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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชประวัติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระนามเดมิว่า “พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” 

พระนามของพระองค์มีความหมายดังนี้ 
ภูมิพล - ภูมิ หมายความว่า “แผ่นดิน” และ พล หมายความว่า “พลัง” รวมกันแล้ว

หมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน”
อดลุยเดช - อดุลย หมายความว่า “ไม่อาจเทียบได้” และ เดช หมายความว่า “อ�านาจ” 

รวมกันแล้วหมายถึง “อ�ำนำจที่ไม่อำจเทียบได้”
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาลย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 
ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSA-
CHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พระราชประวัติการศึกษา
เมื่อพุทธศักราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ

ชนมายุ 5 พรรษา ได้ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพฯ ขณะนัน้ ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธริาชย์ 
เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

การเมืองมีความผันผวน ในเดือนกันยายน พ.ศ.2476 หม่อมสังวาลย์ มหิดล 
ณ อยุธยา จึงทรงน�าพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงรับการศึกษา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต์ 
และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กังโตนาล ตามล�าดับ และทรงได้รับประกาศนียบัตร
บาเชอลเิย เอ แลทร์ จากการศกึษาดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน และละติน ต่อจากนั้น ทรงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์

คร้ันถงึวันที ่2 มนีาคม พ.ศ.2477 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกาศ
สละราชสมบัติ รัฐบาลจึงกราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่ง
สืบสายราชสันตติวงศ์ ล�าดับที่ 1 และมีพระชนมายุ 9 พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ เป็น
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งได้ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรง
สถาปนา หม่อมสงัวาลย์ มหดิล ณ อยธุยา เป็น พระราชชนนศีรีสงัวาลย์ และทรงสถาปนา 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลัยานวิฒันาเป็น สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช 
สมเด็จพระราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ นิวัฒพระนคร เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ประทับ ณ พระต�าหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นเวลา 
2 เดือน แล้วเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ 

ต่อมาได้เสด็จนิวัติพระนครอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2488 
ประทับ ณ พระที่น่ังบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ในคร้ังน้ีปวงชนชาวไทยใน
แผ่นดินท่ีพระมหากษัตริย์มิได้ประทับเป็นประมุขยาวนานกว่าสิบปี ต่างปลาบปล้ืมปิติ
ชื่นชมโสมนัสที่ได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระยุวกษัตริย์ ซ่ึงมีพระชนมพรรษาเพียง
20 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา

ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเคียงคู่กันไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ต่างๆ
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง แต่ความชื่นชมโสมนัสนั้นด�ารงอยู่มินาน เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จสวรรคต 
ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง รัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาจึง
กราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราช
สมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อมา
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พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์
ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 19 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ

ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ทรงเฉลิม
พระปรมาภิไธยว่า สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช และรฐับาล ได้แต่งตัง้ผู้ส�าเรจ็ราชการบรหิารราชการแผ่นดนิ
แทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษา จึงต้องทรงอ�าลาประชาชนชาวไทย 
เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2489 เพื่อทรง
ศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้
ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้ทรงศึกษาและฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย

ใน พ.ศ.2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบ และมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หา
ในหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงปารีส 
กับหม่อมหลวงบัว (สนิทวงศ์) กิติยากร

ในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์ 
พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ 
ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้พระราชทานพระธ�ามรงค์วงที่สมเด็จ
พระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชา
สามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งน้อมน�าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงด�ารงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วย
พระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้อง
สรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พุทธศักราช 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2493 ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง

ดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ.2493 และต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระต�าหนักสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้าพระมหาสังข์ และทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน ในการนี้ มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่ได้เป็นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโครงการ
แรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุงรวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน 

ทั้งนี้แม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�าเภอหัวหินเพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิตมาก ถนน
สายห้วยมงคลนี้จึงเป็นถนนสายส�าคัญที่น�าไปสู่โครงการในพระราชด�าริ เพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�านวนมากกว่า 2,000 โครงการใน
ปัจจุบัน 
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พระบรมราชาภิเษก
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระ

ราชพธิบีรมราชาภเิษกตามโบราณขัตตยิราชประเพณ ีณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระมหาราชวงั
เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “ เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ
แห่งมหาชนชาวสยาม”

ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

วนัที ่5 มถินุายน พ.ศ.2493 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พร้อมด้วย สมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�าเนิน
นิวัติพระนคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2494 ประทับ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน และ
พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ ดังนี้
1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494
ณ โรงพยาบาลมองซัวนี ่โลซานน์ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ ์เมือ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2515

2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ประสูติเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2515

3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติเมื่อวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ.2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ.2520

4. สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีประสตูเิมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 
พ.ศ.2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช
เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระผนวช 

ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั และประทบัจ�าพรรษา 
ณ พระต�าหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน
ในการนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินี เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ตลอดเวลา 15 วัน ต่อมาจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลนี้ ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา 
สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธี
เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานนัทมหดิล ใหม่ เม่ือวนัที ่8 มิถนุายน พ.ศ.2539 เพือ่ให้สมพระเกยีรตติามโบราณ
ขตัตยิราชประเพณ ีทัง้น้ี ด้วยพระจรยิวตัรอนัเป่ียมด้วยพระกตญัญกูตเวทติาธรรม

อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนา คือ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี

จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศนิวิฐ
ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ 
ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์
สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยคุล อเนกนกิรชนสโมสรสมมต ประสิ
ทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย
สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติ
อาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา
สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
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พระราชกรณยีกจิ

 ตัง้แต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ 
ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรในภมูภิาคต่างๆ ทกุภาค ทรง
ประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ด�ารงชีวิตด้วยความ
ยากจน ล�าเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหา
ทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน 
 อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที ่
รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากน�าความผาสุก 
และทรงยกฐานะความเป็นอยู ่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วย 
พระบุญญาธิการ และพระปรชีาสามารถปราดเปรือ่ง พร้อมด้วย
สายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุข
ของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอด
ระยะเวลาโดยมิได้ทรงค�านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการ
นานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข 
การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การ
พระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ
เศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรง
ขจัดปัญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย
และปัญหาน�้าเน่าเสีย ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ช้างของไทย 
อีกด้วย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทรงตรากตร�าพระวรกายทรงงานอย่างมทิรงเหนด็เหนือ่ย 
แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�าริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่
พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้อง

ผืนปฐพี ประดุจน�้าทพิย์มนต์ชโลมแผ่นดนิแล้งร้าง ใหก้ลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่
เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 53 ปี แล้ว
 แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ก็ได้
พระราชทานแนวทางด�ารงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร
ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่ง
ราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน



วนัศกุร์ที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 7กรงุเทพธรุกจิ

พระอจัฉรยิภาพ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณา
ประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อ
ประโยชน์สขุของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏ
เป็นทีป่ระจกัษ์เทดิทนูพระเกยีรตคิณุทัง้ใน
หมูช่าวไทยและชาวโลก จงึทรงได้รบัการสดดุี
และการทลูเกล้าฯ ถวายปรญิญากิตติมศกัด์ิ
เป็นจ�านวนมากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมี 
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง  
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่
ทรงพระเยาว์ สืบเนื่องมารวม 47 เพลง 
ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศน�าไป
บรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ใน
พระอจัฉรยิภาพจนสถาบนัดนตรใีนประเทศ
ออสเตรเลยี ได้ทลูเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพ
กิตติมศักดิ์แด่พระองค์ 
 นอกจากนั้นยังทรงลงแข่งขันในกีฬา
เรือใบประเภท โอ เค และชนะเลิศรางวัล

เหรยีญทอง ในการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ทรง
ได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ 
นอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
แล้ว ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรม และ
วรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของชาต ิเช่น ทรงพระราชนพินธ์
แปลเรือ่ง ตโิต นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ 
และพระราชนพินธ์เรือ่ง ชาดก พระมหาชนก 
พระราชทานคติธรรมในการด�ารงชวีติด้วย
ความวริยิอตุสาหะ อดทนจนพบความส�าเรจ็
แก่พสกนิกรทั้งปวง
 จึงไม่มข้ีอกงัขาใด หากสายตาอนัเป่ียม 
ไปด้วยความชืน่ชมในพระอจัฉรยิภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจากชาวต่างชาต ิ
จะน�ามาสู่การถวายรางวัล และเกียรติยศ
ต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่องมา
จากพระราชกรณียกจิ และพระราชอธัยาศยั
ในการแสวงหาความรู้ของพระองค์ 
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ทศันะ 	 ● หน้าทัศนะ :
เป็นเวทีสาธารณะส�าหรับการแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านสามารถส่งบทความ รายงานพิเศษ รายงานการวิจัย 
มาได้ที่ ktopinion@nationgroup.com เบอร์ต่อ 3423 โทรสาร 0 2338 3947-8 หรือส่งจดหมายถึงบรรณาธิการ 
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวหรือบทความพาดพิงถึง มาที่ kteditor@nationgroup.com

