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ถอดห้น�ากาก
ถอดห้ัวัโขึ้น

ขอเปนกำลังใจใหทุกทาน
กาวทะยานผานทุกปญหาที่ทาทาย
สูความสำเร็จในชีวิตวิถีใหม
The new normal is now, embrace and move forward.

พลิกฟนสินทรัพย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คลายกังวลทุกเร�่องคาใชจาย

“กูป0 นี้

ผอนปหนา”

% ปลอดเง�นตนและดอกเบี้ยสูงสุด 9 เดือน
คลายกังวลเรื่องบานๆ

ปลอดเง�นตน
และดอกเบี้ยสูงสุด

สินเชื่อบาน
แถมวงเง�นเพ��มเพ�่อใชจาย / ปลดล็อคหนี้
มาผอนต่ำสบายๆ

สำหรับซื้อ สราง ตอเติม ซอมแซม
ใหอยูกอน ผอนทีหลัง

ปลอดชำระเง�นตน และดอกเบี้ย

ปลอดชำระเง�นตน และดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

0% นาน 9 เดือน เดือนที่ 10 - 12 ผอนต่ำ ลานละ 2,000 บาท
*อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 29 ต.ค. 64
0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7 - 12 ผอนต่ำ ลานละ 1,500 บาท
ฟร�! คาธรรมเนียมบร�การสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญา

เดือนที่ 7 - 12 ผอนต่ำ ลานละ 1,500 บาท
ฟร�! คาธรรมเนียมบร�การสินเชือ่ และจัดทำนิตกิ รรมสัญญา

คลายกังวลเรื่องคาใชจาย
ปลอดเง�นตนและดอกเบี้ย

สินเชื่อไทรทองสวนบุคคล
ใชจายสะดวก…ไมมีสะดุด

เปลี่ยนบาน ที่ดิน หร�อคอนโด ปลอดจำนอง ใหเปนเง�น หร�อ Re-Finance
สินเชื่อเพ�่ออ�ปโภคบร�โภคจากสถาบันการเง�นอื่น
ปลอดชำระเง�นตนและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน
เดือนที่ 7 - 24 ผอนต่ำ ลานละ 5,500 บาท
ระยะเวลากูสูงสุด 25 ป วงเง�นกูสูงสุด 10 ลานบาท

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาสินเชื่อแตละราย หลักเกณฑเง�่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

www.gsb.or.th
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เทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงก้้าว
ล้ำำ�เกิินหน้้า
เพราะ “ความจริิงแท้้”
นั้้�น เปลี่่�ยนแปลงไปตามกาล
เวลา.. แน่่นอนว่่า “ประเทศไทย”
ก็็ไม่่พ้้นจาก “ธรรมะสััจจะ”
นี้้�
ไม่่ว่า
่ อะไรจะเกิิดขึ้้น
� คน
ไทยจะไม่่สามารถอยู่่�ไปวัันๆ
ใน “กะลา” ได้้อีีกต่่อไป
สุุดท้้ายก็็ถึึงเวลาต้้องถอด
หน้้ากาก (อนามััย) ต้้องปรัับ
ตััวอยู่่�ให้้ได้้กัับมหัันตภััยโควิิด
ที่่�กลายเป็็นเรื่่อ
� งปกติิในชีีวิิต
ประจำำ�วัน
ั
ถึึงเวลานั้้�น เมื่่อ
� ต่่างถอด
“หน้้ากาก” แล้้ว ขออย่่าลืืม
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“โลกวัันนี้้�” ก้้าวล้ำำ�
“โลกธรรม” ก้้าวไกล

ถอดหน้้ากาก
ถอดหััวโขน
ขึ้้น
� สู่่ปี
� ที่
ี ่� 23 ครบรอบ 22 ปีี
“โลกวัันนี้้�” อีีกครั้้�ง! เราขอ
ขอบคุุณทุุกผู้้สนั
� ับสนุุน ที่่ยั
� ง
ั
คงทำำ�ให้้เรามีีปีนี้้
ี � และปีีต่่อๆ
ไป
เทคโนโลยีีที่่ม
� าไวจนตาม
กัันแทบไม่่ทัน
ั อาจเปลี่่�ยนรููป
แบบการสื่่อ
� สารให้้ฉัับไว และ
สะดวกสบายยิ่่ง� ขึ้้น
� แต่่สิ่ง�่ ที่่�ยังั
สำำ�คััญไม่่น้้อยกว่่าช่่องทางการ
สื่่อ
� สาร ก็็คืือ อรรถรสของการ
อ่่าน หรืือการรัับชม รัับฟัังจาก
“สาร” หรืือ “แมสเสจ” ที่่�มีี
คุุณค่่ามากพอ คุ้้�มกัับเวลาที่่�
คนมีีความอดทนรอน้้อยลงๆ
เกืือบสองปีีแล้้วที่่�มหัันตภััย
โควิิดได้้เปลี่่�ยนแปลงทุุกสรรพ
สิ่่ง� ในโลกใบนี้้�
ถึึงวัันนี้้� การคิิดว่่า “เรา
จะเอาชนะโควิิดได้้อย่่างไร?”
กัับคิิดว่่า “เราจะอยู่่กั
� ับโควิิด
ได้้อย่่างไร?” คงจะพอเดา
กัันออกแล้้วว่่าจะไปแนวไหน
เพราะประสบการณ์์ได้้สอนให้้
เรารู้้�ว่่า “ไม่่มีีอะไรที่่�จะฝืืน
ธรรมชาติิได้้”
อะไรที่่�ไม่่อาจเอาชนะได้้
แบบเบ็็ดเสร็็จเด็็ดขาด ก็็คงถึึง
เวลาที่่�จะต้้องมาคิิดว่่าเราจะ
อยู่่�กัันได้้อย่่างไรแบบไม่่มีใี คร
แพ้้ และไม่่มีใี ครต้้องเสีียหน้้า
กัันได้้แล้้วหรืือไม่่?
ถึึงเวลาแล้้วหรืือยััง? ที่่�
ทุุกสังั คม ทุุกชนชั้้น
� ทุุกสถาบััน
ต้้องปฏิิรููป ปรัับเปลี่่�ยนตััวเอง
ให้้เข้้ากัั บยุุ คสมััย ให้้ทัันกัับ
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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๒ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

ถอด “หััวโขน” แล้้วหัันกลัับ
มามองคนที่่�เห็็นต่่างด้้วยหััวใจ
ที่่�เป็็นธรรม
ได้้เวลา “ถอดหน้้ากาก
ถอดหััวโขน” เพื่่อ
� จะกลัับมา
เป็็นคนที่่�เท่่ากััน
คนไทยไม่่ต้้องรัักกััน ไม่่
ต้้องสามััคคีีกััน ไม่่ต้้องอวดตััว
ว่่าเป็็นคนดีี (กว่่าใคร) แค่่ต่่าง
ไม่่ เบีี ย ดเบีี ย น เคารพสิิทธิิ
เสรีีภาพ และเห็็นคนเป็็นคน
เท่่ากััน..
เพีียงแค่่นั้้�น! ประเทศไทย
ของเรา จะน่่าอยู่่�ขึ้้น
� ทัันทีี !!??
กองบรรณาธิิการ
“โลกวัันนี้้�”

หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้ร� ้ ายวััน สมาชิิกสภาการหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งชาติิ ยึึดข้้อบัังคัับว่่าด้้วยจริิยธรรมแห่่งวิิชาชีีพหนัังสืือพิิมพ์์ พ.ศ. 2541 / ผู้้ก่� อ่ ตั้ง�้ :
สมบููรณ์์ อิิชยาวรกุุล / เจ้า้ ของ : บริิษัทั โลกวัันนี้้� จำำ�กัดั / สำำ�นัักงาน บริิษัทั โลกวัันนี้�้ จำำ�กัดั : เลขที่่� 65/40 ซอยบรมราชชนนีี 30 ถนน
บรมราชชนนีี แขวงตลิ่่�งชััน เขตตลิ่่�งชััน กทม. 10170 / บริิหารงานข่่าว : กองบรรณาธิิการโลกวัันนี้้� โทร.02-422-8033 / บริิหารงานโฆษณา :
บริิษััท วััฏฏะ คลาสสิิฟายด์์ส จำำ�กััด โทร.02-422-8000 / email : editor59lokwannee@gmail.com / Line ID : @LokWanNee

พระพยอม กััลยาโณ
นอกจากรายการ
“กััลยาโณโอเค”
ทางช่่อง YouTube
และ Facebook
ของสื่่�อ “โลกวัันนี้้”� แล้้ว
พระราชธรรมนิิเทศ
(พระพยอม กััลยาโณ)
เจ้้าอาวาสวััดสวนแก้้ว
วััดดัังของ จ.นนทบุุรีี
ยัังคงสื่่�อสารผ่่านคอลััมน์์
“สำำ�นััก(ข่่าว)พระพยอม”
ทางสื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์ เฟสบุ๊๊�ค
และเว็็บไซต์์โลกวัันนี้้�
แทบทุุกวัันไม่่เคยหยุุด
� งยาวนาน
อย่่างต่่อเนื่่อ
เป็็นเวลาเกืือบ 2 ทศวรรษ

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

ในโอกาสที่่สื่
� ่�อ “โลกวัันนี้้�”
ครบรอบ 22 ปีี หรืือก้้าวสู่่ปี
� ี
ที่่� 23 ในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2564
อาตมาขอขอบใจ และ
ขอบคุุณสื่่อ
� โลกวัันนี้้� ที่่�ได้้เป็็น
สื่่�อกลางเชื่่�อมต่่อ ก่่อให้้เกิิด
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบ้้านกัับวััด
ทำำ�ให้้พระกัับธรรมะ ญาติิโยม
กัับธรรมะ ยัังสามารถเดิินต่่อ
ไปได้้
การเดิินต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา
ถึึง 10 ปีี 20 ปีีนี้้� และยัังมีีการ
เดิินก้้าวต่่อไปด้้วยสื่่อ
� ใหม่่ๆ ที่่�
เรีียกว่า
่ ล้ำำ�ยุุคล้ำำ�สมัย
ั ไปตาม
ธรรมสััจจะ คืือ ยุุคโน้้นทำำ�อย่่าง
นั้้�น พอมายุุคนี้้�ก็็มาทำำ�อย่่างนี้้�
ซึ่ง�่ การทำำ�แบบนี้้� อาตมา
ต้้องขอบอกตามตรงว่่า ตอน
แรกก็็คิิดว่่า ตนเองคงเป็็นช่่วง
“ขาลง” รููดไปแล้้ว.. คงไม่่มีี
โอกาสที่่�จะอยู่่�เหมืือนอดีีต สมััย
ที่่�ขึ้้�นเวทีี ออกทีีวีี แล้้ วก็็ดััง
กระฉ่่อน คิิดว่่ามัันถึึงยุุคถึึง
เวลาที่่�เราจะต้้อง.. ที่่�ภาษาชาว
บ้้านเขาเรีียกว่่า “เกษีียณ”
บ้้าง “หมดเวลา” บ้้าง
แต่่ ไม่่นึึก เลยว่่ า การ
สื่่�อสารสมััยนี้้�เท่่ากัับเป็็นการ
ต่่อเกษีียณอายุุ ให้้ ไม่่ต้้องหยุุด
การเผยแพร่่ ไม่่หยุุดในการ
ตีีแผ่่หลัักธรรมคำำ�สอน ผ่่าน
ทางเทคโนโลยีี ทางสื่่อ
�
สมแล้้วที่่�บอกว่่า “วิิทยา
ศาสตร์์ไปถึึงไหน พุุทธศาสตร์์
ก็็ไปถึึงนั่่�น”
งานที่่�สื่อ
�่ “โลกวัันนี้้�” ทำำ�
นั้้�น เท่่ากัับช่่วยให้้ธรรมะอายุุ

ยืืน อยู่่�เป็็นที่่�พึ่่�งของสััตว์์โลก
ในยามวิิกฤต คิิดอะไรไม่่ถูก
ู
คิิดอะไรไม่่ออก ธรรมะจาก
สื่่อ
� ก็็คอยบอกชี้้�ทางให้้
ต้้องบอกว่่า 22 ปีี ยิ่่ง� มีี
ความเข้้มข้้น มีีชั่่ว
� โมงบิินสููง ก็็
ต้้องเริ่่ม
� ติิดปีีกทางปััญญากััน
อะไรที่่�ทำำ�ผิิดก็็เป็็นครูู ให้้เรา
อะไรที่่�ทำ�ถู
ำ กก็
ู ็เป็็นครููให้้เราเช่่น
กััน ทำำ�ให้้เรารู้้�ผิิดรู้้�ถููก รู้้�เท่่า
รู้้�ทััน รู้้�แก้้รู้้�กััน ได้้มากขึ้้น
�
ก็็ หวั ั งว่่ าผู้้�ที่่�รั ับ ชม รัับ
ฟัั ง หรืือผู้้�ที่่� ได้้อ่่ า น คงจะได้้
“ปรโตโฆสะ” และ “โยนิิโส
มนสิิการ” บ่่มเพาะ อบรม ให้้
เกิิดปััญญา จาก 2 ประการนี้้�
การได้้ฟัังจากสื่่�อ หรืือ
การได้้ฟั ัง จากผู้้�อื่่�น เล่่า ขาน
บอก สอน กัับการใคร่่ครวญ
จนทำำ�ให้้ท่า
่ นได้้ไปใคร่่ครวญ
ต่่อ จนเกิิดความแตกฉาน เข้้าใจ
แจ่่มแจ้้งนั้้�น “ปััญญา” ก็็ได้้
อััพเดท และอััพเกรดขึ้้น
� มาด้้วย
ไม่่มีีอะไรในโลกนี้้� จะดีี
เท่่ากัั บการเพาะบ่่ม อบรม
เพิ่่ม
� พููนปััญญา
อย่่าให้้ ใครเขามาตรา
หน้้าเราได้้ว่า
่ เป็็นคนโง่่เรื้้�อรััง

โง่่ถาวร เซ่่อนิิรัันดร เซ่่อตลอด
กาล หน้้าสวยแต่่เซ่่อประจำำ�
แผนก รููปหล่่อแต่่งงทั้้ง� วััน ถ้้า
เป็็นแบบนี้้�ไม่่ไหวแน่่นอน
อาตมาเชื่่�อว่่าสื่่�อ “โลก
วัันนี้้�” และรายการ “กััลยา
โณโอเค” คงช่่วยคนไทยได้้
บ้้าง ไม่่มากก็็น้้อย
โอกาสนี้้� อาตมาขอให้้พร
กัับสื่่อ
� “โลกวัันนี้้�” และผู้้�อ่่าน
ผู้้�ชมทุุกคน
แต่่ ข อเตืือนไว้้ก่่ อ นว่่า
“ทำำ �ดีีดีี กว่่าขอพร มัั วมา
อ้้อนวอนขอพร แล้้วไม่่ได้้
ทำำ�ดีี อีีกกี่่�ปีก็
ี ็ไม่่มีีพร”
ก็็ขอให้้สื่่�อของโลกวัันนี้้�
เอาแต่่เรื่่อ
� งดีีๆ มาพููด มาบอก
มาแนะ มานำำ� ให้้ผู้้�ฟัังผู้้�อ่่านผู้้�
ชม ได้้ประโยชน์์จากการรัับ
ชมรัับฟัังเรื่่อ
� งดีีๆ แล้้วสิ่่�งนี้้�ก็็
จะเป็็นพรให้้กัับทุุกฝ่่าย ทั้้�งผู้้�
ที่่�ผลิิตรายการก็็เป็็นพร ผู้้�ที่่�ได้้
รัับชมรายการก็็เป็็นพร
ขอให้ ้ พ รนี้้� ป ระสิิ ทธิ์์�
ประสาทให้เ้ ราทุุกฝ่่ายได้้รัับ
ไปเต็็มๆ ด้้วยกัันทุุกท่่านทุุก
คน เทอญ
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ประเทศล้้มเหลว
สัังคมล้้มละลาย!

อนาคตประเทศไทยยุุคหลัังโควิิด-19
ศ.ดร.สุุรชาติิ บำำ�รุุงสุุข
อดีีตอาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชา
ความสััมพัั นธ์์ระหว่่างประเทศ
คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาฯ
แม้้จะเกษีียณราชการแล้้ว
แต่่ยัังคงเป็็นอาจารย์์พิิเศษ
และวิิทยากรรัับเชิิญ
นอกจากเป็็นนัักวิิชาการแล้้ว
ยัังเป็็นคอลััมนิิสต์์ประจำำ�
หนัังสืือพิิ มพ์์ ชื่อ
่� ดัังอีีกด้้วย
� ในคนเดืือนตุุลา
เป็็นหนึ่่ง
สมััยเป็็นผู้้�นำ�นิ
ำ ิสิิตจุุฬาฯ
เคยถููกจำำ�คุุกจากการต่่อสู้้�
จากความคิิดทางการเมืือง
และยัังเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านวิิชาการยุุทธศาสตร์์
ทางการทหารและกองทััพ
ผู้้�คลุุกคลีีอยู่่�กัับข้้อเสนอ
ในการสร้้าง “ทหารอาชีีพ”
มายาวนานหลายทศวรรษ
แต่่ถึึงวัันนี้้.� .ทหารก็็ยัังไม่่เคย
เป็็นทหารอาชีีพได้้จริิงสัักทีี

สัังคมไทยในยุุคหลัังจากการ
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
แล้้ว คงไม่่แตกต่่างจากหลาย
สัังคมในเวทีีโลกที่่�จะเผชิิญ
กัับความท้้าทายที่่มี
� ต่
ี อ
่ ปััญหา
การบริิหารภาครััฐและการ
จััดการทางสัังคมชุุดใหญ่่ ดััง
นั้้�น บทความนี้้�จะทดลองนำำ�
เสนอถึึงวิิกฤตที่่จ
� ะเกิิดกัับรััฐ
และสัังคมไทยหลัังจากการ
สิ้้�นสุุดของการระบาด และ
อาจกล่่าวโดยสรุุปได้้ว่่า ไทย
กำำ�ลัังเผชิิญกัับ “วิิกฤตทัับ
ซ้้ อ น” ซึ่่� ง ในอีีกด้้านหนึ่่� ง
ปััญหาเหล่่านี้้�ได้้กลายเป็็น
ปััญหาความมั่่�นคงในรููปแบบ
ต่่างๆที่่�ท้้าทายต่่อการวาง
นโยบายของรััฐบาลในอนาคต
ของยุุคหลัังโควิิดเป็็นอย่่าง
ยิ่่�ง

วิิกฤตโรคระบาด :

ความมั่่น
� คง
ด้้านสาธารณสุุข
สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

สิ่่�งที่่�โลกและสัังคมไทย
กำำ�ลัังเผชิิญก็็คืือ ปััญหาวิิกฤต
การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ
การระบาดที่่�เริ่่ม
� ในจีีนตอน
� ขึ้้น
ปลายปีี 2562 และขยายแพร่่
กระจายอย่่างรวดเร็็วในต้้นปีี
2563 พร้้อมกัับการกลายพัันธุ์์�
ในปีี 2564 ภาวะเช่่นนี้้�ได้้กลาย

เป็็นวิิกฤตการณ์์ ครั้้ง� สำำ�คััญ
ของโลก อาจจะไม่่แตกต่่าง
จากความรุุนแรงของไข้้หวััด
สเปนในยุุคสงครามโลกครั้้ง� ที่่�
1 ที่่�นำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียชีวิิี ตของ
คนเป็็นจำำ�นวนมาก
การระบาดของโควิิด-19
กลายเป็็ น วิิกฤตของหลาย
ประเทศอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ดัังจะเห็็นได้้จากจำำ�นวนผู้้�ป่่วย
และเสีียชีีวิิตจำำ�นวนมาก ไม่่
ว่่าจะเป็็นในจีีนเองที่่�เป็็นต้้น
ทางของการระบาด ในยุุโรป
เช่่ น อิิตาลีี สเปน ฝรั่่ง
� เศส
อัังกฤษ และเยอรมนีี รวมทั้้ง�
ในสหรััฐอเมริิกา (ในยุุคของ
ประธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์)
ด้้วย
การระบาดของเชื้้�อไวรััส
ชุุดนี้้�บ่ง่ บอกถึึงปััญหา “ความ
มั่่� น คงด้้านสาธารณสุุ ข ”
(Health Security) อย่่างมีี
นัั ยสำ�คั
ำ ั ญ และเท่่ า กัั บ เป็็ น
สััญญาณที่่�ชัด
ั เจนว่่าการเตรีียม
รัับมืือกัับโรคระบาดยัังคงเป็็น
ปััญหาสำำ�หรับ
ั รััฐสมััยใหม่่ใน
ปััจจุุบัน
ั เสมอ จะเชื่่อ
� ว่่า “ความ
เป็็นสมััยใหม่่” ของสัังคมที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทาง
แพทย์์ เป็็นปััจจััยที่่ทำ
� �ำ ให้้มนุุษย์์
สามารถต่่อสู้้�และเอาชนะการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคได้้ทุก
ุ
ชนิิด อาจจะไม่่เป็็นจริิงเสมอไป
ดัังนั้้�น ผู้้�นำำ�ไทยอาจจะ
ต้้องตระหนัักว่่าความมั่่�นคง
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ด้้านสุุขภาพเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ
และต้้องการการลงทุุนจาก
ภาครััฐอย่่างเป็็นระบบ จะคิิด
แต่่การลงทุุนในภาคส่่วนของ
ความมั่่น
� คงทางทหารอาจจะ
ไม่่เพีียงพอ อีีกทั้้ง� ผู้้�นำำ�รัฐั บาล
ต้้องคิิดถึึงมาตรการในการ
รัับมืือที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพควบคู่่�
กัับการออกแผนปฏิิบััติิที่่ชั
� ด
ั เจน
เพื่่�อหยุุดยั้้�งการระบาดที่่�เป็็น
ปััญหาเฉพาะหน้้า และยัังต้้อง
คิิดถึึงการเตรีียมรัับวิิกฤตนี้้�ใน
อนาคตหากเกิิดการกลายพัันธ์ุุ�
ของเชื้้�อไวรััสชุด
ุ นี้้�

วิิกฤตรััฐบาล :

ความมั่่น
� คง
ทางการเมืือง
หลัังการระบาดของเชื้้�อ
โควิิด-19 สิ้้�นสุุดลง รััฐบาลจะ
เผชิิญกัับแรงเสีียดทานทางการ
เมืืองอย่่างมาก ดัังจะเห็็นได้้
ว่่าขีีดความสามารถใน “การ
บริิหารจััดการวิิกฤต” (Crisis
Management) ของรััฐบาล
ประสบกัับเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์
ในด้้านต่่างๆอย่่างมาก ไม่่ว่า
่
จะเป็็นการตััดสิินใจที่่�เชื่่อ
� งช้้า
การออกมาตรการที่่�ไม่่ชัด
ั เจน
ปััญหาการควบคุุมพื้้�นที่่�การ
แพร่่ระบาด การควบคุุมบุุคคล
ที่่�ติิดเชื้้�อ การควบคุุมการเข้้า
ออกประเทศของบุุคคล ตลอด
รวมถึึงการขาดแผนสนัับสนุุน
ที่่�จะรองรัับการออกมาตรการ
ของรััฐบาล นอกจากนี้้� ในปีี
2563 ปััญหาความขาดแคลน
หน้้ากากอนามััย แอลกอฮอล์์
ที่่�เป็็นอุุปกรณ์์พื้้น
� ฐานให้้ทั้้ง� กัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์และ
ประชาชนโดยทั่่�วไปนั้้�น เป็็น
ภาพสะท้้อนถึึงประสิิทธิิภาพ
ที่่�สำ�คั
ำ ัญของรััฐบาล
สภาวะเช่่นนี้้�ทำ�ำ ให้้ยิ่ง่� นาน
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วัั น คำำ� ถามถึึงนโยบายและ
ทิิศทางการบริิหารภาครััฐที่่�
เกิิดขึ้้น
� กลายเป็็นข้้อพิิสููจน์์ถึึง
ปััญหาประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งานของรััฐบาลอย่่างชััดเจน
และยัังรวมถึึงปััญหาความไม่่
โปร่่งใสที่่�เกิิดขึ้้น
� ในกระบวนการ
บริิหารภาครััฐ เช่่ น ความ
เกี่่�ยวข้้องของฝ่่ายการเมืืองกัับ
การกัักตุน
ุ หน้้ากากอนามััย จน
ทำำ� ให้้ แ ม้้ บุุ ค ลากรทางการ
แพทย์์เองก็็ขาดแคลนในสิ่่�ง
พื้้�นฐานเหล่่านี้้�ในปีี 2563 หรืือ
ปััญหาการบริิหารจััดการวััคซีีน
สำำ�หรับ
ั ประชาชนในปีี 2564
ตลอดรวมถึึงปััญหาชุุดตรวจ
โควิิด-19 เป็็นต้้น
ปััญหาเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้สถานะ
ของรััฐบาลเป็็นลบอย่่างมาก
และตามมาด้้วยการถููกวิิจารณ์์
อย่่างหนัั กในเวทีีสาธารณะ
อัันทำำ�ให้้เกิิดข้้อสรุุปประการ
หนึ่่�งว่่า ในบริิบทของ “การ
บริิหารวิิกฤต” ที่่�เป็็นหน้้าที่่�
โดยตรงของรััฐบาลนั้้�น สิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นกลัับเป็็น “วิิกฤตการ
บริิหาร” แม้้รัฐั บาลจะมีีอำำ�นาจ
อย่่างเต็็ มจากการประกาศ
พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินแล้้วก็็ตาม จน
ปัั ญ หาเหล่่ า นี้้� ขย ายตัั ว เป็็ น
“วิิกฤตศรััทธา” ในตัั วเอง
และยิ่่�งนานวัันวิิกฤตเช่่นนี้้�ขยัับ
ตััวไปสู่่�ปััญหา “ความมั่่�นคง
ทางการเมืือง” (Political
Security) เพราะปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้�นมีีผลกระทบต่่อเสถีียรภาพ
ของรััฐบาลโดยตรง อัันเป็็น
ผลจากการลดลงของความ
เชื่่�อมั่่�นของประชาชนที่่�มีีต่่อ
รััฐบาล โดยเฉพาะความเชื่่�อ
มั่่�นต่่อตััวนายกรััฐมนตรีี ดััง
จะเห็็ น ได้้ จ ากคะแนนเสีี ย ง
สนัั บสนุุ นนายกรััฐมนตรีีใน
การสำำ�รวจประชามติิไม่่ได้้สููง
ขึ้้�น และลดต่ำำ�ลงจากช่่วงที่่�
ผ่่านมา
ดัังนั้้�น คงประเมิินได้้ไม่่
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ยากนัักว่า่ หลัังจากการระบาด
จบลง รััฐ บาลจะเผชิิญกัั บ
ปััญหาการเมืืองที่่�เข้้มข้้นทั้้ง� ใน
สภาและนอกสภา รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินการของรััฐบาลในช่่วง
วิิกฤตจะถููกนำำ�มาเป็็นประเด็็น
ในการตรวจสอบมากขึ้้น
� ด้้วย
หรืือกล่่าวโดยรวมก็็คืือ หลััง
จากวิิกฤตโควิิดจบลง รััฐบาล
น่่าจะเผชิิญกัับ “วิิกฤตการเมืือง”
ที่่�เกิิดจากการเรีียกร้อ
้ งในเรื่่อ
� ง
ทางเศรษฐกิิจและสวััสดิิการ
จนอาจคาดคะเนได้้ว่า่ รััฐบาล
ในอนาคตจะเผชิิญกัับความ
ท้้าทายจากปััญหา “ความ
มั่่�นคงทางการเมืือง” อย่่าง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

วิิกฤตเศรษฐกิิจ :

