุรู ี
เพ่�อรูองรูับนำาท่วมและยีัง
สื่ามารูถกัักัเก็ับนำาไวใ้ช่ใ้นฤดู
แล้ง และมูลน่ธ์เ่อสื่ซีึ่จีได้มอบ
สื่ขุึ้ากัรูะดาษ SCGP จำานวน 
7,000 ช่ดุ และถุงยีงัช่พีให้้กัับ
ผูป้รูะสื่บภััยีทั�วปรูะเทศ นอกัจากั
นี� ยีงัช่่วยีเห้ล่อผูป้รูะกัอบกัารู

รูายียีอ่ยี (SMEs) และช่มุช่น
กัวา่ 400 รูายี ภัายีใต้โครูงกัารู 
“พลังช่มุช่น” ให้้พฒันาอาช่พี 
แปรูรููปเพ่�มมูลค่าสื่่นค้า เพ่�ม
ช่่องทางกัารูขึ้ายี และสื่รูา้ง
รูายีได้เพ่�มในว่กัฤต่โคว่ด 19 
ที�ผา่นมา

 จะเห้น็ได�วั�า การเดิน
ต่ามีกลยุัที่ธ ์ESG ท่ี่�ใสู่�ใจสู่ิ�ง
แวัดล�อมี สู่งัคมี ชุมีชน และ
มี่บรรษัีที่ภิบาลนั�น จะเปี็น
เห้มีอ่น “เกราะ” คุ�มีกันธุรกิจ 
ในการรบัมี่อกับควัามีเสู่่�ยัง 
ห้รอ่สู่ถานการณ์ที่่�ไมี�คาดคิด 
เปีน็ “แต่�มีต่�อ” ในการพลิก
วักิฤติ่ไปีสู่่�โอกาสู่ในการสู่ร�าง
ควัามียัั�งยัน่ (Sustainability) 
ในที่่�สู่ดุ
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