ภาคภูมิใจนั้นก�าลัง “ท�ำลำย” ตัวเองไป
เรื่อยๆ ภายใต้กรอบคิดแบบเสรีนิยมใหม่
 มหาวทิยาลัยทีค่วรจะเป็นพืน้ทีส่าธารณะ
ในการสร้างสรร “ปัญญำ” ให้แก่สงัคมก�าลงั
จะหมดสิ้นไปแล้ว
 ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการมา
จนถึงวันนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ออก
นอกระบบทั้งหมดทุกมหาวิทยาลัยก็ตาม 
แต่ระบบบรหิารมหาวทิยาลยัได้แปรเปลีย่น
ไปสูก่ารควบคมุแบบ “เสรนียิมใหม่” มากขึน้ 
เรื่อยๆ
 มหาวิทยาลัยไทยได้เดินตามก้นเสรี 
นิยมใหม่แบบเซื่องๆ โดยได้ท�าในสิ่งเดียว
กบัทีม่หาวทิยาลยัในโลกเสรนียิมใหม่ท�ากนั 
ประกำรแรกได้แก่กำรขึน้ค่ำเล่ำเรยีนโดย
ผลักภำระให้แก่นักศึกษำมำกขึ้นและใช ้
เล่ห์กลในการขึ้นค่าเล่าเรียนเฉพาะกับ
นกัศกึษาใหม่เพือ่ป้องกนัไม่ให้นกัศกึษาเก่า 
ที่ก�าลังเรียนอยู่ลุกขึ้นโวยวาย
 ประกำรทีส่องได้แก่ควำมพยำยำมที่
จะแสวงหำเงินทนุวจิยัจำกบรษัิทยกัษ์ใหญ่ 
โดยละทิ้งพันธกิจในการแสวงหาสัจจะไป
สู่การแสวงหาก�าไรเท่านั้น (turning the 
pursuit of truth into the pursuit of 
profits)
 ประกำรทีส่ำม กำรท�ำให้คนมหำวทิยำลยั
รู้สึกถึง “ควำมไม่แน่นอน” และ “ควำม
เสีย่ง” ซึง่การท�าเช่นนีถ้อืว่าเป็นหวัใจหลกั 
ของระบบเสรนียิมใหม่ทีจ่ะท�าให้คนท�างาน 
ในมหาวทิยาลยักลายเป็นฟันเฟืองหมนุตาม
ความต้องการของ “ผู้ปกครอง/ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย” ที่ส�าคัญกระบวนการนี้ได้ 

“ท�าร้าย “คนมหาวิทยาลัยและ “ท�าลาย  
“ปัญญา”ของมหาวิทยาลัยที่ควรจะมีให้
แก่สังคม
 กระบวนการนีไ้ด้แก่การท�าให้การท�างาน
ของคนมหาวทิยาลยัทกุคนเป็นสภาวะของ
ความไม่แน่นอนพร้อมกับการใช้กลวิธีที่
ท�าให้คนท�างานรู้สึกถึงความเสี่ยงมากขึ้น
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่การท�าให้เกิดการ
สูญเสียเสรีภาพและพลังทางปัญญาที่จะ
ท�าประโยชน์เพื่อสังคมในที่สุด
 กล่าวได้ว่ากระบวนการท�าให้เกิดความ 
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงในชีวิตเป็นแกน 
กลางอันทรงพลังที่ท�าให้ระบอบเสรีนิยม 
ใหม่สามารถขยายอ�านาจเพิ่มมากขึ้น 
ครอบคลมุโลกเพราะการท�าให้ผูค้นรูสึ้กถงึ
ความไม่แน่นอนและพะวง/กังวลกับความ
เสี่ยงจะส่งผลให้คนเริ่มส�านึกเกรงกลัว 
ต่ออ�านาจของ “ตลาด” ซ่ึงเข้ามาก�าหนด 
ชีวิตตนเองมากขึ้นและในที่สุดผู้คนก็ต้อง
ยอมสยบอยู่ภายใต้อ�านาจของ “ตลาด” 
อย่างเต็มตัว
 กลวิธีที่ บรรดาผู ้คุมอ� านาจใน 
มหาวทิยาลัยได้สถาปนาขึน้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
เสรีนิยมใหม่ได้แก่การท�าให้คนท�างานใน
มหาวทิยาลยัรูส้กึถงึความไม่แน่นอนในการ 
ท�างานของตนขณะเดียวกันก็ท�าให้ทุกคน
รู้สึกว่ามีความเสี่ยงกับการสูญเสียงานที่
ก�าลังอยู่ไป
 ดงัน้ันจงึไม่น่ำแปลกใจทีก่ำรจ้ำงงำน 
ระยะสั้นจึงขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้นในทุก
มหำวิทยำลัยเพรำะกำรจ้ำงงำนระยะสั้น
จะท�ำให้คนท�ำงำนต่ำงๆ ต้องพะวงอยูก่บั 
กำรรกัษำงำนของตนจนท�ำให้ไม่มีเวลำและ
ไม่สำมำรถทีจ่ะต่อรองหรอืเสนอข้อคดิเหน็