ความมั่่น
� คง
ทางเศรษฐกิิจ
ในระดัับมหภาคมีีความ
ชััดเจนว่่าเศรษฐกิิจโลกได้้รับ
ั
ผลกระทบอย่่างมากจากการ
ระบาดของเชื้้�อโควิิด จนเกิิด
ความกัังวลว่่าเศรษฐกิิจโลก
อาจเข้้าสู่่�ภาวะถดถอย (Global
Economic Recession) ดััง
จะเห็็นได้้ถึึงการชะลอตััวของ
ปััจจััยต่่างๆในทางเศรษฐกิิจ
ทั้้ง� ภาคอุุตสาหกรรมและภาค
บริิการ สภาวะเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้น
� ใน
ขอบเขตทั่่ว
� โลก จนอาจกล่่าว
ได้้ว่า่ โลกหลัังจากการระบาด
ครั้้�ง นี้้� อ าจนำำ� ไปสู่่� ก ารจัั ด
โครงสร้้างทางเศรษฐกิิจของ
โลกใหม่่ และทั้้ง� เศรษฐกิิจโลก
ก่่อนการระบาดก็็อ่่อนลงจาก
ผลกระทบของสงครามการค้้า
ระหว่่างสหรััฐกัับจีีนมาแล้้ว
สภาวะเช่่นนี้้�มีผ
ี ลโดยตรง
ต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ของไทย ซึ่่�งในอีี กส่่วนหนึ่่� ง
เศรษฐกิิจไทยเองก็็ประสบกัับ

ปัั จ จัั ย ลบที่่� เป็็ น ดัั ง “แรง
กระแทก” ต่่ อ การพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจใน 3 ส่่วนคืือ แรงที่่�
หนึ่่� ง เป็็ น ผลพวงจากการ
รััฐประหาร 2557 แรงที่่�สอง
มาจากผลกระทบจากสงคราม
การค้้ าและการแข่่งขัันทาง
เศรษฐกิิจระหว่่ า ง 2 รััฐ
มหาอำำ�นาจใหญ่่ แรงที่่�สาม
เป็็น “แรงกระแทก ใหญ่่” อััน
เป็็นผลจากการระบาดของเชื้้�อ
โควิิดที่่�ยังั ไม่่ใช่่จุด
ุ สุุดท้้ายของ
การสิ้้�นสุุดของการระบาดที่่�จะ
ก่่อให้้เกิิดการฟื้้� นตััวทั้้�งทาง
เศรษฐกิิจและสัังคมไทย
ผลเช่่นนี้้�ทำ�
ำ ให้้เห็็นแนว
โน้้ ม ที่่� ชั ั ด เจนในอนาคตว่่ า
เศรษฐกิิจไทยน่่าจะยัังอยู่่�ใน
ภาวะวิิกฤต และอาจจะไม่่แตก
ต่่างจากแนวโน้้มของเศรษฐกิิจ
โลกที่่�ยัังไม่่สดใส ในอีีกด้้าน
ของภาวะเศรษฐกิิจไทยที่่�ขึ้น
้�
อยู่่�กัับราคาสิินค้้าเกษตรหลััก
5 ชนิิดคืือ ข้้าว ข้้าวโพด ยางพารา
มัันสำำ�ปะหลััง ปาล์์ม จะเห็็นว่่า
สิินค้้าเกษตรทั้้ง� 5 ชนิิด ไม่่มีี
ราคาดีีอย่่างที่่�เกษตรกรคาด
หวััง ซึ่ง่� ในอีีกด้้านก็็ส่ง่ ผลต่่อ
ชีีวิิตของเกษตรกรโดยตรง ดััง
ตััวอย่่างของราคาข้้าว ราคา
ยาง และราคาปาล์์ม เป็็นต้้น
สถานการณ์์ที่่�กำำ�ลัังเกิิด
ขึ้้น
� เช่่นนี้้�ต้้องยอมรัับว่่ามีีความ
รุุนแรงมากกว่่าวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ในปีี 2540 โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งเห็็นได้้ชััดว่่าความรุุนแรง
ของปััญหาเกิิดจากการปิิดตััว
ลงของภาคธุุรกิิจในภาคส่่วน
ต่่างๆ โดยเฉพาะธุุรกิิจในระดัับ
กลางและระดัับเล็็ก (SME)
ล้้วนต้้องแบกรัับภาระอย่่าง
หนััก จนอาจทำำ�ให้้หลายธุุรกิิจ
ต้้องปิิดตััวลง ไม่่ว่า
่ จะเป็็นใน
ส่่วนของภาคการผลิิตหรืือภาค
บริิการก็็ตาม อัันทำำ�ให้้เกิิดการ
ตกงานครั้้ง� ใหญ่่ในสัังคมไทย
และภาคเกษตรเองก็็ได้้รับ
ั ผล
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…การต่่อสู้้�ในการนำำ�เสนอแนวทางในการพลิิกฟื้้� นเศรษฐกิิจไทย
จะเป็็นประเด็็นสำำ�คััญของการแข่่งขัันทางการเมืืองในอนาคต
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และน่่าสนใจว่่า แนวทางแบบ “ประชานิิยม
สุุดขั้้ว� ” เช่่นที่่รั� ัฐบาลปััจจุุบัันดำำ�เนิินการอยู่่�นั้้�น จะเป็็นปััจจััยของ
ชััยชนะทางการเมืืองในการแข่่งขัันได้้จริิงเพีี ยงใด…

…ในบริิบทของ “การบริิหารวิิกฤต”
ที่่�เป็็นหน้้าที่่�โดยตรงของรััฐบาลนั้้�น
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้น
้� กลัับเป็็น “วิิกฤติิการบริิหาร”
แม้้รััฐบาลจะมีีอำำ�นาจอย่่างเต็็ม
จากการประกาศ พรก. ฉุุกเฉิินแล้้วก็็ตาม
� ยายตััว
จนปััญหาเหล่่านี้้ข
เป็็น “วิิกฤตศรััทธา” ในตััวเอง…
กระทบจากปััญหาความผัันผวน
ของสภาวะการเปลี่่�ยนแปลง
ของอากาศ ผลเช่่นนี้้�ทำ�ำ ให้้การ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย
ยัังคงมีีปััญหา ข้้อถกเถีียงใน
เชิิงเวลาก็็คืือ เศรษฐกิิจไทย
จะตกถึึงจุุดต่ำำ�สุด
ุ เมื่่อ
� ใด เพื่่อ
�
ที่่�จะเป็็นความหวัังของการ
ขยัับตััวขึ้้น
� ในอนาคต
สิ่่� ง ที่่� ต้้ อ งตระหนัั ก ใน
อนาคตก็็คืือ การฟื้้� นตััวของ
เศรษฐกิิจไทยอาจจะไม่่รวดเร็็ว
อย่่างที่่�หวััง เพราะไม่่เพีียงจะ
ต้้องรอการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจ
โลกเท่่ า นั้้� น หากยัั ง จะต้้ อ ง
อาศััยนโยบายเศรษฐกิิจมหภาค
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพของรััฐบาล

ในอนาคตอีีกด้้วย หรืืออาจ
กล่่าวในมิิติิความมั่่�นคงได้้ว่่า
“ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ”
(Economic Security) จะ
เป็็นปััญหาสำำ�คััญของรััฐบาล
ในยุุคหลัังโควิิด และการพา
เศรษฐกิิจไทยกลัับสู่่�ภาวะปกติิ
ให้้ ไ ด้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ว จะเป็็ น
ประเด็็นการเมืืองที่่�สำำ�คััญเช่่น
กััน พรรคการเมืืองที่่�สามารถ
ทำำ� ให้้ ค วามคาดหวัั ง ทาง
เศรษฐกิิจของประชาชนเกิิด
เป็็นจริิงได้้จะเป็็นผู้้�กุุมชััยชนะ
ทางการเมืือง (อาจไม่่แตก
ต่่างจากการเมืืองกัับการฟื้้� น
ตัั ว ของเศรษฐกิิจไทยหลัั ง
วิิกฤตปีี 2540) จนอาจกล่่าว

ได้้ว่่าการต่่อสู้้�ในการนำำ�เสนอ
แนวทางการพลิิกฟื้้� นเศรษฐกิิจ
ไทยจะเป็็นประเด็็นสำำ�คััญของ
การแข่่งขัันทางการเมืืองใน
อนาคตอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
และน่่าสนใจว่่าแนวทางแบบ
“ประชานิิ ยมสุุดขั้้�ว” เช่่นที่่�
รััฐบาลปััจจุุบัันดำำ�เนิินการอยู่่�
นั้้�น จะเป็็นปััจจััยของชััยชนะ
ทางการเมืืองในการแข่่งขััน
ได้้จริิงเพีียงใด

วิิกฤตสัังคม :

ความมั่่น
� คง
ของมนุุษย์์
ภาวะเศรษฐกิิจไทยที่่�
ถดถอยอย่่างมากจะส่่งผลให้้
เกิิดการขยายตัั ว ของกลุ่่�ม
คนจน หรืืออาจกล่่ าวได้้ ว่่า
ชีี วิิ ตทางสัั ง คมของคนไทย
โดยเฉพาะคนชั้้�นกลางและ
คนชั้้�นล่่างน่่าจะประสบปััญหา
ความยากลำำ� บากมากขึ้้� น
การพาตััวเองกลัับเข้้าสู่่�การ
จ้้ า งงานครั้้ง
� ง
� ใหม่่ ไ ม่่ ใช่่ เรื่่อ
ง่่าย เพราะการฟื้้� นตััวกลัับสู่่�

ภาวะปกติิของเศรษฐกิิจไทย
อาจจะต้้ องใช้้เวลาอีี กระยะ
หนึ่่� ง ซึ่่� ง หากพิิจารณาจาก
วิิกฤตเศรษฐกิิจในปีี 2540
จะเห็็นได้้ว่่าหนึ่่�งในผลกระทบ
ที่่�สำำ�คััญก็็คืือ ปััญหาความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์ (Human
Security) ดัั งนั้้� น ในวิิกฤต
เศรษฐกิิจไทยของยุุ คโควิิด
จะพบว่่าปััญหาความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์น่่าจะมีีความรุุนแรง
มากขึ้้�นกว่่าวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ในปีี 2540 อย่่างเห็็นได้้ชััด
อีีกทั้้�งยัังเห็็นสััญญาณความ
หนัักหน่่วงของปััญหานี้้�จาก
การขยายตััวของหนี้้�ครััวเรืือน
ในสัังคมไทย ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ใน
ระดัั บ ร้้อ ยละ 93 และต้้ อ ง
ถืือว่่าตััวเลขเช่่นนี้้�คืือสััญญาณ
ของวิิกฤตชีีวิิตของคนไทยอีีก
ด้้วย
วิิกฤตเศรษฐกิิจในยุุคโค
วิิด-19 ที่่�นำำ�ไปสู่่�การเลิิกจ้้าง
งานและการปิิดตััวลงของภาค
ธุุรกิิจเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้ประเด็็นความ
มั่่น
ี วามสำำ�คััญ
� คงของมนุุษย์์มีค
อย่่างมาก และภาครััฐจะต้้อง
ใส่่ใจมากขึ้้�น ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจะ
ทำำ�ให้้เรื่่อ
� งการจััดสวััสดิิการ
ทางสัังคมได้้รับ
ั ความสนใจใน
เชิิงนโยบายมากขึ้้น
� ด้้วย หรืือ
อาจคาดการณ์์ในอนาคตได้้
ว่่ า ข้้ อ เรีียกร้ อ
้ งเรื่่อ
� ง “รััฐ
สวััสดิิการ” (Welfare State)
จะเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ เพราะ
ชีีวิิตของผู้้�คนจำำ�นวนมากใน
สัังคมต้้องเผชิิญกัับความยาก
ลำำ�บาก อัั นทำำ�ให้้ การสร้้าง

ระบบสวััสดิิการแห่่งรััฐเป็็น
หััวข้้อสำำ�คััญเชิิงนโยบาย แทนที่่�
จะพึ่่�งพาอยู่่�กัับนโยบายประชา
นิิยมแบบ “แจกเงิิน” เป็็นหลััก
ผู้้�นำำ�ทางการเมืืองจะต้้อง
ตระหนัักเสมอว่่า รััฐสมััยใหม่่
มีีความรัับผิิดชอบในการแบก
รัับ ภาระของประชาชนใน
สถานการณ์์ที่่เ� ป็็นวิิกฤต ฉะนั้้�น
ผลจากวิิกฤตโรคระบาดที่่�
ขยายไปสู่่�การเป็็นวิิกฤตความ
มั่่น
� คงของมนุุษย์์นั้้น
� ภาครััฐจะ
ต้้องมีีมาตรการความช่่วยเหลืือ
ที่่�ชัด
ั เจน และหากปราศจาก
นโยบายที่่�ชััดเจนของรััฐบาล
แล้้ว ประเด็็นนี้้�อาจกลายเป็็น
“วิิกฤตการเมืือง” จนอาจนำำ�
ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงรััฐบาล
ด้้ ว ย อีี กทั้้� ง ผลของการแก้้
ปััญหาความมั่่น
� คงของมนุุษย์์
จะเป็็นโอกาสของการสร้้าง
“ความมั่่� น คงทางสัั ง คม”
(Societal Security) ของไทย
ในอนาคตอีีกด้้วย กล่่าวคืือ
การสร้้า งความมั่่� น คงของ
มนุุษย์์จะมีีผลโดยตรงต่่อการ
ทำำ�ให้้ความมั่่�นคงทางสัังคม
ของไทยมีีความเข้้มแข็็ง

วิิกฤตศรััทธา
กองทััพ :

ความมั่่น
� คง
ของสถาบัันทหาร
วัันนี้้� ผู้้�นำำ�ทหารอาจจะ
ต้้ อ งตระหนัั กว่่ า ในขณะที่่�

รััฐบาลกำำ�ลัังเผชิิญกัับวิิกฤต
ศรััทธาจากสัังคม กองทััพก็็
กำำ�ลัังเผชิิญกัับวิิกฤตเช่่นนั้้�น
ไม่่แตกต่่างกััน ในสถานการณ์์
การเมืืองปััจจุุบััน ความรู้้�สึึก
ของประชาชนในหลายส่่วนไม่่
ได้้มองกองทััพด้้วยสายตาที่่�
เป็็นบวกแต่่อย่่างใด ประกอบ
กัับผู้้�นำำ�กองทััพในช่่วงที่่�ผ่่าน
มามีีภาพลัักษณ์์เชิิงลบมากขึ้้น
�
แม้้จะยัังมีีสื่อ
่� ที่่�ใกล้้ชิิดกัับผู้้�นำำ�
ทหารและบรรดาปีีกขวาจััดที่่�
ยัังคอยทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “กอง
เชีียร์์” อยู่่�บ้้าง แต่่เสีียงเชีียร์ ์
เช่่นนี้้�ไม่่ได้้มีีพลัังเช่่นในช่่วง
ของการรััฐประหาร ผู้้�นำำ�กองทััพ
อาจต้้องยอมรัับความจริิงว่่า
ภาพลัักษณ์์ของสถาบัันกองทััพ
ตกต่ำำ�ลงมาก และการคิิดแก้้
ปััญหาในแบบของงาน “PR”
หรืือความพยายามในการใช้้
“ปฏิิบัติ
ั ิการจิิตวิทย
ิ า” (ปจว.)
เป็็นเครื่่อ
� งมืืออาจจะไม่่ช่่วย
แก้้ ปัั ญ หาความตกต่ำำ�ข อง
ทหารได้้จริิง
นอกจากนี้้�ตััวอย่่างเช่่น
ผลจากการกราดยิิงที่่�โคราช
ไม่่อาจถืือเป็็นปััญหาส่่วนบุุคคล
แต่่ กลัับบ่่งบอกถึึงประเด็็ น
“ลััทธิพ
ิ าณิิชย์์นิิยมในกองทััพ”
(Military Commercialism)
หรืือการทำำ�ธุุรกิิจของนายทหาร
ในกองทััพ ซึ่่ง� อาจรวมถึึงการ
ใช้้อำำ�นาจทางทหารเข้้าไปมีี
บทบาทในรััฐวิิสาหกิิจ และ
ประเด็็นสำำ�คััญอีีกส่ว่ นเป็็นเรื่่อ
� ง
ของ “ธุุ ร กิิ จ อาวุุ ธ ” ที่่�เอื้้� อ
ประโยชน์์โดยตรงให้้กัับผู้้�นำำ�
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ทหาร และนำำ�ไปสู่่� “ความอื้้�อ
ฉาวด้้านอาวุุ ธ ” (Arms
Scandal) จนกองทััพกลาย
เป็็นสถาบัันที่่�สังั คมไม่่ให้้ความ
เชื่่�อถืือ โดยเฉพาะสัังคมมอง
ว่่าการจััดหายุุทโธปกรณ์์เป็็น
เรื่่อ
� งการแสวงหาผลประโยชน์์
ของนายทหารระดัับสููงและ
กลุ่่�มผู้้�เกี่่� ยวข้้องมากกว่่าจะ
ตอบสนองความต้้องการทาง
ยุุทธศาสตร์์ของประเทศ การ
จััดซื้้�อเรืือดำำ�น้ำำ�และรถถัังเป็็น
ตััวอย่่างที่่�ดีีในกรณีีนี้้�
ในสภาวะที่่�ประเทศเผชิิญ
กัั บ โรคระบาดจนส่่ ง ผลให้้
ประเทศต้้องประสบกัับวิิกฤต
ด้้านงบประมาณนั้้�น การปรัับ
ลดเงิินที่่�ใช้้ในการซื้้�ออาวุุธกลับ
ั
ไม่่สามารถเกิิดขึ้้น
� ได้้จริิง ผู้้�นำำ�
ทหารอาจจะทำำ�ปฏิิบััติิการ
จิิตวิิทยาเพื่่อ
� เป็็นเครื่่อ
� งมืือใน
การตอบโต้้เสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์
จากสัังคม เช่่น การประกาศ
ไม่่ รั ับ เงิินประจำำ�ตำ�
ำ แหน่่ ง
วุุฒิิสมาชิิก การใส่่ชุด
ุ ป้้องกััน
อย่่างรััดกุุมออกมาพ่่นยาฆ่่า
เชื้้�อโรค หรืือการเรีียกร้อ
้ งให้้
กำำ�ลังั พลเสีียสละในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นเสมืือน
รายการ “เรีียลลิิตี้้โ� ชว์์” ที่่�จะ
ไม่่ทำ�
ำ ให้้โครงการซื้้�ออาวุุธถูก
ู
นำำ�มาทบทวน ดัังจะเห็็นถึึง
ความพยายามที่่�จะผลัักดััน
โครงการซื้้�ออาวุุธเข้้าสู่่�การ
ประชุุมของคณะรััฐมนตรีีใน
ช่่วงวิิกฤตโควิิด ซึ่่�งเรื่่อ
� งราว
เหล่่านี้้�กำ�ลั
ำ งั กลายเป็็น “ปััญหา
ความมั่่�นคงของสถาบัันทหาร”
เพราะยิ่่ง� สัังคมเผชิิญหน้้ากัับ
การระบาดของโรคมากเท่่าใด
สัังคมก็็ยิ่่�งไม่่มีีความรู้้�สึึกถึึง
ความจำำ�เป็็นของการจััดซื้้�อ
อาวุุธที่่มี
� มู
ี ล
ู ค่่าสููง ดัังจะเห็็นถึึง
การเอาภาพเรืือดำำ�น้ำำ�ที่่ก
� องทััพ
เรืือไทยจััดซื้้�อจากจีีนมาทำำ�เป็็น
เรื่่อ
� งตลกขบขััน สภาวะดัังกล่่าว
กลายเป็็นปััจจััยที่่ส่
� ง่ ผลกระทบ
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ต่่อสถานะของสถาบัันทหาร
ในสัังคมเป็็นอย่่างยิ่่ง�
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…การจััดหายุุทโธปกรณ์์เป็็นเรื่่�องของ
การแสวงหาผลประโยชน์์ของนายทหาร
ระดัับสููงและกลุ่่�มผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

วิิกฤตภััยแล้้ง
วิิกฤตอาหาร :

มากกว่่าจะตอบสนองต่่อความต้้องการ

ความมั่่น
� คง
ด้้านอาหาร
วิิกฤตคู่่�ขนานกัั บ การ
ระบาดของเชื้้�อโรคในครั้้ง� นี้้�คืือ
ความแห้้งแล้้งและภาวะน้ำำ�
ท่่วม ซึ่ง่� สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสภาวะ
ความผัันผวนของอากาศที่่�เกิิด
ขึ้้น
� ในชนบทของไทย หากความ
ผัันผวนของอากาศรุุนแรงและ
ขยายตััวไปมากขึ้้น
� แล้้ว ชนบท
อาจจะไม่่ใช่่พื้้น
� ที่่�ทางเศรษฐกิิจ
และสัั ง คมที่่� จ ะรองรัับ การ
ตกงานของคนเช่่นในปีี 2540
ได้้แต่่อย่่างใด วิิกฤตโควิิดที่่�
กำำ�ลัังพาคนตกงานจากเมืือง
กลัับสู่่�ชนบทเพีียงเพื่่�อพบว่่า
ชนบทเองก็็กำ�ลั
ำ งั เผชิิญกัับวิิกฤต
ครั้้ง� ใหญ่่ อัันเป็็นผลจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาวะอากาศ
และอาจจะทำำ�ให้้ภาคเกษตรมีี
ปััญหา ซึ่ง่� จะส่่งผลกระทบอย่่าง
มากต่่อผลิิตผลทางการเกษตร
ของประเทศ และอาจก่่อให้้เกิิด
ปััญหา “ความมั่่�นคงด้้าน
อาหาร” ได้้ในอนาคต
ตััวแบบของผลดัังกล่่าว
ที่่�เกิิดการเชื่่อ
� มโยงระหว่่างโรค
ระบาดกัับปริิมาณอาหารใน
สัังคมไม่่ใช่่สิ่ง่� ที่่�เกิิดขึ้้น
� ในหลาย
สัังคม กล่่าวคืือ การระบาดนี้้�
มีีผลกระทบโดยตรงต่่ อขีีด
ความสามารถในการผลิิตอาหาร
ของสัังคม จนทำำ�ให้้หลายฝ่่าย
เกิิดความกัังวลว่่าการระบาด
ของโควิิด-19 จะนำำ�ไปสู่่�ความ
ขาดแคลนอาหาร อีีกนััยหนึ่่�ง
คืือการเกิิดของ “ปััญหาความ
มั่่�นคงด้้านอาหาร” (Food
Security) อัันเป็็นผลจากโค
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ทางยุุทธศาสตร์์ของประเทศ การจััดซื้้�อ
เรืือดำำ�น้ำำ�� และรถถัังเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี…
ทบต่่อชีีวิิตของผู้้�คนในสัังคม

วิิกฤตการ
บริิหารจััดการ :

ความมั่่น
� คง
แห่่งชาติิ
...ข้้อเรีียกร้้องเรื่่�อง “รััฐสวััสดิิการ”
(welfare state) จะเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ
เพราะชีีวิต
ิ ของผู้้�คนจำำ�นวนมากในสัังคม
ต้้องเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในชีีวิิต
อัันทำำ�ให้้การสร้้างระบบสวััสดิิการแห่่งรััฐ
เป็็นหััวข้้อสำำ�คััญเชิิงนโยบาย แทนที่่�จะ
พึ่่� งพาอยู่่�กัับนโยบายประชานิิยมแบบ
“แจกเงิิน” เป็็นหลััก…
วิิด-19 และปััญหาเช่่นนี้้�อาจ
ขยายตัั วเป็็น “วิิ ก ฤตด้้าน
อาหาร” (Food Crisis) ได้้ด้ว้ ย

วิิกฤตไฟ ฝุ่น
่� ควััน :

ความมั่่น
� คง
ด้้านอากาศ

วิิกฤตอีีกชุด
ุ ที่่�สังั คมไทย
เผชิิญเป็็นประเด็็ นสำำ�คััญคู่่�

ขนานกัับการระบาดของโค
วิิด-19 คืือ “ปััญหาความมั่่�นคง
ด้้านอากาศ” (Climate
Security) ตััวอย่่างในสัังคม
ไทยเช่่น ความรุุนแรงของไฟ
ป่่าและความรุุ นแรงของฝุ่่�น
พิิษที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้น
� ในภาคเหนืือ
ปััญหานี้้�กำำ�ลัังชี้้�ให้้เห็็นถึึงภาวะ
“วิิกฤตซ้้อนวิิกฤต” ไม่่ต่่าง
จากกรณีีภััยแล้้ง และเป็็นเรื่่อ
� ง
ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือจาก
ภาครััฐเช่่นกััน

นอกจากนี้้�ปัญ
ั หาในส่่วน
ของฝุ่่�นพิิษ (PM2.5) กำำ�ลััง
กลายเป็็นปััญหาถาวรที่่�สังั คม
ต้้องเผชิิญในทุุกช่่วงต้้นปีี โดย
เฉพาะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ประเด็็น
ดัั ง กล่่ า วสะท้้ อ นให้้ เห็็ น ถึึง
ปััญหา “ความมั่่�นคงกัับการ
เปลี่่� ย นแปลงของสภาวะ
อากาศ” (Climate Change
and Security) ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�ว
โลก และในไทยเองด้้วย ผู้้�นำำ�
การเมืืองไทยในอนาคตคงต้้อง
ตระหนัักถึึงปััญหาความมั่่น
� คง
ใหม่่ที่่ไ� ม่่ใช่่ภััยคุก
ุ คามแบบเดิิม
แต่่เป็็นภััยคุุกคามที่่�เป็็นเรื่่อ
� ง
ของสภาวะอากาศ ซึ่ง่� ประเด็็น
เช่่นนี้้�กำำ�ลัังส่่งผลกัับพื้้�นที่่�ต่่างๆ
ของโลก และอาจจะกระทบ
อย่่างมากกัับสัังคมเกษตรที่่�
สภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของ
อากาศมีีผลโดยตรงต่่อผลผลิิต
อีี กทั้้�งยัังต้้ องเผชิิญกัั บการ
ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 อีีก
ด้้วย กล่่าวคืือ การทัับซ้้อน
ระหว่่างวิิกฤตโรคระบาดกัับ
วิิกฤตอากาศจะยิ่่�งมีีผลกระ

จากวิิกฤตโควิิดที่่�นำำ�ไปสู่่�
วิิกฤตอื่่น
� ๆนั้้น
� ง
� สุุดท้้ายแล้้วเรื่่อ
ทั้้�งหมดสะท้้อนถึึงปััญหาที่่�
สำำ�คััญที่่�สุด
ุ ก็็คืือ “วิิกฤตการ
บริิหารจััดการ” ของรััฐบาล
จนอาจกล่่าวได้้ว่า่ การจััดการ
กัับวิิกฤตของรััฐบาลได้้กลาย
เป็็นวิิกฤตในตััวเอง และส่่งผล
ต่่อ “ความมั่่�นคงของรััฐบาล”
(Regime Security) เงื่่อ
� นไข
เช่่นนี้้�จึึงเป็็นคำำ�ตอบในตััวเอง
ว่่า ความอยู่่�รอดของรััฐบาลจะ
ถููกชี้้ข
� าดจากขีีดความสามารถ
และประสิิทธิิภาพในการแก้้ไข
ปััญหาวิิกฤตที่่�สังั คมต้้องเผชิิญ
ดัังนั้้�น ประเด็็นที่่�มีีนััย
สำำ�คัญ
ั กัับอนาคตคืือ หากรััฐบาล
ไทยก้้าวข้้ามวิิกฤตการบริิหาร
จััดการไม่่ได้้แล้้ว วิิกฤตที่่�กล่า่ ว
มาทั้้ง� หมดอาจจะแก้้ไขได้้ยาก
และการฟื้้� นตััวของประเทศใน
อนาคตก็็จะใช้้เวลามากขึ้้น
� อััน
จะส่่งผลโดยตรงต่่อสถานะ
ของประเทศ อาจกล่่าวได้้ว่า
่
ประสิิทธิิภาพของรััฐบาลเป็็น
องค์์ประกอบสำำ�คััญของการ
สร้้าง “ความมั่่�นคงแห่่งชาติิ”

(National Security) ฉะนั้้น
� จึึง
อาจกล่่าวเป็็นข้้อสรุุปได้้เสมอ
ว่่า รััฐบาลที่่�ไร้้ประสิิทธิิภาพ
ย่่อมไม่่มีค
ี วามสามารถในการ
สร้้างความมั่่น
� คงแห่่งชาติิ
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“ในท่่ามกลาง
การระบาดของ
โควิิด-19
[ชีีวิิตเรา]
ก็็เหมืือนกัับ
คนที่่�กำำ�ลัังลงไป
ในแพช่่วยชีีวิิต
แต่่แผ่่นดิินยัังอยู่่�
ห่่างไกลออกไป”
Marc Lipsitch
(2020)

อนาคตแห่่ง
ความท้้าทาย!
ถ้้าประเทศไทยไม่่สามารถ
พลิิกฟื้้� นตััวเองจากวิิกฤตโค
วิิด-19 ที่่�พาเอาวิิกฤตอื่่�นๆตาม
มาสมทบด้้วยจนเกิิดเป็็น “อภิิ
มหาวิิกฤตไทย” ด้้วยแล้้ว ภููมิิ
ทััศน์์ ทางการเมืืองของไทย
อาจเป็็นเพีียงประเทศที่่�ถูกทิ้้
ู ง�
ไว้้ข้า้ งหลัังในเวทีีสากลในฐานะ
ของ “ประเทศล้้มเหลว-สัังคม
ล้้มละลาย” จนอาจทำำ�ให้้ชีวิิ
ี ต
ของผู้้�คนต้้องตกอยู่่�ในภาวะที่่�
เป็็น “ทุุพภิิกขภััย” และดำำ�รง
อยู่่�ด้้วยความยากลำำ�บาก ภาวะ
เช่่นนี้้�อาจนำำ�มาซึ่่ง� ปััญหาความ
ขััดแย้้งและความรุุนแรงทางการ
เมืืองในอนาคต
ภููมิิทัศ
ั น์์ของประเทศไทย
ในยุุคหลัังโควิิด-19 จึึงเป็็น
ความท้้าทายอย่่างยิ่่�ง โดย
เฉพาะคำำ�ถามที่่�สำ�คั
ำ ั ญใน
อนาคตคืือ ประเทศจะก้้าว
ออกจากวิิกฤตโรคระบาด
ตลอดรวมทั้้�งวิิกฤตอื่่น
� ๆที่่เ� กิิด
ขึ้้น
� คู่่ข
� นานดัังที่่ก
� ล่่าวในข้้าง
ต้้น ได้้จริิงเมื่่อ
� ใด!

“โควิิดได้้ช่่วย
ขยายความ
ไม่่เท่่าเทีียมกััน
ทุุกเรื่่�อง
ที่่�ดำำ�รงอยู่่�
ในสัังคม”
Melinda French Gates
(2020)
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ประชาธิิปไตย
ในวงการ

อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์
ดร.โสภณ พรโชคชััย
นัักเศรษฐศาสตร์์
และนัักวิิชาการ
ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
ด้้านการประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
และการพัั ฒนาการเมืือง
� ได้้รัับการยอมรัับจาก
ซึ่่ง
� ล้้าแสดง
นานาชาติิ เป็็นผู้้�ที่่ก
ความเห็็นทางการเมืือง
อย่่างตรงไปตรงมา

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

รััฐบาลจะแก้้ปััญหาประเทศ
ชาติิได้้ต้้องใช้้ประชาธิิปไตย
ถ้้าไม่่มีีประชาธิิปไตย ปััญหา
ของชาติิแก้้ไม่่ได้้จริิงๆ และ
รัังแต่่จะสร้้างความสัับสน
เพิ่่�มขึ้้น
�

ต้้องฟััง
เสีียงส่่วนใหญ่่
เมื่่� อ วัั น ที่่� 3 กัั น ยายน
2563 นายกฯเปิิดทำำ�เนีียบฟััง
ความจากคนกลุ่่�มเดีี ย วใน
วงการอสัังหาริิมทรััพย์์และ
พวกนายหน้้าต่่างชาติิ มีีแต่่
ผู้้� แท น จ า กส ม า ค ม ด้้ า น
อสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่กี่่�คน และ
ตััวแทนของบริิษััทพััฒนาที่่�ดิิน
จำำ�นวนหนึ่่�ง ตลอดจนบริิษัั ท
นายหน้้าข้้ามชาติิไม่่กี่่�แห่่ง การ
รัับฟัังความคิิดเห็็นในลัักษณะ
นี้้�เชื่่อ
� ถืือไม่่ได้้ เพราะในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์มีผู้้�
ี เกี่่�ยวข้้อง
มากมาย เช่่น สมาคม-มููลนิิธิิ
ที่่�เกี่่�ยวกัับนัักพััฒนาที่่�ดิินใน
ส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคราว
20 แห่่ง เกี่่�ยวกัับนายหน้้า-การ
ขาย 3 แห่่ง เกี่่�ยวกัับบริิษััทรัับ
สร้้างบ้้าน 2 แห่่ง เกี่่�ยวกัับการ
ประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน 3 แห่่ง
เกี่่�ยวกัับสิินเชื่่อ
� ผู้้�ซื้้�อบ้้าน รัังวััด
และอื่่�นๆอีีก รวมแล้้วไม่่ต่ำำ�กว่า่
50 องค์์กร แต่่รัฐ
ั บาลกลัับ
เลืือกฟัังแต่่รายใหญ่่ๆ นาย
หน้้าไทยแท้้มีม
ี ากมายก็็เลืือก

ฟัังแต่่ บริิษัั ทสาขาจากต่่ าง
ประเทศ
การไม่่ฟัังเสีียงส่่วนใหญ่่
รวบรััดฟัังแต่่รายใหญ่่ ทำำ�ให้้
นโยบายต่่างๆที่่�ออกมาย่่อม
สนัั บสนุุ นรายใหญ่่มากกว่่า
รายย่่อย เอื้้�อประโยชน์์ต่่อนััก
พััฒนาที่่�ดิินมากกว่่านัักวิิชาชีีพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ทำำ�เพื่่�อวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์มากกว่่าจะ
คิิดช่่วยแก้้ไขปััญหาของประเทศ
ที่่�เป็็นเป้้าหมายโดยตรง จริิง
อยู่่�ว่่ า บริิษัั ท พัั ฒ นาที่่� ดิิ นใน
ตลาดหลัั ก ทรััพ ย์์ ฯ รวม 45
แห่่ง มีีการผลิิตที่่�อยู่่�อาศััยถึึง
เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งในขอบเขตทั่่�ว
ประเทศ แต่่ นัักพััฒนาที่่�ดิิ น
รายย่่อยทั้้ง� ในกรุุงเทพมหานคร
และต่่างจัังหวััดก็็มีีอีีกนัับพัันๆ
แห่่ง เราควรส่่งเสริิม SMEs
เช่่นกัั น ประเทศจึึงจะเจริิญ
อย่่างมั่่�นคง
วิิธีีการที่่�จะรัับฟัังความ
คิิ ดเห็็นนั้้� นต้้องเปิิดเผยต่่ อ
สัังคม ให้้สื่่�อมวลชนได้้รัับ
ฟัังด้้วย อย่่าปกปิิดไม่่ให้้ผู้้�
สื่่�อข่่าวเข้้าทำำ�ข่่าวอย่่างที่่�ทำำ�
กัั น อย่่างลัั บ ๆเมื่่� อ วัั น ที่่� 3
กัั นยายน 2563 ที่่�สำำ�คััญ
ควรทำำ�เป็็นเฟซบุ๊๊�กไลฟ์์ไป
เลย ประชาชนจะได้้รัับรู้้�ด้้วย
นโยบายต่่างๆต้้องโปร่่งใส
เปิิ ด เผยได้้ ไม่่มีี อ ะไรเป็็ น
ความลัับ ไม่่มีีอะไรเป็็นความ
มั่่�นคงของชาติิ และที่่�สำำ�คััญ
ประชาชนจะได้้ เห็็ น ว่่ า ใคร
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เสนอวิิธีีการใดๆที่่�เอาเปรีียบ
สัั ง คมหรืือไม่่ อย่่ า งน้้ อ ยก็็
เป็็นการปรามไม่่ให้้ใครเสนอ
อะไรเพื่่�อตนเองเป็็นหลััก
การที่่�จะคิิดหานโยบาย
ด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เหมาะ
สมต่่อประเทศไทยนั้้�นทำำ�ได้้
ไม่่ยากเลย เพีียงระดมสมอง
จากนัักวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้

ทั่่�วถึึง รวมถึึงผู้้�รู้้�ในวงการทั้้�ง
ภาครััฐและภาคเอกชน อย่่าง
เป็็นระบบในลัักษณะการสาน
เสวนา เพื่่�อสัังเคราะห์์ออกมา
เป็็นแนวคิิดเชิิงนโยบายอย่่าง
มีีบููรณาการ การเลืือกฟัังแต่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรายใหญ่่
หรืือพวกนายหน้้าจากต่่าง
ประเทศเป็็นวิิธีีการแบบสุุก
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…คืืนประชาธิิปไตยไปสู่่�ประชาชน
ให้้ประชาชนได้้ตััดสิินอนาคตของตนเอง
ประชาชนมีีสิิทธิ์์ใ� นการคิิดและศึึกษา
เรีียนรู้้� เพื่่� อให้้เกิิดพุุทธิิปัญ
ั ญา
โดยไม่่ควรให้้ใครมาจููงจมููก เพราะเท่่ากับ
ั
� เอง...
ไม่่เคารพศัักดิ์์ศ
� รีีความเป็็นมนุุษย์์นั่่น
เอาเผากิิน ไม่่เอื้้�อประโยชน์์
ต่่อวงการทั้้�งหมดและสัังคม
โดยรวม
พููดถึึงประชาธิิปไตยอาจ
ดููเหมืือนเรื่่อ
� งการเมืืองของ
เหล่่านัักการเมืือง แต่่ความ
จริิงประชาธิิปไตยไม่่ได้้จำำ�กััด
อยู่่�แค่่ นั้้� น ประชาธิิปไตย
เกี่่�ยวข้้องกัับทุุกภาคส่่วนใน
สัังคม เป็็นสิ่่ง� ที่่�ต้้องมีี ต้้องใช้้
และต้้องสถิิตเป็็นเนื้้�อหาใจกลาง
ของการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ
และสร้้างสรรค์์ วัันนี้้�เรามาลอง
ดูู “ประชาธิิปไตย” ในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ ตั้้�งแต่่ระดัับ
ย่่อย ระดัับประเทศ จนถึึงระดัับ
นานาชาติิ

นัักวิิชาชีีพต้้องมีี
ประชาธิิปไตย
ผู้้�ประเมิินค่่ าทรััพย์์สิิน
ต้้องมีีความเป็็นอิิสระในความ
เห็็นทางวิิชาชีีพของตน จะให้้
นายจ้้างมาสั่่ง� ซ้้ายหัันขวาหััน
ไม่่ได้้ ไม่่เช่่นนั้้�นหากมีีบริิษัั ท
ประเมิินใดที่่�ซื้้อ
� ได้้ตั้้�งแต่่เบอร์์
หนึ่่�งถึึงเบอร์์สุด
ุ ท้้าย การบริิการ
วิิชาชีีพนี้้�ก็็จะขาดความน่่าเชื่่อ
�
ถืือ และที่่�สำ�คั
ำ ัญเป็็นการทำำ�ร้า้ ย
วงการอื่่�น เช่่น การเงิินการ
ธนาคาร และเป็็นผลเสีียแก่่
เศรษฐกิิจโดยรวม เข้้าข่่ายการ
ประกอบอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิิจ

เสีียงของผู้้�ประเมิินค่่ า
ทรััพย์์สิินแต่่ละคนต้้องได้้รับ
ั
การยอมรัับ ควรมีีอิิสระคล้้าย
ผู้้�ตรวจสอบภายใน และควร
ได้้รับ
ั การคุ้้�มครองจากสภา
วิิชาชีีพ สมาคมหรืือองค์์กร
วิิชาชีีพประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
เพื่่อ
� ไม่่ให้้ภาคส่่วนธุุรกิิจใดนำำ�
วิิชาชีีพนี้้�ไปใช้้ในทางฉ้้อฉล ดััง
นั้้�น วงการวิิชาชีีพใดก็็ตามจะ
ให้้มีีการผููกขาดการนำำ�ไม่่ได้้
เพราะเท่่ากัับเป็็นบ่่อเกิิดของ
การฉ้้ อฉลหรืือแสวงหาผล
ประโยชน์์เฉพาะตน

นัักพััฒนาที่่ดิ
� ิน
ก็็ต้้องมีี
ประชาธิิปไตย
บางคนบอกว่่าในวงการ
ค้้าจะมีีประชาธิิปไตยได้้อย่่างไร
เป็็นเรื่่อ
� งของมืือใครยาวสาวได้้
สาวเอาต่่างหาก สััจธรรมข้้อนี้้�
ก็็ดำ�ร
ำ งอยู่่�เหมืือนกััน โดยเฉพาะ
กิิจการของสิินค้้าที่่�เป็็นสัังหา
ริิมทรััพย์์บางรายการ เช่่น น้ำำ�
อััดลม บุุหรี่่� คอมพิิวเตอร์์ ฯลฯ
การผููกขาดมีีให้้เห็็นทั่่ว
� ไป ราย
เล็็กรายน้้อยแทบไม่่มีเี สีียงอะไร
และมาตรฐานของรายใหญ่่ก็็
คืือมาตรฐานของโลกนั่่น
� เอง
อย่่างไรก็็ตาม อสัังหา
ริิมทรััพย์์มีลั
ี ักษณะที่่�ยึึดติิดกัับ
ทำำ�เล ทำำ�ให้้ไม่่มีีใครสามารถ
ครอบงำ��หรืือครองส่่วนแบ่่งใน
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ตลาดได้้เกิินครึ่่�ง ตััวอย่่างเช่่น
ในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล บริิษััทอัันดัับหนึ่่�ง
ครองส่่วนแบ่่งตลาดประมาณ
15% บริิษััทมหาชน 40 แห่่ง
ครองส่่วนแบ่่งตลาดอยู่่� 3 ใน 4
แต่่เราก็็ยังั มีีบริิษััทขนาดกลาง
และขนาดย่่อมหรืือ SMEs อยู่่�
อีีกราว 300 แห่่ง ยิ่่ง� กว่่านั้้น
� ใน
ระดัับประเทศยัังมีีนักพั
ั ฒ
ั นาที่่�ดิิน
อื่่น
� อีีกเป็็นจำำ�นวนมาก
ดัังนั้้น
� จึึงไม่่มีใี ครเสีียง
ดัังกว่่าใครนััก สมาคมการค้้า
ของนัักพััฒนาที่่ดิ
� น
ิ ทั้้�งหลาย
ต้้องเป็็นประชาธิิปไตย และ
ต้้องเป็็นตััวแทนที่่แ
� ท้้จริิงของ
นัักพััฒนาที่่ดิ
� ินทั้้�งมวลด้้วย
เพราะในปััจจุุบัน
ั นัักพัฒ
ั นาที่่�ดิิน
มีีนับ
ั พัันๆรายโดยเฉพาะที่่�เป็็น
SMEs อย่่างไรก็็ตาม เชื่่อ
� ว่่า
สมาชิิกของสมาคมก็็ยังั มีีไม่่ถึึง
1 ใน 3 ของทั้้ง� หมด สัังคมจะ
ยอมรัับให้้รายใหญ่่ผูกข
ู าดหรืือ
ทอดทิ้้�ง SMEs ไม่่ได้้

เสมอภาค
คืือทุุกคน
มีโี อกาสเท่่ากััน
เสมอภาคคืือทุุ ก คนมีี
โอกาสเท่่ากััน ใครจะได้้จะเสีีย
ก็็อยู่่�ที่่�ศักยภ
ั
าพของตนเอง จะ
ปล่่อยให้้อยู่่�ที่่�การได้้รับ
ั ข้้อมููล
ที่่�มากน้้อยลดหลั่่�นกัันตามการ
ผููกขาด-ครอบงำ��ไม่่ได้้ ตััวอย่่าง
เช่่ น หากนายกสมาคมนัั ก
พััฒนาที่่�ดิินไปเป็็นกรรมการ
ของหน่่วยราชการที่่�เก็็บข้้อมููล
อสัังหาริิมทรััพย์์ นายกอาจได้้
รัับรายงานวิิจััยฉบัับเต็็มมา
ศึึกษาในรายละเอีียด อาจเผย
แพร่่ข้อ
้ มููลให้้กรรมการบริิหาร
ในสมาคม แต่่สมาชิิกทั่่�วไป
อาจไม่่ทราบข้้อมููลทั้้ง� หมด
เมื่่�อหน่่ วยราชการเผย
แพร่่ข้อ
้ มููลแก่่สาธารณะก็็เผย
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…ประเทศไทยหลัังโควิิด-19 ต้้องมีีประชาธิิปไตย
หาไม่่จะอยู่่�ไม่่ได้้ หรืืออยู่่�อย่่างยากลำำ�บากสำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป
แต่่สบายๆสำำ�หรัับพวกมีีเส้้นสาย ทำำ�ให้้ประเทศชาติิไม่่เจริิญ
ประชาชนยากจนข้้นแค้้นลง มููลค่่าทรััพย์์สิินก็ต
็ ก
แม้้ในวงการอสัังหาริิมทรััพย์์ก็ต้
็ อ
้ งการประชาธิิปไตย…

แพร่่เพีียงบางส่่วน ทำำ�ให้้นััก
วิิชาชีีพหรืือนัักพัฒ
ั นาที่่�ดิินอื่่�น
ไม่่สามารถทราบข้้อมููลได้้ครบ
ถ้้วน เกิิดความได้้เปรีียบ-เสีีย
เปรีียบ หลัักสำ�คั
ำ ัญในที่่�นี้้�ก็็คืือ
ทุุกคนต้้องได้้รับ
ั ข้้อมููลที่่�เท่่า
เทีียมกััน เพีียงแต่่ใครจะไขว่่
คว้้าโอกาสทางธุุรกิิจได้้หรืือ
ไม่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัั บวิิสััยทััศน์์ และ
ศัักยภาพของตน การยึึดถืือ
ในหลัักสำ�คั
ำ ัญนี้้�จึึงจะสะท้้อน
ความเป็็นประชาธิิปไตย

ต้้องแยกแยะ
ภาพลวงตา
การเป็็นกรรมการสมาคม
ถืือเป็็นการอาสามาทำำ�งาน
เพื่่อ
� ส่่วนรวมตามสััญชาตญาณ

ผู้นำ
้� ำ� แต่่ไม่่ใช่่การ “เสีียสละ”
เป็็นแน่่แท้้ เพราะตนเองก็็ได้้
รัับเกีียรติิตามสมควรด้้วย การ
อ้้างความเสีียสละหรืือสร้้าง
ระบบอุุปถััมภ์์เป็็นสิ่่ง� ที่่�น่่าเคลืือบ
แฝงถึึงประโยชน์์ซ่อ
่ นเร้้นบาง
ประการได้้ ในสัังคมแห่่งความ
โปร่่งใสจะมาอ้้างความดีีส่ง่ เดช
ไม่่ได้้ ยกเว้้นจะสละเงิินส่่วน
ตััวออกมาบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ก็็
อีีกเรื่่อ
� งหนึ่่�ง
อย่่างไรก็็ตาม ในความ
เป็็นจริิงมีีคนจำำ�นวนหนึ่่�งพยายาม
ที่่�จะมีีตำ�
ำ แหน่่งเป็็นกรรมการ
สมาคมเพื่่อ
� รัับชอบแต่่ไม่่รับ
ั ผิิด
ชอบ บางครั้้ง� อาจกีีดขวางความ
เจริิญในทำำ�นอง “มืือไม่่พาย
เอาเท้้าราน้ำำ�” บ้้าง สิ่่ง� เหล่่านี้้�
จะเกิิดขึ้้น
� ไม่่ได้้เลยหากสมาชิิก
ทุุกคนมีีการตื่่�นตััวและมีีส่ว
่ น

ร่่วมในบรรยากาศประชาธิิปไตย
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้การครอบงำ��ต่่างๆ
น้้อยลงทั้้ง� จากผู้้�มีีอิิทธิิพลภายใน
หรืือภายนอกองค์์กร เช่่น ฝ่่าย
การเมืือง เป็็นต้้น

ในระดัับสากล
ก็็ต้้องการ
ประชาธิิปไตย
ในโลกนี้้�ยังั ไม่่มีี “องค์์การ
สหประชาชาติิ ” ในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ สมาคมต่่างๆ
ที่่�ตั้้�งขึ้้น
� อาจเป็็นสมาคมที่่�ใหญ่่
มาแต่่ แรก เช่่ น Royal
Institution of Chartered
Surveyors (RICS) จากสห
ราชอาณาจัักร หรืือสมาคมที่่�
มีีตััวแทนจากประเทศต่่างๆ

เข้้าร่่วมบ้้าง เช่่น FIABCI ซึ่่ง�
ดร.โสภณมีีฐานะเป็็นอุุปนายก
สมาคม FIABCI ในประเทศไทย
แต่่สมาคมเหล่่านี้้�ก็็ไม่่ได้้เป็็น
ตััวแทนของทุุกภาคส่่วน
องค์์กรเหล่่านี้้�หาได้้มีีผู้้�
แทนนัั กวิิชาชีีพที่่�เป็็นผู้้�แทน
ของประเทศนั้้�นๆเป็็นสมาชิิก
หรืือมีีสิิทธิิออกเสีียง และถ้้า
จะเป็็นองค์์กรของนัักวิิชาชีีพ
ทั่่�วโลกก็็อาจต้้องเปลี่่�ยนชื่่�อ
เสีียใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ความเป็็นสากลจริิงๆ โดยใน
กรณีีวิิชาชีีพประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน
ผู้้�ประเมิินค่่าทรััพย์์สิิน สถาบััน
ที่่�สอนวิิชาชีีพนี้้� ผู้้�ควบคุุมวิิชาชีีพ
ต้้ องมีีส่่วนเข้้าร่่วมเพื่่�อการ
พััฒนาวิิชาชีีพ เป็็นต้้น
ดัังนั้้�น ความร่่วมมืือใน
ด้้านวิิชาชีีพระดัับสากลต้้อง

อาศััยองค์์กรที่่เ� ป็็นตััวแทนของ
ท้้องถิ่่� นโดยตรง และทำำ�ให้้
องค์์กรสากลนี้้�มีค
ี วามเป็็นประ
ชาธิิปไตยจริิงๆ การดำำ�รงอยู่่�
โดยไม่่ใช่่ตััวแทนของนัักวิิชาชีีพ
หรืือผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่
จึึงไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่างๆได้้อย่่างมีีพลัังเท่่าที่่�ควร
และมีีโอกาสที่่�จะถููกครอบงำ��
โดยองค์์กรสมาชิิกที่่�ใหญ่่กว่า
่
หรืือผู้้�นำำ�ที่่�มีีอิิทธิิพลมากกว่่า
นั่่�นเอง การนี้้�จึึงไม่่ได้้มุ่่�งหวััง
ประโยชน์์ต่่อผู้้�บริิโภค
องค์์กรนานาชาติิด้้าน
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์ควรมีีการ
ประชุุมสมาคมนัักพััฒนาที่่ดิ
� น
ิ
สมาคมผู้ป
้� ระเมิินค่่าทรััพย์์สิน
ิ
สมาคมบริิหารทรััพย์์สิน
ิ และ
อื่่�นๆ ที่่เ� ป็็นตััวแทนของแต่่ละ
ประเทศจริิง และควรมีีการ
ประชุุม “ผู้้�คุุมกฎ” (regulators)
ของแต่่ละประเทศ (เช่่น กรม
ที่่�ดิิน ก.ล.ต. สคบ.) สถาบัันการ
เงิินผู้้�ให้้สิินเชื่่�อ สถาบัันการ
ศึึกษาด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้เกิิดการแลก
เปลี่่�ยนความรู้้� และที่่�สำ�คั
ำ ัญ
เพื่่อ
� ร่่วมกัันออกมาตรการใหม่่ๆ
ในการควบคุุมการบริิการ การ
ค้้าและวิิชาชีีพอย่่างจริิงจััง

ประชาธิิปไตย
คืือลมหายใจ
การยึึดหลัั กอำำ� นาจ
อธิิปไตยเป็็นของปวงชนชาว

ไทย และการคืืนประชาธิิปไตย
ไปสู่่�ประชาชนให้้ ป ระชาชน
ได้้ ตััดสิินอนาคตของตนเอง
ถ้้าประชาชนตััดสิินใจผิิด เขา
จะได้้ เรีียนรู้้�ด้้ วยตนเอง เขา
คงไม่่ออกมาโวยวายอะไรนััก
เพราะเขาตััดสิินใจเอง แต่่ถ้้า
ประชาชนตัั ด สิินใจถูู กต้้ อ ง
ประเทศชาติิก็็จะเดิินหน้้าต่่อ
ไป ประชาชนมีีสิิทธิ์์�ในการคิิด
และศึึกษาเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้เกิิด
พุุ ท ธิิปัั ญ ญา ไม่่ ค วรให้้ ใ คร
มาจููงจมููก เพราะเท่่ากัั บไม่่
เคารพศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
นั่่� นเอง
ในทางตรงกัั นข้้าม ถ้้ า
เราอยู่่�ในคุุก (ทางความคิิด)
ที่่�มีี “ผู้้�คุุม” สั่่�งด้้ วยอำำ�นาจ
ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เด็็ดขาดโดยคนคุุก
ไม่่อาจโต้้แย้้ง ก็็คงไม่่ต้้องการ
ประชาธิิปไตย ต้้ องการแต่่
กำำ�ลัังอาวุุธโดยพวก “ขาใหญ่่”
ในการปกครอง สัังคมแบบ
นั้้� นไม่่ต้้องการการเลืือกตั้้� ง
อาจมีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง และการ
อาสาทำำ�ดีี (ที่่�ดููน่่ารัักๆ) เช่่น
นายชููวิิทย์์ที่่�อาสาไปทำำ�ดีีเก็็บ
ศพในคุุก เป็็นต้้น “ขาใหญ่่”
ก็็มีีหลายแก๊๊งหลายกลุ่่�ม ฟาด
ฟัันหรืือรวมพลัังกัันเพื่่�อผลััด
กัันชิิงเป็็นใหญ่่ เราไม่่ได้้อยู่่�
ในสัังคมคนคุุกมิิใช่่หรืือ
ลองคิิดดูู ว่่ า ในวงการ
พััฒนาที่่�ดิินและนัักวิิชาชีีพที่่�
เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหลาย หากให้้มีี
บรรยากาศประชาธิิปไตย
คณะกรรมการสมาคมมาจาก

การเลืือกตั้้�งเสรีี ไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�
กัับสรรพกำำ�ลัังของ “ขาใหญ่่”
ในวงการ วงการก็็จะสะอาด
ขึ้้� น แต่่ ล ะคนจะเข้้ า มาช่่ ว ย
พััฒนาวงการ ช่่องว่่างการ
ทุุจริิตก็็จะไม่่มีี ผู้้�ใช้้บริิการก็็
อุ่่�นใจ วงการวิิชาชีีพก็็จะมีีการ
พััฒนาทั้้�งทางวิิชาการ เกีียรติิ
และศัักดิ์์�ศรีี เป็็นต้้น การทำำ�ให้้
ทุุกภาคส่่วนทุุกระดัับมีีความ
เป็็ น ประชาธิิปไตยจะยัั ง
ประโยชน์์ แก่่ ทุุ ก ฝ่่ า ย โดย
เฉพาะผู้้�บริิโภคสิินค้้ า และ
บริิการด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
ในอัันที่่�จะได้้รับ
ั บริิการที่่�ดีีและ
ได้้รับ
ั ความคุ้้�มครอง ซึ่่�งจะส่่ง
ผลดีีต่่อผู้้�ประกอบการและผู้้�
ให้้ บ ริิการอื่่� น ๆในวงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเทศไทยหลัังโควิิด19 ต้้องมีีประชาธิิปไตย หาไม่่
จะอยู่่�ไม่่ได้้ หรืืออยู่่�อย่่างยาก
ลำำ�บากสำำ�หรับ
ั ประชาชนทั่่�วไป
แต่่สบายๆสำำ�หรับ
ั พวกมีีเส้้น
สาย ทำำ� ให้้ ป ระเทศชาติิไม่่
เจริิญ ประชาชนยากจนข้้น
แค้้นลง มููลค่่าทรััพย์์สิินก็็ตก
แม้้ในวงการอสัังหาริิมทรััพย์์
ก็็ต้้องการประชาธิิปไตย