อะไรที่เหมำะสมได้ นอกไปจากการรับใช้ 
“ผู้บรหิาร” และ “เสรนิียมใหม่” เหน็ได้ชัดเจน
ว่าปัจจบุนันีก้ารจ้างลกูจ้างชัว่คราวเพิม่มาก
ขึน้มากในทกุมหาวทิยาลยัซึง่ลกูจ้างเหล่านี้
จะไม่ได้รบัสวสัดกิารอย่างเหมาะสมเพราะ
ระบบเสรนียิมใหม่ต้องการให้พวกเขารูส้กึ
ถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อชีวิต
ของตนเองให้มากที่สุด
 คนมหาวิทยาลัยที่ถูกท�าให้ตกอยู่ใน
ความไม่แน่นอนและความเส่ียงมากที่สุด
ได้แก่ลกูจ้างชัว่คราวหรอืเรยีกกนัในชือ่ใหม่ 
ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ซึ่ง 
ต้องต่อสัญญาการท�างานกันทุกปีและ 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ 
ศึกษาคนกลุ ่มนี้ถูกท�าให้มองไม่เห็น 
“อนาคต” ใดๆ จงึถกู “ขดูรดี” แรงงานอย่าง
ถึงทีส่ดุความเจบ็ปวดของคนมหาวทิยาลยั
กลุ่มนี้จึงทวีเพิ่มขึ้น
 พร้อมไปกบัการจ้างงานระยะสัน้ การ
ควบคมุคนด้วยการสร้างหน่วยมาตรวดัต่างๆ 
(Metrics : Unit of measurement) 

ที่ละเอียดอย่างไร้เหตุผลก็เพิ่มมากขึ้นไป 
ด้วยทีส่�าคญัหน่วยการวดัต่างๆ จะถกูบงัคบัใช้  
ลึกลงไปสู่แต่ละบุคคลในมหาวิทยาลัย 
โดยตรง
 หน่วยมาตรวัดต่างๆ จะถูกคิดค้นขึ้น
ตลอดเวลาไม่จบไม่สิน้เพราะมนัเป็นเครือ่ง
มือท่ีจะท�าให้คนมหาวิทยาลัยรู ้สึกและ
ส�านึกถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
ตลอดเวลา (เป็นเร่ืองตลกระดับโลกเลย 
ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างหน่วยมาตรวัด 
“ความเสี่ยง” โดยเลียนแบบมาจากส�านัก
บรหิารธรุกจิโดยไม่ส�าเหนยีกเลยว่ามนัคนละ
เรือ่งกนั) จนท้ายทีส่ดุแล้วเราท�างานเพ่ือให้ 
ได้ผลไปตามมาตรวดัโดยทีไ่ม่สามารถคิดค้น
อะไรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เพราะมาตรวดั 
ได้ “ฝัง” เป็นส่วนหนึง่ของชวีติเรา (Metric 
are part of our lives)
 การท�าให้ “คนมหำวทิยำลยั” ทกุกลุม่
ตกอยูใ่นสภาวะความไม่แน่นอนความเสีย่ง
เช่นนีย่้อมท�าให้การคดิค้น/ค้นหา “ปัญญา” 
ให้แก่สังคมเกิดได้ยากล�าบากขึ้นแต่ละคน 
ล้วนแล้วแต่พยายามหลบเล่ียงความไม่
แน่นอนและความเสีย่งด้วยการท�าตามและ
ท�าเพื่อมาตรวัดเท่านั้น
 ภายใต้การบงการของเสรีนิยมใหม่ 
การท�างานมหาวิทยาลัยในอดีตเป็นความ 
ภาคภมูใิจทีไ่ด้สร้างสรร “ปัญญา” ให้แก่สงัคม
บดันีไ้ด้กลายเป็นการท�างานเพือ่ “มาตรวดั” 
อันเหลวไหลของเสรีนิยมใหม่ไปเสียแล้ว
 คนมหำวทิยำลยัทัง้หมดคงต้องช่วย
กันคดิกันว่ำเรำจะต่อสูกั้บกำรบงกำรของ
เสรีนยิมใหม่นีอ้ย่ำงไรเพือ่คนื “ชวีติของคน”  
ให้แก่เรำและดงึเอำ “มหำวทิยำลยั” ให้รบัใช้ 
สังคมมำกขึ้น