การมีีประชาธิิปไตย
ในทุุ ก วงการ จึึงเป็็ น
ประโยชน์์อย่่างแท้้จริิง
และถืือว่่า Win-Win แก่่
ทุุกฝ่่าย
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สัังคมไทยหลัังโควิิด
ชีีวิิตจะยิ่่ง
� มืืดมน
ถ้้าได้้นายกฯคนเดิิม บริิหารแบบเดิิมๆ
วิิญญััติิ ชาติิมนตรีี
เลขาธิิการสมาพัั นธ์์
นัักกฎหมายเพื่่� อสิิทธิิเสรีีภาพ
(สกสส.)
หลััง คสช. เข้้ายึึดอำำ�นาจ
ทนายวิิญญััติชั
ิ ก
ั ชวน
เพื่่� อนๆ ทนายความด้้วยกััน
� ว่่า
มาตั้้�งกลุ่่�มชื่่อ
กลุ่่�มนัักกฎหมายอาสา
เพื่่� อสิิทธิิมนุุษยชน (กนส.)
เข้้าช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากคำำ�สั่่�ง คสช.
� กลุ่่�มเป็็น
ต่่อมาเปลี่่�ยนชื่่อ
สมาพัั นธ์์นัักกฎหมาย
เพื่่� อสิิทธิิเสรีีภาพ (สกสส.)
ปััจจุุบัันช่่วยเหลืือ
ผู้้�ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
จากคดีีทางการเมืือง
นัับเป็็นทนายความ
�
เพื่่� อสิิทธิิมนุุษยชนอีีกคนหนึ่่ง
ที่่�สัังคมไทยต้้องปรบมืือให้้

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

การมาของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา หรืือโควิิด 2019
(COVID-19) นัับเป็็นปััญหา
ใหญ่่มากของชาวโลก ที่่หนึ่่
� �ง
ในนั้้� นรวมถึึงประเทศไทย
ด้้วย อะไรคืือไวรััสโควิิด-19
คงไม่่ต้้องกล่่าวถึึงอีีก เพราะ
เชื่่�อว่่าทุุกคนที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�
ในสัังคมทุุกประเทศต่่างก็็
ทราบถึึงความร้้ายแรงกััน
อย่่างดีี
เมื่่�อโรคติิดเชื้้�อไวรััสโค
วิิด-19 แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็ว
และรุุ น แรง มีี ผู้้�ติิ ดเชื้้� อ เสีี ย
ชีีวิิตนัับล้้านคน วััคซีีนสำำ�หรับ
ั
โควิิด-19 จึึงบัังเกิิดขึ้้น
� ข้้อมููล
จากองค์์การอนามััยโลก (WHO)
ระบุุว่า่ วััคซีีนโควิิด-19 ที่่�ใช้้อยู่่�
หลายตััวเริ่่ม
� ตั้้ง� แต่่เดืือนธัันวาคม
2563 เพราะช่่ ว ยปกป้้ อ ง
ร่่างกายจากโควิิด โดยกระตุ้้�น
การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�จะตอบ
สนองต่่อไวรััส ร่่างกายเราก็็
จะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันซึ่่�งจะช่่วย
ต่่อสู้้�กัับไวรััสได้้ กระบวนการ
นี้้�บางครั้้ง� อาจทำำ�ให้้เกิิดผลข้้าง
เคีียง เช่่น มีีไข้้ หนาวสั่่น
� หรืือ
ปวดหััว แต่่อาจจะไม่่เกิิดกัับ
ทุุกคน วััคซีีนสามารถป้้องกััน
การติิดเชื้้�อและการแพร่่เชื้้�อได้้
ในระดัับหนึ่่�งเท่่านั้้�น แต่่ต่ำำ�กว่า่
ประสิิทธิิภาพในการป้้องกััน
การป่่วยหนัักและการเสีียชีวิิ
ี ต
เนื่่� อ งจากวัั ค ซีี น โควิิด
เพิ่่�งได้้รับ
ั การคิิดค้้นและพััฒนา

ขึ้้�นในช่่วงไม่่นานหลัั งจากมีี
การแพร่่ร ะบาดขึ้้� น ในโลก
ผลลัั พ ธ์์ ข องวัั ค ซีี น ที่่� ดีี ไ ม่่ ว่่ า
จะเป็็นวััคซีีนตัั วใดจะต้้ องมีี
ประสิิทธิิภาพสูู ง เนื่่� อ งจาก
การเกิิดขึ้้�นของไวรััสสายพัันธุ์์�
ใหม่่ๆ นอกจากต้้ องมีีวััคซีีน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพแล้้ว ยัังต้้อง
มีี ค วามรวดเร็็ว ในการผลิิต
และการจัั ด ส่่ ง วัั ค ซีี น ที่่� มีี
มาตรฐานที่่�เข้้มงวด เพราะ
นั่่� น คืือสิ่่� ง ที่่� อ งค์์ ก ารอนามัั ย
โลกกำำ�ลัังช่่วยให้้วััคซีีนได้้รับ
ั
การฉีีดให้้กัับประชากรจำำ�นวน
มากทั่่�วโลก แม้้วััคซีีนไม่่อาจ
ป้้ อ งกัั น การติิดเชื้้� อ ได้้ 100
เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่ถืือว่่าปลอดภััย
สำำ�หรับ
ั คนส่่วนใหญ่่ที่่�มีีอายุุ
18 ปีีขึ้้�นไป
วััคซีีนประเภทต่่างๆที่่�มีี
ศัักยภาพต่่อต้้านการติิดเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19 ได้้แก่่
1.วััคซีีนเชื้้�อตาย จะใช้้
ไวรััสที่่�ถููกทำ�
ำ ลายหรืือทำำ�ให้้
อ่่อนแอ จึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดโรค
แต่่สามารถกระตุ้้�นให้้ร่า่ งกาย
มนุุษย์์สร้า้ งการตอบสนองทาง
ภููมิิคุ้้�มกัันได้้
2.วััคซีีนที่่ทำ
� �
ำ จากโปรตีีน
ไวรััส จะใช้้ชิ้้น
� ส่่วนของโปรตีีน
หรืือเปลืือกโปรตีี นที่่�ไม่่เป็็น
อัันตรายที่่�มีลั
ี ักษณะคล้้ายตััว
ไวรััสโควิิด-19 มากระตุ้้�นให้้
ร่่างกายสร้้างการตอบสนอง
ทางภููมิิคุ้้�มกัันอย่่างปลอดภััย
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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๒ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

…บุุคลากรทางการแพทย์์ถููกทอดทิ้้�ง
ให้้รัับมืืออย่่างไร้้ทิิศทางการจััดการ
ภาพคนเบีียดเสีียดใกล้้ชิิดกัน
ั เพื่่� อรอรัับ
วััคซีีน แต่่สิ่่�งที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจให้้ความสำำ�คััญ
มากกว่่าชีีวิตป
ิ ระชาชนกลัับกลายเป็็น
การออกกฎหมายเพื่่� อนิิรโทษกรรม…
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3.วััคซีีนที่่�ใช้้ไวรััสเป็็น
พาหะ จะใช้้ไวรััสที่่�ปลอดภััย
ไม่่ก่่อโรคมาเป็็นแพลตฟอร์์ม
ในการผลิิตโปรตีีนของไวรััส
โคโรนา เพื่่อ
� กระตุ้้�นการตอบ
สนองทางภููมิิคุ้้�มกััน
4 . วัั ค ซีี น ช นิิ ด ส า ร
พัันธุุกรรม RNA และ DNA
เป็็นเทคโนโลยีีที่่ล้ำ
� ำ�สมัย
ั ซึ่ง่� ใช้้
สารพัันธุุกรรม RNA หรืือ DNA
ที่่�ดััดแปลงพัันธุุกรรมแล้้วมา
สร้้างโปรตีีนที่่�กระตุ้้�นการตอบ
สนองทางภููมิิคุ้้�มกัันได้้อย่่าง
ปลอดภััย
เมื่่อ
� กล่่าวถึึงวััคซีีนแต่่ละ
อย่่างข้้างต้้น จะพบว่่าแต่่ละ
ประเทศก็็เลืือกใช้้วััคซีีนที่่�คิิด
ว่่าจะเหมาะสมในสถานการณ์์
นั้้�นๆและมีีเทคโนโลยีีที่่ดี
� ีที่่สุ
� ด
ุ
ในการป้้องกัันเชื้้�อโควิิด
ในช่่วงเริ่่ม
� ต้้นอาจจะไม่่มีี
ใครรู้้�ว่่าวััคซีีนตััวใดคืือวััคซีีน
ที่่�ดีีที่่สุ
� ด
ุ แต่่เมื่่อ
� ระยะเวลาผ่่าน
ไป ทุุกประเทศต่่างรู้้�ต่่างเข้้าใจ
ว่่า “วััคซีีนที่่ดีี
� กว่่า” นั้้�นมีีอยู่่�
จริิง และรู้้�ว่่าวััคซีีนใด “ด้้อย
ประสิิทธิภ
ิ าพ” แต่่ดููเหมืือน
ว่่ า รััฐ บาลไทยกลัั บ ยัั ง คง
พยายามที่่� จ ะสั่่� ง วัั ค ซีี น ที่่� มีี
คุุ ณ ภาพต่ำำ� เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ
ประสิิทธิิผลที่่�ออกมาในช่่วง
ระยะเวลาที่่�สามารถพิิสููจน์์ได้้
ทางวิิทยาศาสตร์์แ ละการ
แพทย์์ด้้วยเหตุุผลว่่า “เราเป็็น
ลููกค้้าที่่ดีี
� ” และนั่่�นคืือเหตุุผล
ที่่� ป ระเทศไทยได้้ วัั ค ซีี น ที่่� มีี
คุุณภาพด้้อยกว่่าที่่�ควรจะเป็็น
อีีกทั้้ง� ยัังมีีราคาที่่�สูงู กว่่าวััคซีีน
ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพที่่�ดีีกว่า
่ อย่่างเห็็น
ได้้ชัด
ั
ภาพที่่�ชััดเจนที่่�สุุดก็็คืือ
ใครที่่�ได้้วััคซีีนคุุณภาพต่ำำ�ไป
แล้้ว แม้้แต่่ครบโดสคืือ 2 เข็็ม
แล้้ว ก็็จำำ�เป็็นต้้องกลัับมาฉีีด
วััคซีีนตัั วอื่่� นกระตุ้้�นแทนใน
ที่่�สุด
ุ
เหล่่านี้้�ยัังไม่่นัับรวมถึึง
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เมื่่อ
� ได้้นำำ�เข้้าวััคซีีนคุุณภาพที่่�
ดีีกว่า่ ชััดเจนกว่่ามาแล้้ว ไม่่ว่า่
จะโดยวิิธีีรับ
ั บริิจาคหรืือสั่่ง� ซื้้�อ
เข้้ามา ก็็ ล้้วนแต่่ พบปััญหา
ความไม่่เท่่าเทีียมในการแจก
จ่่าย รวมถึึงอภิิสิิทธิ์์�ชนที่่�สามารถ
เข้้าถึึงวััคซีีนที่่�ดีีกว่า
่ ในขณะที่่�
ประชาชนโดยทั่่�วไปกลัับไม่่มีี
ทางเลืือกที่่�จะได้้วัค
ั ซีีนคุุณภาพ
ถ้้าหากนัั บ ดราม่่าใน
เรื่่อ
� งวััคซีีนไม่่มาตามนััดด้้วย
เหตุุผลของ “วััคซีีน” หรืือ
“แย่่งซีีน” ก็็ตาม การบริิหาร
จััดหาวััคซีีนเหล่่านี้้�ได้้สร้้าง
ความไม่่ปลอดภััยกับ
ั ประชาชน
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เพราะ
ยัังมีีคนไทยอีีกจำำ�นวนมาก
ที่่ยั
� ง
ั ไม่่ได้้ฉีีดวััคซีีนแม้้แต่่เข็็ม
แรก และยัังมีีคนไทยจำำ�นวน
ไม่่น้้อยที่่�มีีความไม่่เชื่่�อใจใน
ตััววััคซีีน หรืือไม่่มีโี อกาสเข้้า
ถึึงวััคซีีนคุุณภาพเพราะมีีราคา
ต้้องจ่่าย ซึ่่�งแท้้จริิงแล้้วการ
บริิการด้้านสาธารณสุุขนั้้�นถืือ
เป็็นสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐานที่่�
ประชาชนทุุกคนต้้ องได้้ รับ
ั
อย่่างเท่่าเทีียมโดยไม่่ถููกบีีบ
บัังคัับและต้้องสามารถเลืือก
ได้้

รััฐไทย
สำำ�เร็็จ
หรืือล้้มเหลว
ในการรัับมืือ
กัับวิิกฤต
โควิิด?
ถามว่่าเหตุุใดประเทศไทย
จึึงล้้ มเหลวในการรัับมืือกัั บ
วิิกฤตโควิิดในสายตาของ
ประชาชนส่่วนใหญ่่ อะไรคืือ
สิ่่ง� ชี้้�วัด
ั ความล้้มเหลวนั้้�น ล้้วน
มาจากปััจจััยสำ�คั
ำ ัญในอดีีตที่่�
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เกิิดขึ้้น
� และเห็็นกัันมาแล้้ว ทั้้ง� นี้้�
อาจเป็็นเพราะหากการเมืือง
ในประเทศดีี ผู้้�นำำ�ประเทศดีี
ผลที่่�เห็็นและประชาชนได้้รับ
ั
ย่่อมสะท้้อนคำำ�ตอบในด้้านดีี
ด้้ วย แต่่ ความจริิงของ
สถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั ทำำ�ให้้มอง
อนาคตแทบไม่่เห็็น สิ่่�งที่่�เห็็น
และเป็็นอยู่่�ก็็คืือความเลวร้้าย
ในอดีี ต ที่่� ป ระเทศชาติิและ
ประชาชนยัังตกอยู่่�ภายใต้้การ
บริิหารของผู้้�นำำ�ที่่ม
� าจากการ
รััฐประหาร
ขณะที่่�ผู้้�เขีียนนั่่�งเขีียน
บทความนี้้� ก็็ลองนึึกๆว่่ามีี
หลายเรื่่อ
� งที่่เ� ป็็นปััญหาสะสม
สร้้างความตกต่ำำ�ให้้กัับประเทศ
ชาติิ ตราบใดที่่ก
� ารเมืืองยััง
เป็็นของกลุ่่�มอำำ�นาจเก่่า และ
ผู้้�นำำ�ประเทศอย่่าง พล.อ.
ประยุุ ทธ์์ จัั นทร์์โอชา คืือ
ตััวแทนของกลุ่่�มอำำ�นาจเก่่า
ที่่�ทำ�
ำ ให้้ประเทศแทบจะไม่่มีี
อนาคต
เห็็นได้้จากปััญหาความ
ยากจน ปััญหาภััยแล้้ง ปััญหา
ราคาพืืชผลทางการเกษตร
ตกต่ำำ�เป็็นประวััติิการณ์์ ปััญหา
น้ำำ�ท่ว
่ ม ปััญหาทางการเมืือง
ปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
ปััญหาทางการเงิิน การใช้้จ่่าย
งบประมาณแผ่่นดิินและวิินััย
การคลััง ปััญหาด้้านความเชื่่อ
�
มั่่�นในการลงทุุน ปััญหาด้้าน
การสาธารณสุุขที่่กำ
� ำ�ลัังซ้ำำ�เติิม
ประชาชนที่่�เผชิิญกัับโควิิดใน
ขณะนี้้�
ในอดีี ต การแก้้ ปัั ญ หา
ความยากจนและนโยบาย
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาล
พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ที่่�
เห็็นคืือทำำ�ได้้เพีียงแค่่การแจก
เงิินผ่่านบััตรคนจนจำำ�นวน
14.5 ล้้านคน แต่่ปัจ
ั จุุบัน
ั ปััญหา
เศรษฐกิิจจากภััยโควิิดและภััย
ธรรมชาติิ จำำ�นวนคนยากจน
น่่าจะพุ่่�งสููงขึ้้�นกว่่า 20 ล้้าน
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จึึงเกิิดขึ้้น
� เพื่่อ
� ประท้้วงรััฐบาล
พวกเขาเรีียกหาวััคซีีนดีีๆ แต่่
กลัับได้้รัับรถฉีีดน้ำำ� กระสุุน
ยาง แก๊๊สน้ำำ�ตา การปฏิิบัติ
ั ิ
อย่่างรุุนแรงของตำำ�รวจ คฝ.
และคดีีความ ทั้้� ง ๆที่่� รั ัฐ
ธรรมนููญปีี 2560 บััญญััติิ
รองรัับสิิทธิพื้้
ิ น
� ฐานด้้านการ
ชุุมนุุม การบริิการสาธารณสุุข
ที่่�ดีีอยู่่�แล้้ว ดููเหมืือนว่่ารััฐบาล
และฝ่่ายเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั จะแยแส
ต่่ อ ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ข อง
ประชาชนน้้อยลงๆราวกัับเป็็น
ประเทศที่่�ไม่่เป็็นประชาธิิปไตย

เก่่งแต่่กู้้�
ให้ค
้ นรุ่่�นใหม่่
แบกหนี้้�
โยนรััฐบาล
ในอนาคต
รัับภาระ
...ขยัันสร้้างหนี้้�ในปััจจุุบัันมาใช้้สุุรุ่่�ยสุุร่่าย
ทำำ�ให้้เสีียวิินััยทางการเงิิน… ไม่่นำำ�มาแก้้ปััญหาโควิิด-19
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังดัังที่่�ประเทศอื่่�นเขาทำำ�กััน
ประชาชนจำำ�นวนไม่่น้้อยต้้องดิ้้�นรนควัักกระเป๋๋าจองสิิทธิิ
หรืือจััดหาซื้้�อวััคซีีนมาฉีีดด้้วยตนเอง…
คน แล้้วหนี้้�สาธารณะที่่�สูงู ขึ้้น
�
เรื่่อ
� ยๆจะแจกเงิินประชาชนได้้
อีีกแค่่ไหนกััน
เมื่่อ
� ดููการบริิหารจััดการ
รัับมืือไวรััสโควิิด-19 หลายคน
เชื่่อ
� ว่่ารััฐบาลและหน่่วยงาน
ที่่น
� ายกรััฐมนตรีีตั้้�งขึ้้น
� มาไม่่
ได้้จััดหา “วััคซีีน” ด้้วยเหตุุผล
เรื่่อ
� งคุุณภาพหรืือประสิิทธิภ
ิ าพ
แต่่ใช้้งบประมาณแผ่่นดิิน
จััดซื้้�อวััคซีีนที่่ทำ
� �
ำ ให้้ประชาชน
จำำ� นวนมากไม่่เชื่่� อ มั่่� น ใน

คุุณภาพของวััคซีีน หลายคน
ปฏิิเสธวััคซีีนที่่�รัฐั อ้้างว่่าจะจััด
ให้้ได้้ตามเป้้าหมาย ทั้้ง� ที่่�ความ
จริิงวััคซีีนก็็ยัังขาดแคลน ไม่่
สามารถฉีีดได้้ต่่อเนื่่�องอย่่าง
ที่่�ควรจะเป็็น
อย่่างนี้้�ไม่่เรีียกว่่าความ
ล้้มเหลวในการบริิหารจััดการ
โควิิดและวััคซีีนแล้้วจะเรีียก
ว่่าอะไร ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพคน
นอนป่่วยตายในบ้้าน คนนอน
ตายบนถนนเพราะหาเตีียงไม่่

ได้้ เพราะไม่่มีเี จ้้าหน้้าที่่�เพีียง
พอ บุุคลากรทางการแพทย์์
ถููกทอดทิ้้�งให้้รัับมืืออย่่างไร้้
ทิิศทางการจััดการ ภาพคน
เบีียดเสีียดใกล้้ชิิดกัันเพื่่อ
� รอ
รัับวััคซีีน แต่่สิ่่�งที่่ผู้
� มี
้� ีอำำ�นาจ
ให้ค
้ วามสำำ�คััญมากกว่่าชีีวิิต
ประชาชนกลัับกลายเป็็นการ
ออกกฎหมายเพื่่� อ นิิ ร โทษ
กรรม
แทนที่่�คณะรััฐมนตรีีจะ
ยัับยั้้�ง กลัับเห็็นชอบให้้มีีการ
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“นิิ ร โทษกรรม” บุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์ พยาบาล และ
อาสาสมััคร ไว้้ใน พ.ร.บ.โรค
ติิดต่่อฯ ตอกย้ำำ�ว่่ารััฐบาลล้้ม
เหลวในการบริิหารจัั ด การ
ด้้านสาธารณสุุข เพราะไม่่เร่่ง
หาวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพมา
ฉีีดให้้ประชาชนอย่่างรวดเร็็ว
และทั่่�วถึึง ประชาชนต้้องรอ
คอยวััคซีีน ข้้อมููลด้้านวััคซีีน
มีีความสัับสน แต่่ห้้ามประชาชน
วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ ผู้้�ป่่วยที่่�ติิ ด
เชื้้�อต้้องรอการตรวจด้้วยการ
ยืืนยัั น ตามระเบีี ย บ สถาน
พยาบาลหรืือโรงพยาบาล
สนามก็็ มีี เ ตีี ย งไม่่ เพีี ย งพอ
ขาดแคลนอุุ ปกรณ์์ ทางการ
แพทย์์ เครื่่อ
� งช่่วยหายใจกลาย
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
ความไม่่พอใจจาก
ประชาชนจึึงห้า
้ มไม่่ได้้ ม็็อบ

เมื่่�อดููวิินััยการเงิินการ
คลััง ในปีี 2563-2564 มีีการ
กู้้�เงิินฉุุกเฉิินนอกงบประมาณ
1.5 ล้้านล้้านบาท เกิิดปััญหา
หนี้้�สาธารณะพุ่่�งชนเพดานกว่่า
60% ของจีีดีีพีี รวมทั้้ง� ปััญหา
หนี้้�ครััวเรืือนที่่�สููงมาก คนที่่�
เรีียนจบใหม่่ไม่่มีีงานทำำ�และ
ต้้ อ งตกงานกัั น มากขึ้้� น ผู้้�
ประกอบการทั้้ง� รายเล็็ก ราย
ย่่อย วิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม ต้้องปิิดตััวลง คนจน
คนไร้้อาชีีพมากขึ้้น
� ล้้วนแต่่ไม่่
สอดคล้้องกัับการแก้้ปััญหา
ด้้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ ที่่� มีี ก า ร
ประชาสััมพัันธ์์หรืือประกาศ
ข่่าวสารว่่าประชาชนอยู่่�ดีีกิิน
ดีี ไม่่เคยมีีรัฐ
ั บาลใดทำำ�ได้้มา
ก่่อน
อย่่างไรก็็ตาม การแก้้
ปััญหาด้้านสาธารณสุุขและ
ความยากจนไม่่สามารถ
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หลอกกัันได้้ ดัังนั้้�น การกู้้�เงิิน
จำำ�นวนมากนัับล้้านล้้านบาท
จะตกเป็็นภาระให้้แก่่คนรุ่่�น
ใหม่่ รััฐบาลในอนาคต ต้้อง
ใช้้หนี้้�คืืนในอนาคต เพราะ
เงิินในอนาคตที่่�ขยัันสร้้างหนี้้�
ในปััจจุุบัน
ั มาใช้้สุรุ่่�ยสุ
ุ
รุ่ า่ ยทำำ�ให้้
เสีียวิินััยทางการเงิินก็็มาจาก
การบริิหารประเทศทั้้ง� สิ้้�น แต่่
กลัับไม่่นำำ�มาแก้้ปัญ
ั หาโควิิด19 อย่่างเต็็มกำำ�ลัังดัังที่่�ประเทศ
อื่่�นเขาทำำ�กััน ประชาชนจำำ�นวน
ไม่่น้้อยต้้องดิ้้�นรนควัักกระเป๋๋า
จองสิิทธิิหรืือจััดหาซื้้�อวััคซีีน
มาฉีีดด้้วยตนเอง นี่่�คืือความ
เป็็นจริิง
การเมืืองในสภาที่่�ผ่่าน
มา ฝ่่ า ยค้้ า นในสภาผู้้�แทน
ราษฎรยื่่�นญััตติิขออภิิปราย
ไม่่ไว้้วางใจว่่า พล.อ.ประยุุทธ์์
เป็็นบุุคคลที่่�ไร้้ภููมิิปััญญา ไร้้
องค์์ความรู้้� ไร้้จิิตสำำ�นึึกรับ
ั ผิิด
ชอบ ไร้้คุณ
ุ ธรรมจริิยธรรม ไร้้
ความสามารถเป็็ น หัั ว หน้้ า
รััฐบาล ทำำ�ให้้การบริิหารราชการ
แผ่่นดิินล้้ มเหลว ผิิดพลาด
บกพร่่องเสีียหายร้้ายแรงทุุก
ด้้าน ทั้้ง� ด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ
และสัังคม ทั้้ง� ในภาวะปกติิและ
ภาวะวิิกฤตโควิิด-19 พล.อ.
ประยุุทธ์ไ์ ด้้รวมศููนย์์อำำ�นาจ
แบบเบ็็ดเสร็็จ แต่่กลัับปฏิิบัติ
ั ิ
และละเว้้นการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
โดยมิิชอบและไม่่สุุจริิต มีี
พฤติิการณ์์ฉ้้อฉลทุุจริิตต่่อ
หน้้าที่่� จงใจใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�
ขััดต่่อรััฐธรรมนููญ กฎหมาย
มติิคณะรััฐมนตรีี รวมทั้้�งค้้า
ความตาย เหิิมเกริิม และมีี
ข้้อสั่่�งการของตนในลัักษณะ
“กลืืนน้ำำ�ลาย” ตััวเอง
จากการถ่่ายทอดสดการ
อภิิปรายหลายประเด็็ น ผู้้�
อภิิปรายได้้มีก
ี ารยกเรื่่อ
� งราว
ผู้้�นำำ� ประเทศอย่่ า ง พล.อ.
ประยุุทธ์์ ที่่�เคยบอกว่่าจะไม่่
ทำำ�รัฐ
ั ประหารแต่่ก็็ยัังทำำ� ทั้้�ง
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ยัังอภิิปรายถึึงรััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงสาธารณสุุขที่่�บอก
ว่่าไวรััสโควิิด-19 เป็็นแค่่ไข้้
หวััดธรรมดา แต่่กลับ
ั ไม่่ธรรมดา
เพราะยอดผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด
สะสม 1 ล้้านคน มีีผู้้�เสีียชีีวิิต
สะสมกว่่า 10,000 คน เป็็นต้้น
ซึ่ง่� ผลการโหวตแม้้จะไว้้วางใจ
เพราะรััฐบาลกุุมเสีียงข้้างมาก
ในสภา แต่่นายกรััฐมนตรีีกลัับ
ได้้คะแนนน้้อยที่่�สุด
ุ ย่่อมแสดง
ผลสะท้้อนถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�
บริิหารประเทศล้้มเหลวได้้อีีก
ด้้านหนึ่่�ง
แน่่ น อ น ว่่ า พ ล . อ .
ประยุุทธ์ยั
์ งั จะได้้อยู่่ต่
� ่อเพราะ
เสีียงในสภาที่่รู้้
� กั
� ัน เรื่่อ
� งการ
ลาออกเพื่่�อเปิิดให้้เลืือกนา
ยกฯคนใหม่่ขึ้้น
� มาแทนนั้้�นคง
เป็็นเรื่่อ
� งที่่เ� ป็็นไปได้้ยาก แต่่
ถ้้า พล อ.ประยุุทธ์จ
์ ะตััดสิิน
ใจยุุ บ สภาคืืนอำำ� นาจให้้
ประชาชนก็็ ยัั ง น่่าจะเป็็ น
หนทางที่่ทำ
� �
ำ ให้้ พล อ.ประยุุทธ์์
ดููดีีขึ้้น
� มาได้้บ้้าง จากที่่ห
� ลาย
คนมองว่่าไม่่มีี อ ะไรดีีใน
สายตาของประชาชนส่่วน
ใหญ่่
จนถึึงวัันนี้้� หากจะฝืืน
อยู่่ด้้วย
�
การหลอกตััวเองหรืือ
หลอกประชาชน ก็็ ไ ม่่มีี
ประโยชน์์อะไรต่่อประเทศ
ชาติิ
7 ปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นอดีีต
ที่่�ชััดเจน แม้้จะมองอนาคต
ไม่่เห็็น แต่่ถ้้าภายหลัั งภัั ย
โควิิดครั้้�งนี้้�ยัังคงปรากฏชื่่�อ
“พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา”
กลัั บมาเป็็นนายกรััฐมนตรีี
อีีก
ก็็เชื่่อ
� ได้้ว่่าหายนะที่่ร้้
� าย
แรงต่่อคนไทยจะหนัักยิ่่�งขึ้้น
�
คนไทยจะสิ้้�นหวััง อนาคต
ประเทศไทยและสัังคมไทย
จะมืืดมนจนสุุดจะหาคำำ�มา
บรรยาย
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เศรษฐกิิจพรุ่่�งนี้้�
เพื่่อ
� คนไทย

พิิ ชััย นริิพทะพัั นธุ์์�
รองหััวหน้้าพรรคเพื่่� อไทย
ด้้านเศรษฐกิิจ
จบมััธยมศึึกษา
จากโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ระดัับปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์
และระดัับปริิญญาโท ด้้านการบััญชีี
จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เป็็นนัักธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจอััญมณีีและการส่่งออก
เจ้้าของบริิษััท
เจมส์์ควอลิิตี้้� จิิวเวอร์์รี่่� จำำ�กััด
ได้้รัับตำ�ำ แหน่่งที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
พ.ศ.2551 ได้้รัับตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีีช่่วย
ว่่าการกระทรวงการคลััง
ในรััฐบาลนายสมััคร สุุนทรเวช
พ.ศ.2554 ได้้ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร
� พรรคเพื่่� อไทย
แบบบััญชีีรายชื่่อ
� ผู้้�สมััคร ส.ส.
มีีลำำ�ดัับในบััญชีีรายชื่่อ
เป็็นลำำ�ดัับที่่� 124 ไม่่ได้้รัับเลืือกตั้้�ง
� ในทีีมเศรษฐกิิจ
แต่่ได้้เป็็นหนึ่่ง
ของพรรคเพื่่� อไทย
วัันที่่� 9 สิิงหาคม พ.ศ.2554 ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงพลัังงาน ในรััฐบาล
ของนางสาวยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร
พ.ศ.2562 ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร แบบบััญชีี
� สัังกััดพรรคไทยรัักษาชาติิ
รายชื่่อ
� ถููกศาลรััฐธรรมนููญตััดสิิน
ซึ่่ง
ยุุบพรรคก่่อนวัันเลืือกตั้้�ง
พ.ศ. 2563-ปััจจุุบััน ได้้รัับเลืือก
จากที่่�ประชุุมใหญ่่ให้้เป็็น
รองหััวหน้้าพรรคเพื่่� อไทย

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

จะทำำ�อย่่างไรหลัังภััยโควิิด
คำำ� ถามที่่� ค าใจคนไทยทั้้� ง
ประเทศขณะนี้้�คืือ “ประเทศ
ไทยจะเป็็นอย่่างไรหลัังโค
วิิด?” ที่่�คาใจและกัังวลใจ
กัันก็็เพราะว่่า จากสภาวการณ์์
ที่่เ� ป็็นอยู่่ดูู
� เหมืือนประเทศจะ
ย่ำำ�แย่่และเสื่่�อมถอยอย่่าง
มาก ตััวเลขทางเศรษฐกิิจ
ทุุกตััวดููย่ำ�
ำ แย่่ การฟื้้�นตััวทาง
เศรษฐกิิจเป็็นไปอย่่างต่ำำ�เตี้้�ย
และยัั ง ไม่่เห็็ น แนวทางที่่�
ประเทศไทยจะก้้าวหน้้าต่่อ
ไปได้้อย่่างไร แม้้ พล.อ.
ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี และรััฐบาลจะยััง
พยายามขายฝัันว่่าประเทศ
ไทยกำำ�ลัังไปด้้วยดีี แต่่ถึึง
ตอนนี้้�แล้้วคงปฏิิเสธไม่่ได้้
เลยว่่าตลอด 7 ปีีที่่�ผ่่านมา
พล.อ.ประยุุ ทธ์์ล้้มเหลวใน
การพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่าง
สิ้้� น เชิิ ง ตั้้� ง แต่่ก่่อนจะเกิิ ด
วิิกฤตการณ์์ไวรััสโควิิดแล้้ว
การเกิิดการระบาดของไวรััส
โควิิดเป็็นการตอกย้ำำ�และ
แสดงให้้เห็็นถึึงความอ่่อนแอ
ของเศรษฐกิิจไทยที่่ผ่่
� านมา
และแสดงถึึงความล้้มเหลว
ของรััฐบาล พล.อ.ประยุุทธ์์
ที่่�บริิหารประเทศตั้้�งแต่่ใน
อดีีตจนถึึงปััจจุุบัน
ั
เรื่่อ
� งเหล่่านี้้�หากจำำ�กัันได้้
ผู้้�เขีียนเองได้้เตืือนสติิ พล.อ.
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ประยุุทธ์์และคนไทยทั้้ง� ประเทศ
มาโดยตลอด หลัักฐานที่่�เห็็น
ได้้ชััดจากการถููกเรีียกปรัับ
ทััศนคติิ 8 ครั้้ง� และถููกเรีียก
ดำำ�เนิินคดีีอีก
ี 4 ครั้้ง� รวมเป็็น
12 ครั้้ง� อีีกทั้้ง� พล.อ.ประยุุทธ์์
เองได้้ออกมาพููดโจมตีีโต้้ตอบ
ผู้้�เขีียนหลายครั้้ง� แม้้แต่่ในที่่�
ประชุุ ม นานาชาติิ G-77
พล.อ.ประยุุทธ์์ยัังใช้้เวทีีการ
ประชุุมนานาชาติินี้้�เพื่่อ
� โจมตีี
ผู้้�เขีียน ถึึงขนาดถามว่่าผู้้�เขีียน

จบอะไรมาถึึงได้้มาวิิจารณ์์
เศรษฐกิิจ ซึ่่� ง หากจะถาม
พล.อ.ประยุุทธ์์กลับ
ั บนพื้้�นฐาน
เดีียวกััน ก็็ต้อ
้ งถามว่่า พล.อ.
ประยุุทธ์ ์จ บอะไรมาถึึงมา
บริิหารเศรษฐกิิจ เป็็นหััวหน้้า
ทีีมเศรษฐกิิจเอง โดยไม่่เคย
แสดงให้้ประชาชนได้้รู้้�ว่่า
พล.อ. ประยุุทธ์มี
์ ค
ี วามรู้้�ความ
เข้้าใจในเรื่่อ
� งเศรษฐกิิจเลย
แถมพููดผิิดๆมาตลอด ผลลััพธ์์
ของการบริิหารโดยขาดความ
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รู้้�ความเข้้าใจทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ
ไทยต้้องย่ำำ�แย่่หนัักตั้้ง� แต่่ก่อ
่ น
เกิิดวิิกฤตการณ์์โควิิดแล้้ว โดย
หลัังจากการเลืือกตั้้ง� และ พล.อ.
ประยุุ ทธ์์มาเป็็นหััวหน้้ าทีีม
เศรษฐกิิจเอง เศรษฐกิิจไทย
กลัับแย่่ลง การขยายตััวลดต่ำำ�
ลงกว่่าเดิิมมาก โดยในปีี 2562
เศรษฐกิิจไทยขยายตััวได้้เพีียง
2.4% หลัังจากปีี 2561 ขยาย
ตััวได้้ 4.2% และในไตรมาส 4
ปีี 2562 ขยายตััวได้้แค่่ 1.6%
พอมาถึึงไตรมาสแรกปีี 2563
ก่่อนมีีการระบาดของไวรััสโค
วิิด เศรษฐกิิจไทยก็็ขยายตััว
ติิดลบแล้้ว โดยติิดลบที่่� -1.8%
ซึ่่ง� แสดงถึึงความล้้มเหลวและ
อ่่อนแอตั้้ง� แต่่ก่อ
่ นจะเกิิดวิิกฤต
ไวรััสโควิิดเสีียอีก
ี
ดัังนั้้�น การที่่�จะวิิเคราะห์์
กัันว่่าประเทศไทยจะเป็็นอย่่างไร
หลัังโควิิดอาจจำำ�เป็็นต้้องย้้อน
หลัังไปดููประเทศไทย 7 ปีีที่่�
แล้้วหลัังเกิิดการปฏิิวััติิ เพื่่อ
� ที่่�
จะได้้เข้้าใจสถานการณ์์ก่่อน
วิิกฤตการณ์์ไวรััสโควิิด เพื่่อ
� ดูู
ว่่าหลัังวิิกฤตการณ์์แล้้วไทย
จะเป็็นอย่่างไร

7 ปีี
แห่่งความ
เสื่่อ
� มถอย
หาก พล.อ.ประยุุทธ์์ไม่่
หลอกตััวเอง และใช้้การวิิเคราะห์์
ตััวเลขเศรษฐกิิจอย่่างเป็็นธรรม
ตลอดจนข้้อมููลจากสื่่�อหลััก
ของต่่างประเทศที่่�มองมาไทย
ก็็จะพบว่่าเศรษฐกิิจไทยตลอด
7 ปีี มีี แ ต่่ ค วามเสื่่� อ มถอย
เศรษฐกิิจไทยขยายตััวเฉลี่่�ย
ได้้เพีียงปีีละ 1% กว่่าๆเท่่านั้้�น
การส่่งออกของไทยก็็ขยายตััว
เฉลี่่�ยประมาณปีีละ 1% กว่่า
เช่่นกััน ซึ่่ง� ถืือว่่าต่ำำ�มากๆ ข้้อมููล
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ดัังกล่่าวมาจากสื่่�อหลัักต่่าง
ประเทศ The Financial Times
ถึึงกัับขนานนามประเทศไทย
ว่่าเป็็นคนป่่วยของเอเชีีย และ
จะยิ่่ง� ป่่วยหนััก ซึ่่ง� ก็็ป่ว
่ ยหนััก
ขึ้้น
� จริิงๆในเวลาต่่อมา โดยการ
ลงทุุนจากต่่ างประเทศของ
ไทยหายไป 90% ตั้้� งแต่่ ปีี
2558 หรืือหลัังจากการปฏิิวััติิ
นัักลงทุุนญี่่�ปุ่่�นที่่�เคยลงทุุนมาก
สุุดกลัับไม่่ลงทุุนเลย และการ
ลงทุุนจากต่่างประเทศก็็อยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ�จนถึึงปััจจุุบัน
ั ข้้อมููล
ดัังกล่่าวมาจากสื่่�อหลัักของ
ญี่่�ปุ่่�น นิิกเคอิิ เอเชีีย นอกจาก
นี้้� สื่่�อนี้้� ยัังมีีบทวิิเคราะห์์ชี้้�ให้้
เห็็นว่่าหากประเทศไทยฟื้้� น
เศรษฐกิิจได้้ ช้้าจะแสดงถึึง
ความล้้มเหลวในการบริิหาร
ตั้้�งแต่่อดีีตตลอด 7 ปีี
ตััวเลขความล้้มเหลวทาง
เศรษฐกิิจยัังมีีอีีกมาก โดย
เฉพาะปััญหาเรื่่อ
� งหนี้้� ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�น ทั้้�งหนี้้�สาธารณะ หนี้้�ครััว
เรืือน หนี้้� ของธุุ รกิิ จ หนี้้� เสีีย
ของธนาคาร และหนี้้� น อก
ระบบ แต่่คงไม่่จำำ�เป็็นต้้องนำำ�
มาเสนอเพิ่่�มอีี ก ทั้้�งนี้้� เพราะ
สภาวะความเป็็นอยู่่�และความ
ลำำ�บากของประชาชนที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นทุุกปีีเป็็นเครื่่อ
� งยืืนยัันได้้
แม้้แต่่เวิิลด์์แบงก์์ยัังวิิเคราะห์์
ว่่ า ประเทศไทยระหว่่างปีี
2558-2561 มีค
ี นจนเพิ่่�มสููง
ขึ้้น
� โดยเพิ่่�มจาก 7.21% เป็็น
9.85% หรืือเพิ่่�มจาก 4.85
ล้้านคน เป็็น 6.7 ล้้านคน หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 2 ล้้านคน นี่่�
ก่่อนจะมีีการระบาดของไวรััส
โควิิด ซึ่่�งหลัังจากวิิกฤตไวรััส
โควิิดคนจนของประเทศไทย
คงพุ่่�งสููงกว่่านี้้�มาก ความจริิง
ที่่�สวนทางกัับรััฐบาล พล.อ.
ประยุุทธ์์ที่่เ� คยประกาศว่่าคนจน
จะหมดไป
สภาวะย่ำำ�แย่่และเสื่่�อม
ถอยที่่�เป็็นอยู่่�ตรงกัับที่่�ผู้้�เขีียน
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เคยเตืือนไว้้แล้้วว่่าเป็็นเหมืือน
ทฤษฎีีกบต้้ม ที่่�กบถููกวางไว้้
ในหม้้อต้้มและเพิ่่�มไฟแรงขึ้้�น
ช้้าๆ กบจึึงปรัับตััวเรื่่อ
� ยๆ จน
กระทั่่ง� น้ำำ�เดืือดกบถููกต้้มตาย
เสีียแล้้ว กระโดดออกจากหม้้อ
ไม่่ทััน ซึ่่�งเป็็นทฤษฎีี เศรษฐ
ศาสตร์์ในอดีีตที่่�มีม
ี ากว่่า 100
ปีีแล้้ว ใช้้อธิิบายประเทศและ
บริิษัั ทที่่�เสื่่�อมถอยไปเรื่่อ
� ยๆ
โดยไม่่รู้้�ตััว แต่่ พล.อ.ประยุุทธ์์
ไม่่เข้้าใจจึึงได้้ส่ง่ คนมาฟ้้องผู้้�
เขีียน กลายเป็็นคดีีกบต้้มสร้้าง
ความขบขัันกัันทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศที่่�รู้้�เรื่่อ
� งทฤษฎีี
นี้้� โดยในที่่�สุด
ุ อััยการได้้ยกฟ้อ
้ ง
เพราะเป็็นข้้อคิิดเห็็นและคำำ�
แนะนำำ�ตามหลัักการ ซึ่ง่� สภาวะ
กบต้้มที่่�ประเทศไทยเสื่่อ
� มถอย
นี้้�ปรากฏให้้เห็็นได้้ชััดเจนขึ้้�น
เรื่่อ
� ยๆ โดยเฉพาะในช่่วงที่่�เกิิด
การระบาดของไวรััสโควิิดที่่�
เหมืือนเป็็นการเร่่งไฟในหม้้อ
ต้้มกบให้้แรงขึ้้น
� คนเดืือดร้้อน
ลำำ�บากอีีกทั้้�งยัังบาดเจ็็บล้้ม
ตายกัันเป็็นจำำ�นวนมากจาก
ความล้้มเหลวในการบริิหาร
ประเทศของ พล.อ.ประยุุทธ์์
หลัังจากที่่�ทราบข้้อมููล
ในอดีีตพอสัังเขปแล้้วก็็ต้้อง
กลัั บ มาดูู คำำ� ถามที่่� ตั้้� ง ไว้้
“ประเทศไทยจะเป็็นอย่่างไร
หลัังโควิิด” โดยต้้องคิิดกัันว่่า
อะไรที่่�เป็็นปััญหาของประเทศ
ไทยในปััจจุุบััน และจะมีีวิิธีี
แก้้ไขอย่่างไร

ผู้นำ
้� ำ�ไทย
ต้้องทัันโลก
ไม่่หลงยุุค
ในมุุมมองของผู้้�เขีียนคิิด
ว่่ า ปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ที่่� ป ระเทศ
กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�คืือ “การเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย
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…เศรษฐกิิจไทยตลอด 7 ปีี มีีแต่่ความเสื่่�อมถอย
�
เศรษฐกิิจไทยขยายตััวเฉลี่่�ยได้้เพีี ยงปีีละ 1% กว่่าๆเท่่านั้้น
การส่่งออกของไทยก็็ขยายตััวเฉลี่่�ยประมาณปีีละ 1% กว่่าเช่่นกัน
ั
ซึ่่�งถืือว่่าต่ำำ�� มากๆ…
ที่่�ต่ำำ�มาตลอด จนมาเจอโควิิด
จึึงทรุุดหนััก ดัังนั้้�น การฟื้้� นตััว
และการขยายตััวของเศรษฐกิิจ
ในระดัับที่่�สูงู ขึ้้น
� อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในอนาคตจะทำำ�ได้้ อย่่างไร
อะไรจะเป็็ น อนาคตของ
ประเทศไทย” ในสภาวะเศรษฐ
กิิจของไทยที่่�เป็็นอยู่่�นี้้� และ
ประเทศไทยจะต้้องปรัับปรุุง
และเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร
ทั้้ง� นี้้� จากการศึึกษาข้้อมููล
ข่่าวสารจากทั้้ง� ในประเทศและ
ต่่ า งประเทศ การศึึกษา
ประวััติิการพััฒนาของประเทศ
ต่่างๆ การตามสถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ทางเทคโนโลยีีของโลก การ
รัับฟัังความเห็็นของผู้้�มีีความ
รู้้�ความชำำ�นาญ มีีประสบการณ์์
และมีีชื่่�อเสีียงระดัั บโลก ทั้้�ง
อีีลอน มััสก์์, เจฟฟ์์ เบซอส, แจ็็ค
หม่่า, ซึ่่ง� รวมถึึงพี่่�โทนี่่�ในคลัับ
เฮาส์์ด้ว้ ย พอจะรวบรวมแนวคิิด
เริ่่ม
� ต้้ นบางประเด็็ นที่่�จะนำำ�
เสนอดัังนี้้�
หากต้้องการจะฟื้้� น
เศรษฐกิิ จและต้้องการให้้
เศรษฐกิิ จไทยมีีการเจริิญ
เติิบโตในระดัับที่่�สููงเพื่่�อจะ
หลุุดพ้้นจากกัับดัักประเทศ
รายได้้ปานกลางให้้พััฒนา
เป็็นประเทศรายได้้สููงได้้นั้้�น
รััฐบาลต้้องมีีความรู้้�ความ
สามารถและความเข้้าใจ
สามารถทำำ�หลายๆเรื่่อ
� ง คิิด
หลายๆอย่่างได้้พร้้อมกัั น
เหมืือนที่่�พรรคไทยรัักไทยเคย
ทำำ�เมื่่อ
� ในอดีีต แต่่ต้้องพััฒนา
เพิ่่ม
� ไปอีีก เพราะในโลกสมััย
� ขึ้้น

ใหม่่นี้้� ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
ตามการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วของโลกให้้ทัน
ั เป็็นเรื่่อ
� ง
สำำ�คััญที่่�สุุดเรื่่อ
� งหนึ่่�ง เพราะ
โลกกำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วมาก
แค่่ความจำำ�เป็็นอย่่างแรก
ก็็ เห็็ น ได้้ ชัั ด แล้้ ว ว่่ า หากจะ
พััฒนาประเทศไทยให้้ก้้าวหน้้า
ต่่อไป พล.อ.ประยุุทธ์์ไม่่เหมาะ
ที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ของประเทศนี้้�ต่่อ
ไปแล้้ว เพราะ พล.อ.ประยุุทธ์์
พิิ สูู จน์์ แ ล้้วว่่าไม่่มีี ค วามรู้้�
ความสามารถ ขาดทัักษะใน
การบริิหารประเทศ ตกยุุค
ไ ม่่ส า ม า ร ถ ต า ม โ ล ก ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงได้้ทััน ยึึดติิด
กรอบคิิดเก่่าๆ อารมณ์์ฉุน
ุ เฉีียว
ไม่่รับ
ั ฟัังความเห็็นของคนรุ่่�น
ใหม่่ ฯลฯ เหมืือนที่่�ผู้้�เขีียนบอก
ตลอดหลายปีีมานี้้�ว่า่ ประเทศ
ไทยโชคร้้ายที่่�มีปั
ี ญ
ั หาทางการ
เมืืองเป็็นเวลานานในขณะที่่�
โลกเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
และมีีผู้้�นำำ�ที่่�ไม่่สามารถตาม
โลกได้้ทัน
ั ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ประเทศ
ไทยล้้าหลัังและตกยุุคได้้อย่่าง
รวดเร็็ว ซึ่่�งก็็ ปรากฏให้้เห็็น
ชััดเจนขึ้้น
� ทุุกวัน
ั ตามคำำ�เตืือน
ของผู้้�เขีียนแล้้ว
การที่่�จะฟื้้� นเศรษฐกิิจ
ไทยครั้้ง� นี้้�จะต้้องคิิดหลายๆ
ด้้าน และทำำ�หลายๆอย่่างไป
พร้้อมกััน ผู้้�นำำ�ต้้องฉลาดและ
รอบรู้้� เข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลง
ของโลก และสามารถนำำ�มา
พััฒนาให้้ เกิิดประโยชน์์ แก่่
ประเทศ ซึ่่�งโดยส่่วนตััวแล้้ว
เห็็นว่่าผู้้�นำำ�ในลัักษณะแบบพี่่�

โทนี่่�เป็็นผู้้�นำำ�ที่่ห
� าได้้ยาก เก่่ง
และฉลาด สามารถปรัับตััวเอง
และปรัั บ ประเทศเข้้ า กัั บ
สถานการณ์์ ได้้ เสมอ อีี กทั้้�ง
ยัั ง มีี บ ารมีี พ อที่่� จ ะควบคุุ ม
ข้้าราชการและนัักการเมืืองให้้
อยู่่�ในแนวทางที่่�ถูกต้
ู ้องได้้ ซึ่ง่�
เป็็นปััจจััยของความสำำ�เร็็จที่่�
สำำ�คััญมาก
แนวทางที่่�ประเทศไทย
จะฟื้้� นเศรษฐกิิจ และถ้้าจะให้้
พััฒนาแบบก้้ าวกระโดดได้้
เป็็นเรื่่อ
� งที่่�ยากมาก เพราะ
ประเทศไทยล้้าหลัังและเสื่่อ
� ม
ถอยมาหลายปีี อีีกทั้้�ง พล.อ.
ประยุุทธ์ไ์ ด้้กู้้�เงิินไปแล้้วเป็็น
จำำ�นวนมากจนทะลุุเพดาน
และต้้องขยายเพดานกัันแล้้ว
ดัังนั้้�น การจะฟื้้�นเศรษฐกิิจ
ได้้จะต้้องมีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง
ครั้้�งใหญ่่ และจะต้้องมีีหลััก
คิิดในการพลิิกฟื้้� นในระยะ
ต่่างๆอย่่างเป็็นขั้้น
� เป็็นตอน

ช่่วยเหลืือ
ธุุรกิิจเดิิม
สร้้างธุุรกิิจใหม่่
เรื่่อ
� งแรกที่่�คิิดว่่าต้้องเร่่ง
ดำำ�เนิินการคืือ ต้้องฟื้้� นธุุรกิิจ
เดิิมให้้ได้้ พร้้อมกัับสร้้างธุุรกิิจ
ใหม่่ควบคู่่�กัันไปด้้วย เรื่่อ
� งนี้้�
ดููเหมืือนง่่ายแต่่ยากมาก เพราะ
ธุุรกิิจเดิิมของไทยในปััจจุุบััน
มีีจำำ�นวนมากที่่�กำำ�ลัังจะเจ๊๊ ง
และหนี้้�ท่่วม ซึ่่�งเป็็นผลมาจาก
การบริิหารวิิกฤตการณ์์ไวรััส
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โควิิดของรััฐบาลที่่�ผิิดพลาด
ทำำ�ให้้ต้้องเปิิดๆปิิดๆกิิจการ
มาเกืือบ 2 ปีีแล้้ว โดยเฉพาะ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่อง
เที่่�ยวได้้รับ
ั ผลกระทบมากที่่�สุุด
เพราะนัั ก ท่่องเที่่� ยว ต่่ า ง
ประเทศหายไปหมดมาเกืือบ
2 ปีี ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
อย่่างมาก รััฐบาลต้้องเร่่ง
เข้้าช่่วยในการปรัับโครงสร้้าง
หนี้้� ทั้้�งลดดอกเบี้้�ย ลดเงิิน
ต้้น ยืืดการชำำ�ระเงิิน ให้้พวก
เขาสามารถดำำ�เนิิ นกิิจการ
ต่่อไปได้้ ทั้้�งนี้้� ต้้องเลืือกธุุรกิิจ
ที่่� จ ะไปรอดในอนาคตด้้ ว ย
เพราะหลายธุุรกิิจก็็มีีทิิศทาง
จะเจ๊๊ ง อยู่่�แล้้ ว ตามกระแส
disruption ของโลก
ในขณะที่่�กำำ�ลัังช่่วยเหลืือ
ธุุรกิิจเดิิมให้้อยู่่�รอด การสร้้าง
ธุุ รกิิ จใหม่่ ๆ ก็็ ย ากไม่่ แพ้้ กัั น
หรืืออาจจะยากยิ่่�งกว่่าเสีียอีีก
เพราะธุุ รกิิจใหม่่ที่่�จะพััฒนา
ให้้ใหญ่่โตไปได้้ในอนาคตต้้อง
อาศัั ย เทคโนโลยีี หากเป็็ น
ธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีีที่่�สามารถ
พัั ฒ น า เป็็ น ยูู นิิ ค อ ร์์ น ไ ด้้
ประเทศไทยจะได้้ประโยชน์์
อย่่างมาก เพราะบริิษัั ทที่่�จะ
เป็็นยููนิิคอร์์นได้้จะต้้องมีีมููลค่่า
การตลาดอย่่างน้้อย 1 พัันล้้าน
เหรีียญ (33,000 ล้้านบาท)
ขึ้้� น ไป ซึ่่� ง ต้้ อ งส่่ ง เสริิมให้้
ประเทศไทยมีี บ ริิษัั ท แบบนี้้�
มากๆ ปััจจุุบัันทุุกประเทศทั่่�ว
โลกแข่่งขัันกัันด้้วยความเก่่ง
และความฉลาด คนที่่�สามารถ
คิิดเรื่่�อ งใหม่่ ๆ ทางด้้ า นเทค
โนโลยีีได้้ จะสามารถทำำ�เงิิน
ได้้อย่่างมหาศาลในเวลาไม่่
นาน การสร้้างบรรยากาศของ
ประเทศและสร้้าง Eco-system
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดธุุรกิิจเหล่่า
นี้้� ได้้ จึึ งเป็็นความจำำ�เป็็นเร่่ง
ด่่วน อีีกทั้้�งจะต้้องเปิิดกว้้าง
ให้้คนฉลาดและคนเก่่ งจาก
ต่่างประเทศเข้้ามาทำำ�งานและ
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…พล.อ.ประยุุทธ์์พิิสููจน์์แล้้วว่่าไม่่มีีความรู้้�ความสามารถ
ขาดทัักษะในการบริิหารประเทศ ตกยุุค ไม่่สามารถตามโลก
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ทััน ยึึดติิดกรอบคิิดเก่่าๆ อารมณ์์ฉุุนเฉีียว
ไม่่รัับฟัังความเห็็นของคนรุ่่�นใหม่่…
ช่่วยประเทศไทยในการพััฒนา
ด้้ านนี้้� ด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษัั ทที่่�มีี
มููลค่่าทางการตลาดสููงที่่�สุุด
ในโลกในปััจจุุบัันเป็็นบริิษัั ท
ทางด้้ า นเทคโนโลยีี เ กืือบ
ทั้้�งหมด ในขณะที่่�บริิษัั ทที่่�มีี
มููลค่่ าสููงสุุดในไทยกลัั บเป็็น
บริิษัั ท ที่่� ทำำ�ธุุ รกิิ จแบบเก่่ า
ทั้้�งหมด แสดงให้้เห็็นถึึงความ
ล้้าหลัังของประเทศไทยอย่่าง
เห็็นได้้ชััด แม้้กระทั่่�งในสิิงคโปร์์
คนที่่�รวยที่่�สุุดในสิิงคโปร์์ใน
ปััจจุุบัันคืือผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่บริิษัั ท
SEA Group เจ้้าของบริิษัั ท
ขายสิินค้้าออนไลน์์ Shopee
นี่่�เอง

ต้้องเปลี่่�ยน
แพลตฟอร์์ม
ของประเทศ
การพััฒนา Eco-system
ที่่�รัฐั บาลในอนาคตต้้องทำำ�เป็็น
อย่่างแรกคืือ การปรัับเปลี่่�ยน
แพลตฟอร์์มของประเทศ หรืือ
Digitization เพื่่อ
� สนัับสนุุนให้้
เกิิดธุุรกิิจต่่อเนื่่�องและสร้้าง
ธุุ รกิิ จใหม่่ๆได้้ อีี กทั้้�งยัังลด
ขนาดราชการ และเพิ่่�มประ
สิิทธิิภาพการให้้บริิการประ
ชาชน แถมยัังลดการทุุจริิต

คอร์์รั ัป ชัั น ให้้ น้้ อ ยลงด้้ ว ย
ประเทศที่่�เป็็นแบบอย่่างการ
พััฒนาเรื่่อ
� งนี้้�คืือประเทศเอส
โตเนีียที่่�แยกตััวออกมาจาก
ประเทศรััสเซีียในอดีีต โดยหลััง
แยกประเทศเอสโตเนีียได้้ปรัับ
เปลี่่�ยนประเทศเป็็น Digitization
ทั้้ง� หมด ทำำ�ให้้ประชาชนฉลาด
และใช้้เวลา 20 ปีี ในการพััฒนา
ประเทศจนเป็็นประเทศที่่�มีรี าย
ได้้ สูู ง และทำำ� ให้้ ร ายได้้ ต่่ อ
หััวต่่อคนของชาวเอสโตเนีีย
สููงกว่่าคนรััสเซีียถึึ ง 2 เท่่า
เป็็นต้้น โดยประเทศเอสโตเนีีย
สามารถคิิดค้้ น ธุุ รกิิ จทาง
เทคโนโลยีี สมัั ย ใหม่่ ไ ด้้ เป็็ น
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จำำ�นวนมาก จึึงทำำ�ให้้ประชาชน
มีีรายได้้และมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�
ดีี ทั้้�งนี้้� ต้้องยกความดีีให้้กัับ
ผู้้�นำำ�เอสโตเนีียสมัยนั้้
ั �นที่่�มีวิิสั
ี ย
ั
ทััศน์์ยอดเยี่่�ยม ซึ่่�งน่่าจะเป็็น
แบบอย่่างที่่�ประเทศไทยควร
จะเดิินตาม
เมื่่� อ ตั้้� ง ใจจะเปลี่่� ย น
แพลตฟอร์์มของประเทศแล้้ว
การเข้้าถึึงอิิ น เทอร์์เน็็ ต
ความเร็็วสููงจึึงเป็็นสิิทธิขั้้
ิ �น
พื้้�นฐานของประชาชนทั้้�ง
ประเทศที่่�ต้้องสามารถเข้้า
ถึึงได้้ฟรีี และต้้องอยู่่ใ� นระดัับ
ที่่เ� หมาะสม เพื่่อ
� ให้้ประชาชน
สามารถติิดต่่อราชการผ่่าน
แพลตฟอร์์มใหม่่ได้้ ดัังนั้้�น
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการคำำ�นวณ
หาปริิมาณการใช้้ฟรีที่่
ี �เหมาะ
สมเพื่่อ
� ใช้้ประโยชน์์โดยไม่่เป็็น
ภาระทางการคลัังมากนััก หรืือ
อาจผลัักภาระให้้ กสทช. เป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่าย โดยมีี
รายได้้จากการประมููลคลื่่�น

มาสนัับสนุุน นอกจากนี้้�การปูู
พื้้�นฐานให้้กัับนัักเรีียน นัักศึึกษา
เป็็นเรื่่อ
� งจำำ�เป็็น นโยบายการ
แจกแทบเล็็ตฟรีีแก่่นัักเรีียน
และการฝึึกเขีียน Coding เป็็น
เรื่่อ
� งที่่�ต้้องนำำ�กลัับมาทำำ�ใหม่่
อย่่างจริิงจััง

เสริิมสร้้างงาน
อย่่าคิิดแค่่
จะแจกเงิิน
นอกจากนี้้�หลัักคิิดเดิิม
ของพรรคไทยรัักไทยในการ
ลดรายจ่่าย เพิ่่ม
� รายได้้ ขยาย
โอกาส ก็็เป็็นสิ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็น โดย
จะเพิ่่�มการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้า
มาช่่วยสนัับสนุุนการลดราย
จ่่าย เช่่น การลดภาษีี สรรพ
สามิิตน้ำำ�มัันดีีเซลลง 5 บาท
เพื่่อ
� ช่่วยเหลืือประชาชนในช่่วง
ที่่�น้ำำ�มัน
ั ดิิบในตลาดโลกมีีราคา
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สููงขึ้้�นมาก รวมถึึงการปรัับ
โครงสร้้างราคาน้ำำ�มัันและ
พลัังงานทั้้ง� หมดเพื่่อ
� ไม่่ให้้เอา
เปรีียบประชาชนมากเกิินไป
การลดการใช้้จ่่ายในการเดิิน
ทาง การติิดต่่อราชการผ่่าน
แพลตฟอร์์มใหม่่ที่่ไ� ม่่ต้้องเสีีย
เวลามากนััก และประหยััดค่่า
ใช้้จ่่ายได้้ เป็็นต้้น
การเพิ่่�มรายได้้ ซึ่่�งต้้อง
เพิ่่�มทั้้�งของประชาชนและ
ของรััฐ โดยรััฐบาลในอนาคต
ต้้องมีีนโยบายส่่งเสริิมการ
จ้้างงาน ไม่่ใช่่คิิดแต่่แค่่แจก
เงิิน การส่่งเสริิมการสร้้าง
ธุุ รกิิ จใหม่่ๆที่่�มีีการจ้้ างงาน
และเพิ่่ม
� รายได้้ อีีกทั้้ง� การสร้้าง
กิ๊๊�กอีีโคโนมีีเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้
กัับประชาชน
โดยรััฐ บาลเองก็็ ต้้ อ ง
คำำ�นึึงถึึงการสร้้างรายได้้เข้้า
รััฐที่่�ไม่่ใช่่แต่่เฉพาะภาษีี เช่่น
การเจรจากัับประเทศกััมพููชา
เพื่่� อ ขุุ ด พลัั ง งานจากแหล่่ ง
พลัังงานในพื้้�นที่่�ทัับซ้้อน จะ
ทำำ�ให้้ประเทศได้้รายได้้เพิ่่ม
�
� ขึ้้น
ปีีละหลายแสนล้้ านบาททั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อม การทำำ�
แลนด์์บริิดจ์์ เป็็นต้้น และที่่�
สำำ�คััญการฟื้้� นการท่่องเที่่�ยว
ของไทยให้้เข้้ากัับทิิศทางของ
โลกในอนาคต โดยมุ่่�งเน้้ น
คุุ ณ ภาพของนัั กท่่ อ งเที่่� ย ว
มากกว่่าปริิมาณ การท่่องเที่่�ยว
ในเชิิงอนุุรักษ์
ั ์ เป็็นต้้น
การขยายโอกาส เริ่่�ม
จากรััฐบาลในอนาคตต้้อง
ขยายโอกาสและเพิ่่�มศัก
ั ยภาพ
ให้้กัั บ ประเทศก่่อน แล้้ว
ประชาชนจะได้้โอกาสเพิ่่�ม
ขึ้้น
� ตามมา ตััวอย่่างเช่่น การ
สร้้างรถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ
� ม
ต่่อหนองคาย-เวีียงจัันทน์์
เพื่่�อเชื่่�อมต่่อไปยัังประเทศ
จีีน ที่่ร
� ถไฟความเร็็วสููงของ
จีีนมาถึึงเวีียงจัันทน์์แล้้ว และ
เชื่่�อมต่่อจากหนองคายมา
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โคราช และเชื่่�อมต่่อมายััง
กรุุ งเทพฯ ซึ่่�งพื้้�นที่่�จัังหวััด
อีีสานจะได้้รัับโอกาสและ
ประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่� อีีกทั้้ง�
การบริิหารจััดการน้ำำ�ทั้้ง� ระบบ
ซึ่ง่� ควรดำำ�เนิินการมานานแล้้ว
แต่่กลัับละเลย ปััญหาน้ำำ�ท่ว
่ ม
สลัับปััญหาน้ำำ�แล้้งจึึงวนเวีียน
ไม่่รู้้�จบ ซึ่ง่� จะเชื่่อ
� มโยงกัับการ
พััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิต
ของผลิิตผลการเกษตรที่่�ต้้อง
พััฒนา รวมถึึงการที่่�ต้้องใช้้
เทคโนโลยีีและการตลาดร่่วม
ในการบริิหารการเกษตรใน
อนาคต
นี่่�เป็็นเพีียงบางประเด็็น
ที่่�ต้้องคิิดล่่วงหน้้าในการที่่�จะ
ฟื้้� นเศรษฐกิิจไทยให้้กลัับมา
แข็็งแกร่่งและพร้้อมที่่�จะก้้าว
กระโดดต่่อไปในอนาคต
สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�สุุดที่่�หนีีไม่่
พ้้นคืือ ต้้องมีีผู้้�นำำ�ที่่มี
� กร
ี อบคิิด
และก้้าวทัันการเปลี่่�ยนแปลง
ของโลก และสามารถนำำ�มา
ปรัับใช้้กัับการพััฒนาประเทศ
ได้้ ไม่่ใช่่ต้้องรอให้้ย่ำ�
ำ แย่่หรืือ
รอให้้โดนด่่าก่่อนถึึงจะคิิดทำำ�
ซึ่ง่� จะไม่่สามารถพััฒนาประเทศ
ให้้ทัน
ั เวลาได้้
ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนแปลง
การบริิหารประเทศในอนาคต
เป็็นเรื่่อ
� งที่่�จำำ�เป็็น ประชาชน
ทั้้�งประเทศจะต้้องพิิจารณา
เลืือกผู้้�นำำ�ที่่�สามารถนำำ �พา
ประเทศให้้ก้้าวหน้้าต่่ อ ไป
ได้้จริิง โดยพิิจารณาจาก
เหตุุและผลรวมทั้้�งผลงาน
ในอดีีต
เชื่่อ
� ว่่าหากประเทศ ไทย
มีผู้
ี นำ
้� ำ�ที่่เ� ก่่งและฉลาดเหมืือน
ในอดีีต หลัังจากวิิกฤตโควิิด
ประเทศไทยจะสามารถกลัับ
มายืืนแถวหน้้าในเวทีีโลกได้้
อีีกครั้้�ง จะทำำ�ให้้ประชาชน
พ้้นทุุกข์์และมีีความสุุขกลัับ
มาได้้
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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๒ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

“ยิ่่ง
� กว่่าตาเห็็น”
เมื่่อ
� ดวงดาวบอกเหตุุ
อะไรจะเกิิด..ก็็ต้้องเกิิด

#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
ให้้คำ�ปรึึ
ำ
กษาทิิศทางธุุรกิิจ
และทิิศทางชีีวิิต
ด้้วยหลัักคิิดทางโหราศาสตร์์
และฮวงจุ้้�ย
#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
ให้้คำำ�ปรึึกษางานออกแบบ
ตกแต่่ง เรีียลเอสเตท
ช่่วยวิิเคราะห์์คู่่�สััญญา
คััดกรองผู้้�ร่่วมงาน ฯลฯ
จากประสบการณ์์
เจ้้าของกิิจการ ผู้้�บริิหารธุุรกิิจ
ที่่�ปรึึกษาผู้้�บริิหารระดัับสููง
มานานกว่่า 30 ปีี
#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
พร้้อมเป็็นเพื่่� อนช่่วยคิิด
� ่าย และเบาขึ้้�น
เพื่่� อชีีวิิตที่่ง่
086-565-5145
Tuktavi
ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
เพื่่� อ อ่่ า นบทความ
ทางเว็็บ “โลกวัันนี้้�”

สแกนคิิ ว อาร์์ โ ค้้ ด
อ่่ า น/ฟัั ง บทความ
ทางเฟส “โลกวัันนี้้�”

ปีี 2565 ประเทศไทยจะมีี
เหตุุการณ์์เปลี่่�ยนแปลงและ
น่่าสนใจหลายอย่่าง ดููได้้จาก
ดาวดวงใหญ่่ที่่�มีีผลกระทบ
กัับประเทศในแต่่ละช่่วง เพจ
เฟสบุ๊๊�ค “ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น” ได้้
สรุุปคำำ�ทำ�
ำ นายเบื้้�องต้้นเกี่่�ยว
กัับเศรษฐกิิจ การเมืือง และ
การสาธารณสุุข โดยดููแนว
โน้้มจากการเคลื่่� อนที่่�ของ
ดวงดาว คััดเฉพาะเรื่่อ
� งเด่่นๆ
ที่่ม
� องเห็็นได้้ ไว้้อย่่างน่่าสนใจ
ดัังนี้้�

เมื่่อ
� ดาวอาทิิตย์จ
์ ร
เข้้าราศีีมัังกร
ทัับดาวเสาร์์สนิิทองศา
พัันธมิิตรแตกขั้้ว
�

เริ่่ม
� ต้้ น เดืือนแรกของปีี
ด้้ วยความร้้อนแรง เมื่่�อดาว
อาทิิตย์์ ซึ่่� ง หมายถึึง สิ่่� ง ใหม่่
โอกาสใหม่่ ประชาชน คนรุ่่�น
ใหม่่ เดิินหน้้ า ทัั บ ดาวเสาร์์
ดาวแห่่งความเชื่่�องช้้า ความ
ล้้ าสมััย
31 มกราคม ดาวอาทิิตย์์
จรเข้้าราศีีมัังกร ทัับดาวเสาร์์
ดัั บ สนิิทองศา เมื่่� อ ความ
แข็็ ง แกร่่ง และยืืนนาน ถูู ก
ทัั บ ดัั บ สนิิท ย่่ อ มหมายถึึง
การมีี เหตุุ เกิิดขึ้้� น กัั บ กลุ่่�มสูู ง
วัั ย ผู้้�นำำ � ประเทศ หรืือผู้้�นำำ �
กองทััพ
ช่่วงเวลานี้้� คืือบททดสอบ
ความแข็็ ง แกร่่ง ของผู้้�หลัั ก

ผู้้�ใหญ่่ของบ้้านเมืือง หรืือผู้้�
บริิหารประเทศ ซึ่่�งถึึงขั้้�นอาจ
ต้้ องดัั บลงชั่่�วคราว
ดวงดาวบอกว่่า เหตุุที่่�
ต้้ อ งเกิิดเป็็ น กงเกวีี ย นกำำ �
เกวีี ย นกลุ่่�มผู้้�เห็็ น ต่่ า ง หรืือ
แม้้ แ ต่่ พัั น ธมิิตร พรรคร่่ว ม
รััฐบาล เริ่่ม
� แตกขั้้�ว
ประชาชนที่่�เคยสนัั บสนุุ น
เกิิดการต่่ อ ต้้ า นระบบการ
ปกครองที่่� เ ก่่ า ล้้ า ช้้ า นาน
เหตุุ ก ารณ์์ ในวัั น นี้้� จ ะทำำ� ให้้
เกิิดการเปลี่่� ย นแปลง ทำำ� ให้้
การบริิหารบ้้ า นเมืืองอยู่่�ใน
ช่่วงยากลำำ �บาก
ถ้้ อ ยความสื่่� อ สารใน
บ้้ า นเมืืองเต็็ ม ไปด้้ ว ยความ
ขัั ด แย้้ ง คาดว่่ า จะส่่ ง ผลให้้
เกิิดการเปลี่่� ย นแปลงทีี ม ผู้้�
บริิหารประเทศ หรืืออย่่ า ง
น้้ อ ยก็็ ต้้ อ งมีี ก ารปรัั บ ทีี ม
บริิหารประเทศ
ด้้ า นการแพทย์์ การ
พยาบาล การจัั ดการกัั บโรค
ระบาดนั้้� น ยัังสามารถควบคุุม
ได้้

อาทิิตย์รุ
์ ุกคืืบ
ดัับพฤหััสสนิิทองศา
อาจถึึงกัับ
ต้้องเสีียบุุคคลสำำ�คััญ

มีี น าคม เป็็ น เดืือนที่่�
ประเทศชาติิจะมีีเรื่่อ
� งหนัักอก
หนัักใจ มีีความวุ่่�นวายเกิิดขึ้้น
�
เนื่่�องจากเป็็นเดืือนที่่�ดาวอาทิิตย์์
รุุกคืืบ ดัับดาวพฤหััสสนิิทองศา
หมายความว่่า จะมีีเหตุุเกิิด
กัับบุุคคลที่่�มีีความสำำ�คััญ ที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ วงการแพทย์์
พยาบาล สาธารณสุุข ศาสนา
พระสงฆ์์ ครููอาจารย์์ ตุุลาการ
นัักกฎหมาย จะออกไป จะหลุุด
จากตำำ�แหน่่ง หรืือตายจากไป
จะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�นำำ�
หรืือนโยบายสำำ�คััญ
อีีกทั้้ง� เป็็นช่่วงที่่�ดาวอัังคาร
ซึ่่�งหมายถึึงประเทศชาติิ มีี
องศาตรงกัับองศาของดาว
มฤตยููในดวงเดิิม อยู่่�ในโจโร
ฤกษ์์ ฤกษ์์ที่่เ� ป็็นอัันตราย หมาย
ถึึงการช่่วงชิิงการแก่่งแย่่ง จะ
เป็็นเดืือนที่่�มีเี หตุุการณ์์สำ�คั
ำ ัญ
เกิิดขึ้้น
� กัับประเทศชาติิ ประชาชน
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เพราะดาวมฤตยููคืือดาวแห่่ง
ความพลิิกผััน อาจเป็็นได้้ทั้้�ง
ความวิิบััติิฝ่่ายหนึ่่�ง หรืือดีีกัับ
อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง เป็็นการเกิิดเหตุุ
พลิิกผัันที่่�ยากจะคาดเดาได้้
มีีนาคม จึึงเป็็นช่่วงที่่�งาน
บริิหารประเทศจะเต็็มไปด้้วย
ความยากลำำ�บาก รััฐบาลจะ
ถููกฝ่่ายตรงข้้ามรุุ กไล่่ อย่่าง
หนััก ในประเทศจะมีีปััญหา
ทั้้�งทางเศรษฐกิิจ และมีีเรื่่อ
� ง

ข่่าวสาร ทั้้ง� ข่่าวลืือ ข่่าวลวงจาก
ทั้้ง� ใต้้ดิินและต่่างประเทศ การ
บิิดเบืือน ข้้อมููลเท็็จ ข่่าวดราม่่า
สะพััดรุุนแรง รััฐบาลยัังเจอศึึก
หนัักรอบด้้าน กระทรวงที่่�ดูแ
ู ล
ข่่าวสารล้้มเหลว ปล่่อยให้้ข่า่ ว
ลืือคืือข่่าวจริิงแพร่่สะพััด

แทรกซ้้อนจากต่่างประเทศ
เข้้ า มาเพิ่่� ม ภาระในช่่ ว งที่่�
การเมืืองอ่่อนแอ

8 เมษายน ดาวพฤหััส
ย้้ายเข้้าภพวิินาศ จะมีีเหตุุเกิิด
กัั บ บุุ ค คลที่่� มีี ค วามสำำ�คัั ญ
ได้้แก่่ กลุ่่�มแพทย์์ พยาบาล
การสาธารณสุุข ศาสนา พระ
สงฆ์์ ครูู อ าจารย์์ ตุุ ล าการ
กฎหมาย จะลี้้�ภััย หรืือกบดาน
จะมีีการเจรจาข้้อตกลงหรืือ
วางแผนกัันในที่่�ลัับ แผนปฏิิบััติิ
การนอกประเทศ กฎหมาย
สำำ�คััญถููกนำำ�เข้้าพิิจารณา และ
ถกประเด็็นกัันอย่่างกว้้างขวาง
แต่่ยัังไม่่สามารถหาข้้อยุุติิ
ทางด้้านเศรษฐกิิจ การ
ท่่องเที่่�ยวเริ่่ม
� คึึกคััก นัักท่่อง
เที่่�ยวจากต่่างประเทศไหลเข้้า
ไทย โดยเฉพาะนัักท่่องเที่่�ยว
จากแถบเอเซีีย ทำำ�ให้้ธุุรกิิจการ
ท่่องเที่่�ยวไทยกลัับมาสร้้างชื่่อ
�
เสีียงอีีกครั้้ง� และสร้้างรายได้้
ให้้ประเทศ
ธุุรกิิจด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์
และการบริิการจะเริ่่ม
� ฟื้้� นตััว
ธุุรกิิจส่่งออก งานออนไลน์์จะ
เฟื่่�องฟูู โรคระบาดโควิิดยัังอยู่่�
ในความควบคุุมได้้ สาธารณสุุข

เมื่่อ
� ราหููกุุมดวงเมืือง
ข่่าวลืือยิ่่�งทำำ�ร้้อนระอุุ

สิ้้�น 31 มีีนาคม เริ่่ม
� เมษายน
ราหููย้้ายจากภพการเงิิน เข้้า
กุุมดวงประเทศ ราหููกุุมดวง
เมืือง ชะตาเมืืองที่่�ราหููเข้้าปก
คลุุมในครั้้ง� นี้้�กิินเวลา 18 เดืือน
ราหููเป็็นได้้ทั้้ง� ตััวแทนโชคลาภ
และทุุกขลาภ เรีียกว่า่ ดีีก็็ดีีมาก
ร้้ายก็็ร้า้ ยสุุดๆ การบริิหารบ้้าน
เมืืองต้้องอาศััยความอดทน
อาจจะเชื่่�องช้้า เพราะความ
ยากจนของประเทศในช่่วงที่่�
ผ่่านมา ต้้องมาเริ่่ม
� สร้้างเนื้้�อ
สร้้างตััวใหม่่อีีกครั้้ง�
เมื่่�อราหููจรเข้้ากุุมดาว
อาทิิตย์์ ในดวงเดิิม ขณะที่่�
อาทิิตย์์จรกุุมราหููในดวงเดิิม
หมายถึึง จะเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�
เรีียกว่่า “ดีีสุุดขั้้�ว-ชั่่�วสุุดขีีด”
ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ
ประเทศจะเต็็มไปด้้วย

พฤหััสเข้้าภพวิินาศ
จะมีเี หตุุเหนืือคาด
กัับบุุคคลสำำ�คััญ
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เอาอยู่่� มีีการวิิจััยวัค
ั ซีีนตััวใหม่่
หรืือค้้นคว้้ายาชนิิดใหม่่ในการ
รัักษาโรคระบาดเพิ่่ม
� เติิม

มฤตยููย้้ายสู่่ก
� ดุุมภะ
สกุุลเงิินดิิจิิตอลมาแรง
เล่่นหุ้้�นแบบเสี่่ย
� งโชค

7 กรกฎาคม ดาวมฤตยูู
ย้้ายเข้้าภพการเงิิน ความพลิิก
ผัันมหััศจรรย์์เกิิดขึ้้�นกัับราย
ได้้ของประเทศ การขยัับขยาย

ทางเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� ต้้องจัับตาดูู
จัังหวะให้้ดีี เมื่่�อหวัังได้้เยอะ
ก็็ต้้องแลกกัั บเรื่่อ
� งเจ็็ บหนัั ก
ผู้้�คนจะชอบเสี่่�ยงโชคเสี่่�ยงดวง
มากกว่่าปกติิ รวมถึึงการเข้้าไป
เล่่นหุ้้�นเพื่่�อเก็็งกำำ�ไรมากกว่่า
การลงทุุน
เป็็นช่่วงที่่�มีีรายรัับมาก
แต่่รายจ่่ายก็็มาก ค่่าเงิินแข็็ง
ขึ้้�น การค้้าการลงทุุนขยัับตััวดีี
ขึ้้� น สกุุ ล เงิินดิิจิิตอลมาแรง
และแพร่่หลาย ธุุ รกรรมการ
เงิินออนไลน์์พััฒนาตื่่�นตััวอย่่าง
มากในทุุกระดัับสัังคม

พฤหััสและเสาร์์
เดิินถอยหลััง
งานต่่างๆ ล่่าช้้า
การพััฒนาชะลอตััว

เมื่่�อดาวพฤหััสและดาว
เสาร์์เดิินถอยหลััง ดาวพฤหััส
เดิินถอยหลัังตั้้�งแต่่วัันที่่� 22
กรกฎาคม ถึึง 2 ธัันวาคม 2565
ดาวเสาร์์เดิินถอยหลัังตั้้�งแต่่
วัันที่่� 6 มิิถุุนายน ถึึง 10 ตุุลาคม
2565
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ช่่วงครึ่่�งปีีหลัังงานบริิหาร
ประเทศ งานวิิจััย กฎหมาย
การแพทย์์และสาธารณสุุข อยู่่�
ในช่่วงของการชะลอตััว ปรัับ
ตััวใหม่่ การพััฒนาประเทศ
ล่่าช้้ากว่่าแผนที่่�ควรจะเป็็น
ช่่วงนี้้� นอกจากโควิิดที่่�
ยัังมาๆ ไปๆ คนไทยต้้องระวััง
สุุขภาพจากภููมิิแพ้้ หรืือเชื้้�อโรค
ฝุ่่�นละออง ที่่�จะกลัับมาอีีกครั้้ง�
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

#ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
#iSawYourSoul
บอกเหตุุจากดวงดาว
ความน่่าจะเป็็น
ด้้วยหลัักวิิชาฮวงจุ้้�ย
และโหราศาสตร์์
คำำ�ทำ�
ำ นายเป็็นเรื่่อ
� ง
ของอนาคตที่่�ยังั มาไม่่ถึึง
อดีีตที่่�ผ่า
่ นมาแล้้ว
เก็็บไว้้เป็็นบทเรีียน
เพื่่อ
� ศึึกษา สิ่่ง� ใดดีี จดจำำ�
นำำ�กลัับมาทำำ�ใหม่่
สิ่่ง� ใดร้้ายผิิดพลาด ก็็ไม่่ลืืม
ที่่�จะไม่่ทำ�
ำ พลาดซ้ำำ�อีีก
จงทำำ�วัน
ั นี้้�ให้้ดีีที่่สุ
� ด
ุ
เพื่่อ
� จะได้้ไม่่ต้้องเสีียใจ
ในวัันข้้างหน้้าว่่าทำำ�ไม
ที่่�ผ่า
่ นมา เรายัังไม่่ได้้ทำ�
ำ
ขอให้้ทุุกท่่านโชคดีี
มีีสติิ อยู่่กั
� ับความสุุข
ณ ปััจจุุบัน
ั ค่่ะ

...

วิิภาวีี ปรััชญาชรััตกุล
ุ
เพจ #ยิ่่�งกว่่าตาเห็็น
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ดีีแทคขยายคลื่่�น 700 MHz หนุุนเปิิดประเทศ
ดีีเดย์์ 1 พ.ย. ฟื้้�นการท่่องเที่่ยว
� พลิิกชีีวิิตชุม
ุ ชน
ปููพรมมากกว่่า 11,800 สถานีีฐาน
ครอบคลุุมแล้้ว 77 จัังหวััดทั่่วป
� ระเทศ
ดีีแทคดีีเดย์์ 1 พ.ย. หนุุนเปิิด
ประเทศรัับการท่่องเที่่�ยว ปูู
พรมติิดตั้้ง� คลื่่น
� 700 MHz มุ่่�ง
นำำ�อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�เข้้าถึึงการใช้้
งานเพื่่อ
� ทุุกคน สนัับสนุุนการ
กระตุ้้�นการท่่ อ งเที่่� ย วและ
เศรษฐกิิจในไตรมาสสุุดท้้าย
ของปีี 2564 ล่่าสุุดคลื่่น
� 700
MHz พร้้อมเปิิดเส้้นทางรัับ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทั่่ว� ไทย และยก
ระดัับพััฒนาชีีวิิตชุุมชน โดย
ไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้ข้า้ งหลััง ผ่่านหนััง
โฆษณาใหม่่แนวคิิดดีีทั่่ว
� ดีีถึึง
เพื่่�อชีีวิิตเท่่าเทีียม ชููจุุดท่่อง
เที่่�ยวสะพานมอญ สัังขละบุุรี ี
หนึ่่�งในหลายๆ จุุดท่่องเที่่�ยวที่่�
ดีีแทคร่่วมฟื้้� นผู้้�ประกอบการ
ตััวเล็็กในชุุมชน ลดช่่องว่่างดิิจิิทััล
ด้้วยสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต และ
เสริิมทัักษะจากทีีมเน็็ตทำำ�กิิน
ดีีแทคติิดตั้้�งคลื่่�น 700
MHz แล้้วมากกว่่า 11,800 สถานีี
ฐาน ขยายสััญญาณครบ 77
จัังหวััด ครอบคลุุมแล้้ว 923
อำำ�เภอทั่่�วไทย รวมถึึงแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวต่่างๆ โดยจะขยาย
ครอบคลุุมประชากร (population
coverage) ประมาณ 93%
ด้้วยสััญญาณ 4G ภายในสิ้้�นปีี
นี้้� พร้้อมเดิินหน้้าขยายสััญญาณ
ต่่อเนื่่�องทั้้ง� 4G และ 5G บน
คลื่่น
� 700 MHz
นายชารััด เมห์์โรทรา
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิหาร
บริิษัั ท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอม
มููนิิเคชั่่น
� จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ
ดีีแทค กล่่าวว่่า “เราเร่่งขยาย

โครงข่่ายเชื่่อ
� มต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููงกัับทุุกสัังคมทั่่�ว
ไทย รวมถึึงภาคอุุตสาหกรรม
และการท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� เป็็นปััจจััย
สำำ�คัั ญ จากการยกระดัั บ
ประสบการณ์์การใช้้งานของ

ลููกค้้า และขยายคลื่่�น 700
MHz เพื่่อ
� ให้้บริิการ 4G และ
5G อย่่างต่่อเนื่่�อง เรามั่่น
� ใจว่่า
จะสนัับสนุุนการฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจ
ของไทยเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
จากการเปิิดประเทศในวัันที่่� 1

พฤศจิิกายน”
นอกจากดีีแทคได้้นำำ�คลื่่น
�
700 MHz พััฒนาแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวและชุุมชนเพื่่อ
� ร่่วมสนัับสนุุน
การกลัับมาเปิิดประเทศวัันที่่� 1
พฤศจิิกายนนี้้�แล้้ว ล่่าสุุดดีีแทค

ได้้เปิิดให้้บริิการ 5G บนคลื่่น
�
700 MHz แล้้ว 12 จัังหวััด เพิ่่ม
�
ขึ้้น
� อีีก 3 จัังหวััด คืือ นนทบุุรี ี
สมุุทรปราการ และปทุุมธานีี
จากเดิิมให้้บริิการ 5G ใน 9
จัังหวััด ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร
เชีียงใหม่่ ขอนแก่่น นครราชสีีมา
ภููเก็็ ต สุุราษฎร์์ธานีี ชลบุุ รี ี
ระยอง และอุุบลราชธานีี โดย
ดีีแทคจะขยายพื้้�นที่่�บริิการ 5G
เพิ่่ม
� อย่่างต่่อเนื่่�อง
� ขึ้้น

ชููแนวคิิดรัับท่่องเที่่�ยว
ยกระดัับพััฒนาชุุมชน
“ดีีทั่่วดีีถึึ
ง เพื่่อ
� ชีีวิิตเท่่า
�
เทีียม”

วัันนี้้�ดีีแทคพร้้อมเปิิดเส้้น
ทางต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�ง
ชาวไทยและต่่างประเทศสู่่�จุุด
หมายดีีทั่่�วดีีถึึง เพื่่�อชีีวิิตเท่่า
เทีียม กัับคลื่่�น 700 MHz ไม่่
ว่่าจะเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวหรืือ
ชุุมชนต่่างๆ อาทิิ สะพานมอญ

สัังขละบุุรี ี จ.กาญจนบุุรี,ี หมู่่�บ้้าน
แม่่กำำ�ปอง หมู่่�บ้้านชาวเขาเผ่่า
ม้้งดอยปุุย ไร่่ดอกลมหนาว
ดอยสุุ เทพ ดอยอิินทนนท์์
จ.เชีียงใหม่่, หมู่่�บ้้านดอยผาฮี้้�
จ.เชีียงราย, ล่่องแก่่งลำำ�น้ำำ�เข็็ก
จ.พิิษณุุโลก, ปราสาทหิินพิิมาย
จ.นครราชสีี ม า, อุุ ท ยาน
ประวััติิศาสตร์์พนมรุ้้�ง จ.บุุรีรัี ม
ั ย์์,
ชุุมชนริิมน้ำำ�จัันทบููร จ.จัันทบุุรี,ี
หาดพััทยา จ.ชลบุุรี,ี เกาะสมุุย
จ.สุุราษฎร์์ธานีี, แหลมพรหม
เทพ จ. ภููเก็็ต, เกาะหลีีเป๊๊ะ และ
เกาะบุุโหลนเล จ.สตููล เป็็นต้้น
สำำ�หรับ
ั แคมเปญ #ดีีทั่่ว
�
ดีีถึึง Powered by dtac 700
MHz นี้้� ดีี แทคได้้ ถ่่ายทอด
การนำำ�สัญ
ั ญาณอิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููงมาร่่วมสนัับสนุุน
พลิิกฟื้้� นประเทศในด้้านการ
ท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งประเทศไทยได้้
เดิินหน้้าเปิิดประเทศอีีกครั้้ง�
ในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564
เพื่่�อต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่าง
ชาติิ ซึ่่�งเป็็นความพยายามที่่�
จะพลิิกฟื้้� นการท่่องเที่่�ยวให้้
กลัับมาเดิินหน้้าต่่อได้้หลัังจาก
ได้้ รั ับ ผลกระทบจากวิิกฤต
โควิิด-19 อย่่างยาวนาน
ดีี แท ค ไ ด้้ ถ่่ า ย ท อ ด
ภาพยนตร์์โฆษณาผ่่าน “สะพาน
มอญ” จุุดท่่องเที่่�ยวที่่�สำ�คั
ำ ัญ
ของ อ.สัังขละบุุรี ี จ.กาญจนบุุรี ี
มานำำ�เสนอ พร้้อมทีีมดีีแทค
“เน็็ตทำำ�กิิน” ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อไป

พััฒนาความสามารถของคนใน
ชุุมชนให้้ก้า้ วสู่่�ทัักษะดิิจิิทััลด้้วย
การใช้้แพลตฟอร์์มออนไลน์์
และโซเชีียลมีีเดีีย เพื่่อ
� ใช้้ในการ
ประกอบอาชีีพ โปรโมทการ
ท่่องเที่่�ยว รวมทั้้ง� ร่่วมพััฒนา
เพจโซเชีียลมีีเดีียช่่องทางการ
สื่่อ
� สารของชุุมชนสะพานมอญ
เพื่่อ
� เป็็นศููนย์์กลางที่่�เปิิดโอกาส
ให้้ทุก
ุ คนในชุุมชนได้้ถ่า
่ ยทอด
และเชิิญชวนนัักท่อ
่ งเที่่�ยวทั้้ง�
ชาวไทยและต่่างประเทศที่่�สนใจ
ให้้มาท่่องเที่่�ยว รวมทั้้ง� นำำ�เสนอ
ขายสิินค้้าท้้องถิ่่�นต่่างๆ ผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ได้้อีกด้
ี ว
้ ย
ทั้้ง� นี้้� ศููนย์์วิิจัยกสิิกร
ั
ไทย
รายงานว่่า ผลจากการเปิิด
ประเทศจะช่่วยให้้จำ�
ำ นวนนััก
ท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในช่่วง 2 เดืือน
สุุดท้้ายของปีีนี้้� เพิ่่ม
� ประมาณ
� ขึ้้น
64% ซึ่่ง� ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนนัักท่อ
่ ง
เที่่�ยวต่่างชาติิเที่่�ยวไทยทั้้ง� ปีี
2564 ขยัับขึ้้น
� มาที่่�ประมาณ 1.8
แสนคน (จากคาดการณ์์เดิิมที่่�
1.5 แสนคน) สร้้างรายได้้คิิดเป็็น
มููลค่่าไม่่ต่ำ�กว่
ำ
า่ 1.35 หมื่่น
� ล้้าน
บาท โดยรายได้้การท่่องเที่่�ยว
ส่่วนใหญ่่ยังั กระจายอยู่่�เฉพาะ
พื้้�นที่่�ที่่มี
� ก
ี ารเปิิดรัับนัักท่อ
่ งเที่่�ยว
ต่่างชาติิ ทั้้ง� นี้้� ในกรณีีที่่ส
� ถาน
การณ์์ต่า่ งๆ ปรัับตััวไปในทาง
ที่่�ดีขึ้
ี น
้� ต่่อเนื่่อ
� ง คงจะช่่วยหนุุน
ให้้การฟื้้� นตััวของภาคการท่่อง
เที่่�ยวไทยมีีความชััดเจนมากขึ้้น
�
ในช่่วงปีี 2565		
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อลิิอัันซ์์ รัักษาตำำ�แหน่่ง
‘แบรนด์์ประกัันอัันดัับหนึ่่�งของโลก’ ต่่อเนื่่�อง
แบรนด์์มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้น
� 17%
ไปอยู่่ที่
� ่� 1.5 หมื่่น
� ล้้านดอลลาร์์ภายใน 1 ปีี
กลุ่่�มอลิิอัันซ์์ประกาศความ
ภููมิิใจรัักษาตำำ�แหน่่งแบรนด์์
ประกัันที่่�มีีมููลค่่าสููงที่่�สุุดใน
โลก จากการจััดอัันดัับของ
Interbrand บริิษััทให้้คำำ�
ปรึึกษาชั้้�นนำำ� และได้้ไต่่อัันดัับ
ขึ้้น
� 5 อัันดัับ มาอยู่่ที่
� อั
่� ันดัับ
ที่่� 34 จาก 100 แบรนด์์ที่ดีี
่�
ที่่สุ
� ด
ุ ทั่่�วโลก โดยภายในหนึ่่�ง
ปีีมููลค่่าแบรนด์์ของอลิิอัันซ์์
สููงขึ้้�น 2.2 พัันล้้านเหรีียญ
สหรััฐ หรืือเพิ่่�มขึ้้น
� 17% ไป
อยู่่ที่
� ่� 1.52 หมื่่น
� ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ เพิ่่�มขึ้้น
� สููงที่่สุ
� ด
ุ นัับตั้้�ง
แต่อ
่ ลิิอัน
ั ซ์์ได้้รัับการจััดอัันดัับ
หนึ่่� งในแบรนด์์ที่่�ดีีที่่�สุุดทั่่�ว
โลก 100 แบรนด์์เป็็นครั้้�ง
แรกในปีี 2550 ซึ่่�งในขณะ
นั้้�นมีีมููลค่่าแบรนด์์ 4 พัันล้้าน
เหรีียญสหรััฐ
จากการวิิเคราะห์์ของ
Interbrand อลิิอัันซ์์ไต่่อัันดัับ
สููงขึ้้�นจากผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ดีีต่่อเนื่่�อง มููลค่่าแบรนด์์ที่่สู
� งู
ขึ้้น
� รวมถึึงความแข็็งแกร่่งของ
แบรนด์์ ที่่� เกิิดจากการนำำ�
นโยบาย “One Allianz” มาใช้้
เพื่่�อทำำ�ให้้แบรนด์์อลิิอัันซ์์เป็็น
อัั นหนึ่่� งอัั นเดีี ยวกัั นทั่่�วโลก
นอกจากนั้้� น การพัั ฒ นา
ประสบการณ์์ ของลููกค้้าทั่่�ว
โลกผ่่านกิิจกรรมต่่างๆที่่�มีอ
ี ยู่่�
อย่่างมากมายของบริิษััทฯ รวม
ถึึงการฟัังเสีียงของลููกค้้าและ
ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของพวกเขาได้้ เป็็นอย่่างดีี
ทำำ � ให้้ อิิ ทธิิพลของแบรนด์์
อลิิอัันซ์์ที่่มี
� ต่
ี ่อการตััดสิินใจซื้้�อ

ของลููกค้้าเพิ่่�มสููงขึ้้�นด้้วยในปีี
ที่่�ผ่า
่ นมา
มร.โทมััส วิิลสััน ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหารและกรรมการ
ผู้จั
้� ัดการใหญ่่ บมจ. อลิิอัันซ์์
อยุุธยา ประกัันชีีวิิต เปิิดเผย
ว่่า “อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ภาคภููมิิใจ
เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของแบรนด์์ประกัันที่่�ดีีที่่สุ
� ด
ุ ใน
โลก ตลอดระยะเวลากว่่า 70
ปีี อลิิอัันซ์์ อยุุธยา ได้้ให้้ความ
คุ้้�มครองคนไทยมาอย่่างต่่อ
เนื่่� องด้้วยนโยบายยึึดลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลาง ซึ่ง่� ถืือเป็็นดีีเอ็็นเอ
ของเรา จากนี้้�เรายัังคงเดิิน
หน้้ามุ่่�งมั่่น
� ทำำ�ตามพัันธสััญญา
ของเราในการให้้ความคุ้้�มครอง
คนไทยในทุุกเงื่่อ
� นไขชีีวิิต และ
ร่่ว มเดิินหน้้ า สร้้า งความ
แข็็งแกร่่งให้้กับ
ั แบรนด์์อลิิอัันซ์์
ผ่่านการสร้้างประสบการณ์์
และสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�ตอบโจทย์์การดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของลููกค้้าทั้้ง� ในวัันนี้้�และ
อนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในช่่วงความไม่่แน่่ นอนของ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด 19 อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
ได้้ ทำ�
ำ ตามคำำ�มั่่� น สัั ญ ญาให้้

ความคุ้้�มครองสุุขภาพตาม
สััญญากรมธรรม์์กัับลููกค้้าทุุก
ราย ทั้้ง� นี้้� การจ่่ายเคลมตาม
กรมธรรม์์จากสถานการณ์์โควิิด
19 ในปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบัน
ั
บริิษััทได้้จ่่ายเคลมรวมไปแล้้ว
กว่่า 12,000 เคส เป็็นเงิินรวม
กว่่า 700 ล้้านบาท โดยประมาณ
11,000 เคส เป็็ น ค่่ า รััก ษา
พยาบาลการเจ็็ บ ป่่ ว ยจาก
โควิิด 19 ประมาณ 800 เคส
เป็็นการชดเชยจากการแพ้้
วััคซีีน และประมาณ 230 เคส
มาจากการเสีียชีวิิ
ี ต
อย่่ า งไรก็็ ต าม แม้้ ว่่ า
กรมธรรม์์ ป ระกัั น ชีี วิิ ตและ
สุุขภาพจะสามารถคุ้้�มครอง
การเจ็็บป่่วย แต่่ก็็ไม่่ใช่่เป็็นสิ่่ง�
การัันตีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง ดััง
นั้้�นในช่่วงที่่�ภาครััฐเริ่่ม
� คลาย
ล็็ อ คมาตรการต่่ า งๆเพื่่� อ
สนัับสนุุนกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ทุุกคนยัังคงต้้องระมััดระวัังใน
การใช้้ชีวิิ
ี ตประจำำ�วัน
ั การสวม
หน้้ากากในที่่�สาธารณะ การ
รัักษาระยะห่่างระหว่่างกัั น
และการล้้างมืืออย่่างสม่ำำ�เสมอ
ยัังเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็น อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
หวัังจะได้้เห็็นคนไทยมีีความ

สุุขกัับสถานการณ์์ที่่ดี
� ีขึ้น
้� คู่่�ไป
กัับการมีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง”
มร.โทมััส กล่่าวทิ้้�งท้้าย
Interbrand เป็็นผู้้�บุุกเบิิก
การประเมิินมููลค่่าของแบรนด์์
ในปีี 2531 และเป็็นบริิษััทแรก
ที่่�ได้้รับ
ั การรัับรอง ISO 10668
(การรัับรองที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรับ
ั
การประเมิินมููลค่่าแบรนด์์เป็็น
เงิิน) สำำ�หรับ
ั การปฏิิบััติิตาม
วิิธีีการประเมิิน ซึ่่�งมีีบทบาท
สำำ�คััญต่่อการพััฒนามาตรฐาน
ISO นี้้�ด้้วย ตั้้�งแต่่ปีี 2543 การ
จััดอัันดัับและรายงาน Best
Global Brands ได้้รับ
ั การตีี
พิิมพ์์ทุกปี
ุ ี และเป็็นหนึ่่�งในการ
จััดอัันดัับที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับ
มากที่่� สุุ ด ด้้ า นการบริิหาร
ตราสิินค้้า
ดููเพิ่่ม
�
� เติิมเกี่่�ยวกัับรายชื่่อ
แบรนด์์ใน 100 อัันดัับแรกได้้ที่่�
https://interbrand.com/
best-global-brands/ และ
รายงานฉบัับเต็็มพร้้อมการ
วิิเคราะห์์อย่่างครอบคลุุมได้้ที่่�
https://interbrand.com/
best-brands/
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ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ส่่งตรงความรู้้�การออม
และการวางแผนการเงิินถึึงโรงเรีียน
ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่านโครงการ
“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools”

ต ล า ด หลัั ก ทรัั พ ย์์ แห่่ ง
ประเทศไทย มุ่่�งมั่่�นปลููกฝััง
วิินััยการออมและส่่งเสริิม
ความรู้้�ด้้านการวางแผนการ
เงิินให้้แก่่เยาวชน เดิินหน้้า
โครงการ “INVESTORY
Mobile Exhibition on
Schools” ในรููปแบบออนไลน์์
ยกความรู้้�จาก “INVESTORY
พิิพิธ
ิ ภััณฑ์์เรีียนรู้้�การลงทุุน”
สู่่ส
� ถานศึึกษา คาดสามารถ
ส่่ ง ค ว า มรู้้� เ สริิ มสร้้ า ง
ประสบการณ์์เรีียนรู้้�ให้เ้ ยาวชน
24,000 คนทั่่�วประเทศ ตลอด
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 นี้้�
นางพรรณวดีี ลดาวััลย์์
ณ อยุุ ธยา ผู้้�ช่่วยผู้้�จัั ดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานพััฒนาความ
รู้้�ตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย กล่่าวว่่า ตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิม
ความรู้้�ทางการเงิิน (financial
literacy) ให้้แก่่ประชาชนทุุก
ช่่วงวััย โดยเฉพาะการปลููกฝังั
วิินััยการออมและการวางแผน
การเงิินตั้้�งแต่่ระดัับเยาวชน
เพื่่�อส่่งเสริิมเยาวชนให้้เป็็น
ผู้้�ใหญ่่ที่่ร� อบรู้้�ด้้านการเงิิน เป็็น
กำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ขัับเคลื่่อ
� นเศรษฐกิิจ
และสัังคมไทยเติิบโตยั่่ง� ยืืน โดย
ได้้ดำ�
ำ เนิินการผ่่านโครงการ
ต่่าง ๆ ซึ่ง่� INVESTORY Mobile
Exhibition on Schools เป็็น
หนึ่่�งในโครงการสำำ�คัญ
ั ที่่�ได้้รับ
ั

การตอบรัับที่่�ดีอ
ี ย่่างต่่อเนื่่�อง
“INVESTORY Mobile
Exhibition on Schools เป็็น
โครงการเสริิมสร้้างประสบการณ์์
เรีียนรู้้�ด้้านการออมและการ
วางแผนการเงิินให้้แก่่เยาวชน
โดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ยกความ
รู้้�จาก INVESTORY พิิพิิธภััณฑ์์
เรีียนรู้้�การลงทุุน สู่่�โรงเรีียน ซึ่ง่�
ในปีีนี้้ไ� ด้้ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบ
ออนไลน์์ เพื่่อ
� ให้้สอดคล้้องกัับ

สถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั เนื้้�อหาที่่�
นำำ�เสนอครอบคลุุมตามหลััก
4 รู้้� สู่่ค
� วามมั่่�งคั่่�ง ได้้แก่่ รู้้�หา
รู้้�เก็็บ รู้้�ใช้้ และรู้้�ขยายดอก
ผล ในรููปแบบเกมที่่�สามารถ
สร้้างการเรีียนรู้้�และทำำ�ความ
เข้้าใจหลัักการบริิหารจััดการ
เงิิน เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรม
(Active Learning) พร้้อมสร้้าง
แรงบัันดาลใจจากบุุคคลต้้นแบบ

ที่่�เริ่่ม
� ออมและวางแผนการเงิิน
จนเห็็นผล ทั้้ง� นี้้� คาดว่่าโครงการ
ดัังกล่่าวจะสามารถส่่งความรู้้�
การออมและการวางแผนการ
เงิินถึึงเยาวชน 24,000 คนทั่่ว
�
ประเทศ ตลอดเดืือนพฤศจิิกายน
2564 นี้้�” นางพรรณวดีีกล่า
่ ว
“INVESTORY Mobile
Exhibition on Schools”
ดำำ�เนิินโครงการมาอย่่างต่่อ
เนื่่�อง 5 ปีี ส่่งเสริิมความรู้้�ด้้าน
การวางแผนการเงิินให้้ แก่่
เยาวชนแล้้วกว่่า 200,000
คนทั่่ว
� ประเทศ โดยปีี 2564 นี้้�
เป็็นปีีแรกที่่�ได้้ปรัับเป็็นรููปแบบ
ออนไลน์์ ซึ่่ง� จะสามารถขยาย
ความรู้้�ไปยัังกลุ่่�มเยาวชนได้้
กว้้างขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีีและ
สื่่อ
� ดิิจิิทััล ภายใต้้แนวคิิด “ปฎิิบััติิ
การ วาร์์ป ขึ้้น
� ยานกอบกู้้�โลก
ทางการเงิิน” ผจญภััยกัับเหล่่า
SET Hero เพื่่�อต่่อสู้้�กัับศััตรูู
ร้้า ยทางการเงิิน Money
Monster โดยใช้้หลััก 4 รู้้� สู่่�
ความมั่่�งคั่่�ง ที่่�จะยัังคงความ
สนุุกสนานและสาระความรู้้�
เช่่นเดิิมเหมาะกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
โรงเรีียนที่่�สนใจเข้้าร่่วม
โครงการ “INVESTORY Mobile
Exhibition on Schools”
สมััครหรืือสอบถามรายละเอีียด
เพิ่่ม
� เี มล INVESTORY
� เติิมได้้ที่่อี
@set.or.th โทร 0 2009 9999
“SET…Make it Work for
Everyone”

อายิโนะโมะโตะสรางคุณคารวมกับสังคม
The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV

สรางสังคม
กินดีมีสุข

เราสงมอบผลิตภัณฑความอรอยที่หลากหลาย
ใหกับผูบร�โภค และสงเสร�มการมีโภชนาการที่ดีผานกิจกรรม
ของเรามากมาย เพ�่อสรางสังคมสุขภาพดี

สงเสร�มการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา

เราพัฒนาของเหลือทิ�งจากภาคการผลิตใหเปนผลิตภัณฑบำรุงดินสงคืนสูภาคเกษตรกรรม
รวมถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆเพ�่อสงเสร�มใหเกษตรกรไทย
มีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้นอยางยั่งยืน

สรางความยั่งยืน
ของโลก

เราใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ซึ่งชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ไดกวา 1.7 แสนตันตอป สงเสร�มการใชบรรจ�ภัณฑและฟ�ลมพลาสติกที่ร�ไซเคิลได
ตลอดจนปลูกจ�ตสำนึก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ใหกับพนักงาน

OPEN

สินเชือ่

สานฝน
สรางอาชีพ
OPEN!

OPEN

• สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือขอสินเชื่อไดที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
• ธ.ก.ส. จะเปดใหบริการยื่นความประสงคขอสินเชื่อนี้ผานชองทาง
LINE Official BAAC Family ในเดือนกันยายน 2564

คุณสมบัตขิ องลูกคา

• เกษตรกรลูกคา หรือบุคคลทั่วไป
• มีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือประกอบ

การเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร
หรืออาชีพที่มีลักษณะเปนการลงทุนคาขายเพื่อเลี้ยงชีพ
ในครัวเรือนซึ่งใชเงินลงทุนไมมากนัก

หลักประกันเงินกู

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

วงเงินกูข ั้นสูง

• รายละไมเกิน 100,000 บาท แตตอ งไมเกินคาใชจา ย
และหรือคาลงทุนจริง

ระยะเวลาการจายสินเชื่อ

ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

วัตถุประสงคการขอกูเงิน

• เปนคาใชจายในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือ
อาชีพนอกภาคการเกษตร
• เปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือ
อาชีพนอกภาคการเกษตร

อัตราดอกเบี้ย
•

อัตราดอกเบี้ย
(ตอป)
คาใชจายหมุนเวียน

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู
(นับแตวันกู)
ไมเกิน 12 เดือน เวนแตมีเหตุ
พิเศษ ไมเกิน 18 เดือน

4%

• คาลงทุน
ปที่ 1-3

4%

ปที่ 4-5

(ปจจุบัน MRR เทากับ
รอยละ 6.50)

MRR

• ไมเกิน 5 ป ปลอดการชำระ
ตนเงินไดไมเกิน 2 ปแรก แตไม
ปลอดการชำระดอกเบี้ยเงินกู
• ชำระคืนหนี้เงินกูเปนรายเดือน
รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือ
รายป ตามที่มาแหงรายได
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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๒ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

เอไอเอ ประเทศไทย ผนึึกกำำ�ลััง RISE เปิิดตััว

“AIA x RISE Accelerator”

จัับมืือสตาร์์ทอััพระดัับโลก ปั้้�นนวััตกรรมเสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�งรอบด้้าน
เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำำ�การเป็็น
บริิษัั ทประกัันชีีวิิตอัันดัับหนึ่่�งของ
ประเทศ* ร่่วมมืือกัับ RISE สถาบััน
เร่่งสปีีดนวััตกรรมองค์์กร เปิิดตััว
โครงการ “AIA x RISE Accelerator”
เพื่่�อค้้นหาสตาร์์ทอััพจากทั่่�วทุุกมุุม
โลก ก่่อนคััดเลืือกสู่่�รอบสุุดท้้ายที่่�
แต่่ละทีีมจะมาร่่วมออกแบบนวััตกรรม
แห่่งอนาคตไปกัับเอไอเอ ประเทศไทย
เพื่่อ
� ผสานพลัังในการขัับเคลื่่อ
� นองค์์กร
สู่่�อนาคตแบบ 360 องศา พร้้อมยก
ระดัับอุุตสาหกรรมประกัันชีีวิิตไทย
ด้้วยการมอบประสบการณ์์ที่่�เหนืือ
ระดัับในทุุกมิิติิให้้แก่่ลูกค้
ู า
้ พนัักงาน
และตััวแทนประกัันชีีวิิต ตามคำำ�มั่่น
�
สััญญา “Healthier, Longer, Better
Lives - เพื่่อ
� สุุขภาพและชีีวิิตที่่�ดีขึ้
ี น
้� ”
นายกฤษณ์์ จัันทโนทก ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร เอไอเอ ประเทศไทย
กล่่ า วถึึงความร่่ว มมืือในครั้้�ง นี้้� ว่่ า
“เอไอเอ ในฐานะผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
ประกัันชีีวิิตที่่�ได้้รับ
ั ความไว้้วางใจจาก
ลููกค้้ามายาวนานกว่่า 83 ปีี เราไม่่
เคยหยุุดนิ่่�งในการคิิดค้้นและพััฒนา
นวััต กรรมทั้้�ง ทางด้้ า นผลิิตภัั ณ ฑ์์
เทคโนโลยีี และการบริิการ โดยมีีลูกค้
ู า้
เป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centricity)
เพื่่�อมอบการดููแลที่่�ครอบคลุุมและ
ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า
ตลอดทุุกช่่วงชีีวิิต ซึ่่�งการที่่�เอไอเอ
ร่่วมมืือกัับ RISE ในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นอีีก
ก้้าวสำำ�คัญ
ั ที่่�เรากำำ�ลังั ผลัักดัน
ั องค์์กร
ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรเพื่่อ
� อนาคตอย่่าง
เต็็มรููปแบบ ผ่่านการนำำ�เอานวััตกรรม
ใหม่่ๆ มาใช้้ในองค์์กร เพื่่อ
� ต่่อยอดและ
มอบประสบการณ์์ที่่ดี
� ที่่
ี สุ
� ด
ุ ให้้กับ
ั ลููกค้า้
ของเอไอเอ โดยมีี RISE ซึ่่�งเป็็นผู้้�
เชี่่�ยวชาญด้้านนวััตกรรมองค์์กรและ
เทคโนโลยีี มาช่่วยดึึงเอาศัักยภาพ
ของสตาร์์ทอััพทุุกทีม
ี ที่่�ผ่า
่ นการคััด
เลืือกให้้เข้้ารอบสุุดท้้ายออกมา เพื่่อ
�
ร่่วมกัันสร้้างนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ที่่�จะเป็็นโซลููชัน
ั ใหม่่ให้้กับ
ั อุุตสาหกรรม
ประกัั นชีีวิิตไทย ตามที่่�เอไอเอได้้
ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ในการเป็็นที่่� 1 ด้้าน
นวััตกรรมเพื่่อ
� ส่่งมอบประโยชน์์สูงู สุุด
ให้้แก่่ลูกค้
ู า
้ และคนไทยทั่่�วประเทศ”
ด้้ า น นายแพทย์์ ศุุ ภ ชัั ย
ปาจริิยานนท์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิห ารและผู้้� ร่่วมก่่ อตั้้� ง RISE
กล่่าวว่่า “รู้้�สึึกยิินดีีที่่�ได้้รับ
ั ความไว้้
วางใจจากเอไอเอ ที่่�นัับเป็็นเบอร์์ 1 ใน
วงการธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ในการร่่วม
กัันขัับเคลื่่อ
� นโครงการ AIA x RISE
Accelerator ซึ่ง่� RISE เองในฐานะผู้้�
ที่่�ทำ�หน้
ำ
้าที่่�ช่ว
่ ยเร่่งสปีีดนวััตกรรมให้้
กัับองค์์กรชั้้น
� นำำ�มามากกว่่า 400 แห่่ง
ทั่่�วเอเชีีย พร้้อมด้้วยเครืือข่่ายสตาร์์ทอััพ

กว่่า 20,000 รายทั่่�วโลก เราได้้ตั้้�ง
เป้้าผลัักดัันให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�เป็็นรููป
ธรรมจากความร่่วมมืือระหว่่างเอไอเอ
และสตาร์์ทอััพ เพื่่อ
� สร้้างนวััตกรรม
ใหม่่ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
ให้้กับ
ั คนไทย และพาให้้องค์์กรสำ�ำ เร็็จ
ได้้ตามเป้้าประสงค์์”
AIA x RISE Accelerator
เป็็นโครงการแรกในภููมิิภาคอาเซีียน
ที่่� เน้้ น การพัั ฒ นานวัั ต กรรมและ
เทคโนโลยีี ขั้้� น สูู ง เพื่่� อ ตอบโจทย์์
อุุตสาหกรรมประกัันชีีวิิตโดยเฉพาะ
โดยมีีลูกค้
ู ้าเป็็นศููนย์์กลางในการนำำ�
นวััตกรรมที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของลููกค้า
้ ในยุุคดิิจิิทััลมาใช้้ เพื่่อ
� เพิ่่ม
�
ประสิิทธิิภาพและอำำ�นวยความสะดวก
ในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงานและ
ตััวแทนประกัันชีีวิิต ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย
สููงสุุดในการส่่งมอบการบริิการและ
ประสบการณ์์ที่่เ� หนืือระดัับให้้แก่่ลูกค้
ู า้
ทั่่�วประเทศ อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นการขัับเคลื่่อ
� น
องค์์กรสู่่�อนาคตแบบ 360 องศา
เตรีียมความพร้้อมสู่่�การเป็็น Digital
Insurer ที่่�ตอบโจทย์์ทั้้ง� รููปแบบการ
ทำำ�งานสำำ�หรับ
ั คนรุ่่�นใหม่่ และการให้้
บริิการลููกค้้าที่่�รวดเร็็ว ทัันต่่อความ
ต้้องการในโลกดิิจิิทััลอย่่างแท้้จริิง
ผ่่านการทำำ�งานร่่วมกัับสตาร์์ทอััพ
จากทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อดึึง
ศัักยภาพของสตาร์์ทอััพเหล่่านี้้�มา
ช่่วยพััฒนานวััตกรรมให้้กัับเอไอเอ
ซึ่่ง� นัับเป็็นก้้าวสำำ�คัญ
ั ของเอไอเอ ที่่�ไม่่
เพีียงแต่่จะพััฒนาด้้านนวััตกรรมเพื่่อ
�
ตอบโจทย์์ความต้้องการลููกค้้าและ
ธุุรกิิจเท่่านั้้�น แต่่เป็็นการสร้้างความ
ร่่วมมืือที่่�เป็็นรููปธรรมพร้้อมกัับการ
สนัับสนุุนสตาร์์ทอััพและคนรุ่่�นใหม่่ที่่�
มีีความสามารถและมีีโซลููชัันด้้าน
เทคโนโลยีีที่่�ล้ำ�หน้
ำ
้า เพื่่�อร่่วมกัันส่่ง
เสริิมให้้คนไทยมีีสุขภ
ุ าพและชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้�นตามคำำ�มั่่�นสััญญา ‘Healthier,
Longer, Better Lives’

ทั้้�งนี้้� เอไอเอ และ RISE ได้้ร่ว่ ม
กัันค้้นหาและคััดเลืือกสตาร์์ทอััพที่่�
สมััครเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งหมดกว่่า
200 ทีีมจากทั่่�วโลก โดยมีีเกณฑ์์ใน
การคััดเลืือกสตาร์์ทอััพจากการนำำ�
เสนอนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�มีี
ความน่่าสนใจ ทัันสมััย และมีีความ
เป็็นไปได้้ในการนำำ�มาปรัับใช้้ในองค์์กร
เพื่่�อ พััฒ นานวััต กรรมที่่�ต อบโจทย์์
ครบทุุกมิิติิ ทั้้�งในด้้านประสบการณ์์
ลููกค้้า (Customer Journey) การ
เข้้าถึึงลููกค้้า (Customer Reach)
การตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้า (Customer Needs) และการ
ใช้้เทคโนโลยีีขั้้น
� สููง (Deep Tech) โดย
มีีทีีมที่่ผ่่
� านเข้้ารอบสุุดท้้ายที่่จ
� ะมา
ทำำ�งานร่่วมกัับเอไอเอ ได้้แก่่
• GoalsMapper (สิิงคโปร์์)
จะมาทำำ�งานร่่วมกัับเอไอเอในการ
คิิดค้้นเครื่่อ
� งมืือเทคโนโลยีีที่่ช่
� ว
่ ยยก
ระดัับความสามารถของตััวแทนประกััน
ชีีวิิตให้้ก้้าวสู่่�การเป็็นที่่�ปรึึกษาด้้าน
การประกัันชีีวิิตและการลงทุุนมืืออาชีีพ
พร้้อมตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์และความ
ต้้องการที่่�แตกต่่างกัันไปของลููกค้้า
แต่่ละบุุคคล
• Autify (ญี่่�ปุ่่�น) เข้้ามาช่่วย
เพิ่่�มความสามารถในการส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์ไปสู่่�ลููกค้า
้ ได้้รวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น
�
กัับโซลููชัน
ั ด้้านระบบทดสอบซอฟต์์แวร์์
อััตโนมััติิ (no-code software testing
automation) โดย Autify จะนำำ� AI
(Artificial Intelligence) เข้้ามาช่่วย
ตรวจจัับและแก้้ไขโดยอััตโนมััติิทุุก
ครั้้�งที่่�มีก
ี ารทดสอบ
• Lightwork (ไทย) ร่่วมกัับ
เอไอเอคิิดค้้นเครื่่อ� งมืือโดยใช้้ Robotic
Process Automation (RPA) หรืือ
แรงงานหุ่่�นยนต์์ดิิจิิทัลั มาใช้้ในกระบวนการ
พิิจารณารัับประกัันภััย ตั้้�งแต่่การอนุุมัติิ
ั
กรมธรรม์์ ไปจนถึึงขั้้�นตอนการเรีียก
ร้้องสิินไหม และจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทน

• Vulcan Coalition (ไทย)
จะมาทำำ�งานร่่วมกัับเอไอเอทีีม Data
scientist ในการจััดประเภทของข้้อมููล
(Data labelling) ให้้เป็็นระบบและ
ประหยััดต้้นทุุน โดยมีีผู้้�พิิการที่่�ได้้รับ
ั
การฝึึกฝนในการระบุุประเภทของ
ข้้อมููลและทำำ�การแยกแยะข้้อมููล เพื่่อ
�
ที่่�จะนำำ�ข้อ
้ มููลที่่�ได้้รับ
ั การจััดประเภท
(Data labelling) ไปพััฒนา Machine
Learning
• Vonder (ไทย) คิิดค้้นสื่่อ� การ
เรีียนรู้้�และการอบรมออนไลน์์ ภาย
ใต้้คอนเซ็็ปต์์ Microlearning ที่่�มีี
การนำำ�เทคโนโลยีีเกมมาประยุุกต์์ใช้้
ที่่�ช่่วยสร้้างความสนุุกและสามารถ
เรีียนรู้้�ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
• Tetherfi (สิิงคโปร์์) Advance
ethic monitoring for telesales
คิิดค้้นนวััตกรรมเทคโนโลยีีที่่ช่� ว่ ยอำำ�นวย
ความสะดวกในการทำำ�งานของฝ่่ายขาย
ทางโทรศััพท์์ (Telesales) เพื่่อ
� สามารถ
ให้้บริิการลููกค้า้ จากที่่�ใดก็็ได้้ ทำำ�ให้้ลูกค้
ู า้
ได้้รับ
ั ประสบการณ์์ที่่ดี
� ี รวดเร็็ว และ
ถููกต้้องแม่่นยำำ�ในทุุกๆ ขั้้�นตอน
• Smarten Spaces (สิิงคโปร์์)
คิิดค้้นเทคโนโลยีีทางด้้าน Hybrid
Workplace ที่่�เพิ่่ง� ได้้รับ
ั รางวััล COVID
Management of Year โดย Singapore
Business Review 2020 ที่่�นำำ�
นวััตกรรมเทคโนโลยีี AI (Artificial
Intelligence) และ IoT (Internet Of
Things) เข้้ามาจััดการพื้้�นที่่�ทำ�
ำ งาน
ให้้ปลอดภััยและยืืดหยุ่่�น แม้้ในช่่วง
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
สำำ�หรับ
ั สตาร์์ทอััพที่่�เข้้ารอบ
สุุดท้้ายจะมีีโอกาสในการคว้้าเงิิน
รางวััลรวมมููลค่่าสููงถึึง 1 ล้้านบาทจาก
เอไอเอ ประเทศไทย และมีีโอกาสได้้
รัับเงิินลงทุุนสููงถึึง 3 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
จาก SeaX Ventures กองทุุนสััญชาติิ
ไทยที่่�ลงทุุนในสตาร์์ทอััพที่่�มีเี ทคโนโลยีี
ขั้้�นสููงทั่่�วโลก โดยสตาร์์ทอััพที่่�เข้้ารอบ
สุุดท้้ายจะเข้้ามาร่่วมทำำ�งานและพััฒนา
โซลููชัน
ั กัับเอไอเอเป็็นระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น
3 เดืือน และจะมีีการนำำ�เสนอผลงาน
นวััตกรรมในงาน Demo Day ที่่�จะ
เกิิดขึ้้น
� ช่่วงต้้นปีี 2565
สามารถติิดตามและอััปเดต
ความเคลื่่�อนไหว รวมถึึงศึึกษาราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโครงการ
AIA x RISE Accelerator ได้้ทาง
aia.riseaccel.com
หมายเหตุุ:
*อัันดัับ 1 ด้้านสััดส่ว
่ นการตลาด (Market
Share) และเบี้้ย
� ประกัันภััยรวม (อ้้างอิิง
จากสมาคมประกัันชีีวิิตไทย ระหว่่าง
เดืือนมกราคม - สิิงหาคม 2564)
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ฉบัับพิิเศษ ครบรอบ ๒๒ ปีี หนัังสืือพิิมพ์์โลกวัันนี้้�

“โออิิชิ”ิ จััดหนัักเมนููญี่่ปุ่่�
� น

พร้้อมดีีลและโค้้ดส่่วนลดเด็็ด ๆ เอาใจนัักกิินส่่งท้้ายปีี

อร่่อยสุุดคุ้้�ม!!! กัับร้้านอาหารญี่่ปุ่
� ่น
� ในเครืือโออิิชิิ ผ่่าน ShopeeFood บนแอปฯ ช้้อปปี้้�
พร้้อมดีีลลดสููงสุุด 40%*, ลููกค้้าใหม่่รับ
ั โค้้ดลดเพิ่่�ม 60%*, ลููกค้้าทั่�่วไปรัับโค้้ดลดเพิ่่�ม 25%* ถึึง 31 ธัันวาคมนี้้� เท่่านั้้�น
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีมานี้้� รูู ป
แบบบริิการแบบจััดส่่งถึึงบ้้าน
หรืือโฮม เดลิิเวอรี่่� (Home
Delivery) ได้้เข้้ามามีีบทบาท
สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
การใช้้ชีวิิ
ี ตของผู้้�คนเป็็นอย่่าง
มาก โดยในส่่วนของกลุ่่�มร้้าน
อาหารญี่่ปุ่่�
� น ภายใต้้ บริิษััท
โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ โออิิชิิ นอกเหนืือจากการ
พััฒนาและสร้้างแพลตฟอร์์ม
ระบบโออิิชิิ เดลิิเวอรี่่� ของตััว
เองแล้้ว ยัังเดิินหน้้าขยายช่่อง
ทางความอร่่อย พร้้อมมอบ
ความสะดวกสบายและความ
คุ้้�มค่่ า ยิ่่� ง ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ล่่าสุุดจััดโปรโมชั่่น
ั ผู้้�ใช้้
� สำำ�หรับ
งานคนพิิเศษของ ShopeeFood
บนแอปพลิิเคชัันช้้อปปี้้�
พบประสบการณ์์อร่่อย
สุุดคุ้้�มผ่่านอาหารญี่่�ปุ่่�นยอด
นิิยม คาว - หวานครบครััน มีี
ให้้เลืือกหลากหลาย ตั้้� งแต่่
ซููชิิ/ซาชิิมิิ ราเมน ดงบุุริิ เทะ
มากิิ ชาบูู - ชาบูู ฯลฯ จากร้้าน
อาหารญี่่� ปุ่่� นในเครืือโออิิชิิ
ได้้แก่่ โออิิชิิ แกรนด์์, โออิิชิิ
อีีทเทอเรีียม, โออิิชิิ บุุฟเฟต์์,
ชาบููชิิ, โออิิชิิ ราเมน, คาคาชิิ,
โออิิ ชิิ คิิ ท เช่่น และโอโยกิิ
(ไอศกรีีมซอฟต์์เสิิร์์ฟ อร่่อย
เข้้มข้้นระดัับพรีีเมีียม) รวมทั้้ง�
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�นพรีีเมีียม ได้้แก่่
ซาคาเอะ และโฮว ยูู ได้้แล้้ว
วัันนี้้� ใน ShopeeFood บน
แอปพลิิเคชัันช้้อปปี้้� พร้้อมอิ่่�ม
กู้้�ด เป็็นเท่่าตััว กัับดีีลและโค้้ด
ส่่วนลดเด็็ด ๆ ยกขบวนกัันมา

แบบจััดหนััก จััดเต็็ม เอาใจนััก
กิินส่่งท้้ายปีี ดัังนี้้� 1

โปรโมชั่่น
� ต่่อที่่� 1

•	รัับส่่วนลดค่่าอาหาร
พิิเศษสููงสุุด 40% สำำ�หรับ
ั
เมนููที่่�ร่ว่ มรายการ อาทิิ เมนูู
“ชาบููหมูผั
ู ด
ั แห้้งซอสคุุโร” เสิิร์์ฟ
พร้้อมข้้าวสวยญี่่�ปุ่่�น และเกี๊๊�ยว
ซ่่าทอด (5 ชิ้้�น) ราคาสุุดคุ้้�ม
เพีียงชุุดละ 99 บาท (จากปกติิ
168 บาท) เป็็นต้้น ซึ่่ง� เมนููจะ
สลัับสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกััน
ไปในแต่่ ล ะเดืือน ตั้้� ง แต่่ 1
พฤศจิิกายน 2564 - 31 ธัันวาคม
2564

โปรโมชั่่น
� ต่่อที่่� 2

•	สำำ�หรับ
ั ลููกค้้าใหม่่ (ที่่�
เข้้าใช้้งานครั้้�งแรก) รัับโค้้ด
ส่่วนลดพิิ เ ศษเพิ่่� ม 60%

(สููงสุุดไม่่เกิิน 100 บาท) เมื่่อ
�
ซื้้�อสิินค้้า/อาหารญี่่�ปุ่่�นจาก
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�นในเครืือโออิิชิิ
ร้้านใดก็็ได้้ ครบ 120 บาทขึ้้น
�
ไป ตั้้ง� แต่่ 22 ตุุลาคม 2564 31 ธัันวาคม 2564

ญี่่�ปุ่่�นในเครืือโออิิชิิ และเมนููที่่�
ชอบ (4) กรอกโค้้ดส่่วนลด,
ตรวจสอบราคา และกดยืืนยััน
(5) เลืือกวิิธีีชำ�ร
ำ ะเงิิน และกด
สั่่ง� ซื้้�อ จากนั้้�นรอรัับความอร่่อย
สไตล์์ญี่่ปุ่่�
� นส่่งถึึงบ้้านได้้เลย!

•	สำำ�หรับ
ั ลููกค้้าทั่่�วไป รัับ
โค้้ดส่่วนลดพิิเศษเพิ่่�ม 25%
(สููงสุุดไม่่เกิิน 100 บาท) เมื่่อ
�
ซื้้�อสิินค้้า/อาหารญี่่�ปุ่่�นจาก
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�นในเครืือโออิิชิิ
ร้้านใดก็็ได้้ ครบ 120 บาทขึ้้น
�
ไป ตั้้ง� แต่่ 22 ตุุลาคม 2564 31 ธัันวาคม 2564

ทั้้ง� นี้้� ในเฟสแรกพร้้อมให้้
บริิการครอบคลุุมพื้้�นที่่�ในเขต
กรุุ ง เทพมหานครเท่่ า นั้้� น
ติิดตามข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารของ
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�นในเครืือโออิิชิิ
หรืือโปรโมชั่่น
� อื่่�น ๆ ที่่�น่่าสนใจ
เพิ่่�มเติิม คลิิกแฟนเพจโออิิชิิ
ฟู้้�ดสเตชั่่น
� : www.facebook.
com/OishiFoodStation หรืือ
เว็็บไซต์์โออิิชิิฟู้้�ด : OISHIFOOD.
COM

สะดวก สั่่ง� ง่่าย เพีียงไม่่
กี่่� ขั้้� น ตอน ดัั ง นี้้� (1) เปิิ ด
ShopeeFood บนแอปพลิิเคชััน
ช้้อปปี้้� (2) เลืือกสถานที่่�จััดส่่ง
(3) เลืือกแบรนด์์/ร้้านอาหาร

1

เงื่่อ
� นไขเป็็นไปตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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“เอสซีีจีี” เร่่งกลยุุทธ์์ ESG รัับเปิิดประเทศ
บริิหารเสี่่ย
� ง “ราคาพลัังงาน-วััตถุดิ
ุ ิบ” พุ่่�ง
สถานการณ์์การระบาด

ของโควิิด 19 ในประเทศไทย

ที่่�เริ่่ม
� คลี่่�คลายเช่่นเดีียวกัับอีีก
หลายประเทศ โดยเริ่่ม
� เปิิด

ประเทศ และมีีสััญญาณการ

ฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจทั่่�วโลก
กลายเป็็นโอกาสของ “ภาค

ธุุรกิิจ” ในการพลิิกฟื้้� นฐานะ
หลัังเผชิิญวิิกฤติิโควิิด 19 มา
นานเกืือบ 2 ปีี โดย “คุุ ณ

รุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส” กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ เอสซีีจีี ประเมิิน
ว่่า การเปิิดประเทศจะทำำ�ให้้

“ความต้้องการ” สิินค้้าและ
บริิการปรัับตััวสููงขึ้้�นในช่่วง

ปลายปีี 2564 และคาดว่่า
จ ะ มีี แร ง ส่่ ง ไปถึึ ง ต้้ น ปีี
2565

อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งที่่�เป็็น

ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ที่่�แท้้จริิงของผู้้�บริิโภค

ปีี 2565 คืือ “ราคาพลัังงาน”

เร่่งกลยุุทธ์์ ESG บริิหาร
ต้้นทุุนพลัังงาน-วััตถุดิ
ุ ิบ

วััตถุุดิิบ” ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่าง

เอสซีี จีี ไ ด้้ เร่่ง เดิินหน้้ า

ความเสี่่�ยงจากนี้้�ไปจนถึึงต้้น
โดยเฉพาะน้ำำ�มััน และ “ราคา

ยัังคงเดิินหน้้าตามแผนเพื่่�อ

กัับกระทรวงสาธารณสุุข สยาม

รายย่่อย (SMEs) และชุุมชน

มีีการใช้้พลัังงานชีีวมวลและเชื้้�อเพลิิง RDF ถึึงร้้อยละ 25)

มั่่น
� ใจปีี 64 ยอดขายโต
ตามเป้้าที่่� 5-10%

หรืือ 77,744 เมกะวััตต์์-ชั่่�วโมง ซึ่่�งนอกจากการลดต้้นทุุน

อนาคต ทั้้� ง ในเวีี ย ดนามที่่�

กระจายวััคซีีนไฟเซอร์์เชิิงรุุก

“พลัังชุุมชน” ให้้พัฒ
ั นาอาชีีพ

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

การเจริิญเติิบโตทางธุุรกิิจใน

ภาคใต้้ที่่มี
� ก
ี ารแพร่่ระบาดสููง

ช่่องทางการขาย และสร้้าง

จากขยะ RDF เท่่ากัับร้้อยละ 12 (โดยเฉพาะในธุุรกิิจซีีเมนต์์

และพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Energy) เท่่ากัับร้้อยละ 3
พลัั งงานลงแล้้ว ยัังต้้ องบริิหารจัั ดการตลาดให้้เหมาะสม

เอสซีีจีี เชื่่อ
� มั่่น
� ว่่า การดำำ�เนิิน

ที่่�บริิหารจััดการต้้นทุุนค่่าขนส่่งได้้

ทำำ�ให้้ทั้้ง� ปีี 2564 เอสซีีจีีจะยััง

ตลาดที่่�ค่่าขนส่่งสููงอาจต้้องพัักไว้้ก่่อน ไปหาโอกาสในตลาด

มาก เป็็ น ผลจากการเปิิ ด

กลยุุทธ์์ ESG (Environmental,

ต้้องการพุ่่�งสููงขึ้้�น กดดัันภาวะ

ด้้ วยการทำำ�สััญญาซื้้�อขาย

สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสิน
ิ ค้้าด้้วย “นวััตกรรมรัักษ์์ โลก-สุุข
อนามััย” ตอบรัับกำำ�ลัังซื้้�อมาแรง

วัั ตถุุ ดิิ บ ที่่� เ หมาะสมกัั บ

เอสซีีจีเี ร่่งเดิินหน้้านวััตกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์รัก
ั ษ์์ โลกและสุุข

ประเทศ ทำำ�ให้้ปริิมาณความ

เงิินเฟ้้อ (ราคาสิินค้้า) ให้้พุ่่�ง
สููงขึ้้�น เมื่่�อสิินค้้ามีีราคาแพง

ขึ้้�นอาจย้้อนกลัับไปทำำ�ให้้ความ

ต้้องการสิินค้้าลดลงในอนาคต
ทำำ�ให้้เอสซีีจีีต้้องเร่่งกำำ�หนด

กลยุุทธ์บ
์ ริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งในแง่่ของ

การลดต้้นทุุ น พลัั ง งานใน
กระบวนการผลิิ ต -ขนส่่ง

และผลิิตสิน
ิ ค้้าด้้วยนวััตกรรม

Social and Governance)

พลัังงานล่่วงหน้้า เลืือกใช้้

สถานการณ์์ตลาด และเพิ่่�ม

อนามััยที่่ดีี
� ซึ่ง่� เป็็นเทรนด์์ของโลกหลัังโควิิด 19 ที่่�ผู้้�คนหัันมา

ทดแทน (Alternative

อนามััยมากขึ้้น
� เช่่น ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ SCG Green Choice ที่่�ลดการ

สัั ด ส่่วนการใช้้พลัั ง งาน

Energy) ในช่่วง 8 เดืือนแรก
ของปีี 2564 เอสซีีจีีมีีสััดส่่วน
ก า ร ใช้้ พ ลัั ง ง า น ชีี ว ม ว ล

(Biomass) จากวััสดุุเหลืือใช้้

ทางการเกษตรและเชื้้�อเพลิิง

ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดููแลสิ่่ง
� แวดล้้อมและรัักษาสุุข
ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ ช่่วยประหยััดพลัังงานและส่่งเสริิมสุุข
อนามััยที่่ดี
� ี CPAC Green Solution ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัล
ั เพิ่่ม
�
ความรวดเร็็ว ลดปััญหาฝุ่่�น ของเสีียในงานก่่อสร้้าง นอกจากนี้้�

ยัังคงเดิินหน้้าสู่่�ธุุรกิิจด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม อาทิิ ธุุรกิิจผลิิตวััตถุดิ
ุ บ
ิ
สำำ�หรับ
ั ผลิิตพลาสติิกชีีวภาพ เป็็นต้้น

การตามกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว จะ

คงผลัักดัันการเติิบโตของ
ยอดขายตามเป้้ า หมายที่่�

5-10% ได้้ แม้้ยังั ไม่่สามารถ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินการ
ไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2564

ได้้ เนื่่�องจากขึ้้�นอยู่่�กัับหลาย

ตััวแปร โดยเฉพาะหากเกิิด

ผลัักดัันให้้อาเซีียนเป็็นอีีกฐาน

โครงการปิิโตรเคมีีครบวงจร
(Long Son Petrochemicals

Company Limited หรืือ LSP)
มีีความคืืบหน้้าไปมากถึึง 87%

จะสามารถเดิินเครื่่อ
� งผลิิตเชิิง
พาณิิชย์์ได้้ในครึ่่�งปีีแรกของปีี

2566 ส่่วนในฟิิลิิปปิินส์์ยังั มอง

เห็็นโอกาสการลงทุุนในธุุรกิิจ
ด้้านโลจิิสติิกส์์ เป็็นต้้น

พัันธุ์์�ใหม่่ขึ้น
้� อีีกระลอก ซึ่่ง� เป็็น

เดิินหน้้าช่่วยสัังคมฝ่่า
วิิกฤติิโควิิด 19

ส่่วนการเดิินหน้้าลงทุุน

สำำ�หรั บ
ั การช่่ ว ยเหลืือ

การระบาดของโควิิด 19 สาย
สิ่่ง� ที่่�ไม่่อยากให้้เกิิดขึ้้น
�

ในต่่างประเทศตามแผนนั้้�น
“คุุณรุ่่�งโรจน์์” ระบุุว่า
่ เอสซีีจีี

สัังคม ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่� งของ

กลยุุทธ์์ ESG เอสซีีจีีได้้ร่ว
่ ม

ยามาโตะ และคููโบต้้ า เร่่ง

กว่่า 400 ราย ภายใต้้โครงการ

310,000 โดส ใน 4 จัังหวััด

แปรรููปเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า เพิ่่�ม

ได้้แก่่ สงขลา นราธิิวาส ปััตตานีี

รายได้้เพิ่่�มในวิิกฤติิโควิิด 19

ความเย็็นของรถขนส่่ง บริิษััท

จะเห็็นได้้ว่่า การเดิิน

และยะลา ด้้วยระบบควบคุุม

ที่่�ผ่า
่ นมา

เอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ เมเนจเม้้นท์์

ตามกลยุุทธ์์ ESG ที่่ใ� ส่่ใจสิ่่�ง

ด้้านการบรรเทาความ

มีีบรรษัั ทภิิบาลนั้้�น จะเป็็น

จำำ�กััด

เดืือดร้้อนจากน้ำำ�ท่ว
่ ม เอสซีีจีี

เปิิดเหมืืองดิินในจัังหวััดสระบุุรี ี
เพื่่� อ รองรัับ น้ำำ�ท่่ ว มและยัั ง

สามารถกัักเก็็บน้ำำ�ไว้้ใช้้ในฤดูู

แล้้ง และมููลนิิธิิเอสซีีจีีได้้มอบ
สุุขากระดาษ SCGP จำำ�นวน

7,000 ชุุด และถุุงยัังชีีพให้้กัับ
ผู้้�ประสบภััยทั่่ว� ประเทศ นอกจาก
นี้้� ยัังช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ

แวดล้้อม สัังคม ชุุมชน และ
เหมืือน “เกราะ” คุ้้�มกัันธุุรกิิจ
ในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยง
หรืือสถานการณ์์ที่ไ่� ม่่คาดคิิด

เป็็น “แต้้มต่่อ” ในการพลิิก
วิิกฤติิไปสู่่โ� อกาสในการสร้้าง

ความยั่่�งยืืน (Sustainability)
ในที่่สุ
� ด
ุ