ของให้กบัซเูปอร์มาร์เกต็รายใหญ่รายหนึง่ 
ในออสเตรเลีย เขาบอกว่าทีข้่าวไทยมน้ีอยลง 
เพราะแพงเกินไปเมื่อเทียบกับข้าวจาก
ประเทศอื่น มีแต่ข้าวหอมมะลิที่ยังพอ
ขายได้ เพราะข้าวคู่แข่งระดับพรีเมียมจาก
เวียดนาม อินเดีย และของออสเตรเลียเอง
ยังคุณภาพไม่ดีพอ 
 ด้วยความสงสัย ผมเลยนั่งรถเมล์
ตะลอนไปทั่วเมืองเพื่อดูว่าปรากฏการณ์
ข้าวไทยโดนแย่งที่ เป็นเรื่องเฉพาะของ 
ซเูปอร์มาร์เกต็แห่งนีห้รอืเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ 
กับที่อื่นๆ ด้วย 
 ผลทีไ่ด้เหรอครบั? ชะตำกรรมเดยีว 
กันหมด
 พอสอบถามร้านอาหารไทยสองร้าน 
และร้านอาหารจีนกับร้านอาหารเกาหลี
อย่างละร้าน ทกุคนบอกว่าตอนน้ีใช้ข้าวไทย 
ไม่ไหวแล้วเพราะราคาแพง พอผมถำมต่อไป 
ว่ำ เปลีย่นไปใช้ข้ำวคณุภำพต�ำ่ลง ไม่กลวั
จะเสยีลกูค้ำเหรอ? เขาตอบว่าข้าวไทยดกีว่า
ก็จรงิ แต่ไม่ได้ดีกว่าแบบไม่เหน็ฝุน่ ตอนนี้
ข้าวเวยีดนามและข้าวอนิเดยี กด็ขีึน้เรือ่ยๆ 
คณุภาพต่างกนัไม่มากเท่าไหร่ ถ้าไม่ใช่ลกูค้า 
ลิน้ไฮโซ หรอืเป็นคนไทยแทบจะแยกไม่ออก 
หรอกว่าเป็นข้าวจากที่ไหน 
 แม้จะแยกคุณภาพไม่เก่ง แต่ราคาก็

หนึ่งส�ำหรับเอสเอ็มอี เราไม่ได้แพ้คนอื่น
เพราะราคาอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของรสนิยมของลูกค้าหรือ
เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า Taste Shift ด้วย 
เพยีงแต่ประเดน็นีไ้ม่ได้มกีารพดูถงึกนัมาก
เท่าท่ีควร ผมขอเริม่จากประสบการณ์ส่วน
ตวัระหว่างทีอ่ยูเ่มอืงแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลยีเวลาไปซือ้ของในซเูปอร์มาร์เกต็
เพือ่มาท�าอาหาร สีห้่าปีก่อนหน้านี ้จะเหน็ว่า 
ข้าวไทยถูกวางไว้บนชั้นในระดับสายตา 
เพื่อเป็นสินค้าชูโรง 
 ช่วงสองสามปีมานี้ พื้นที่บนชั้นที่เคย
วางขายข้าวไทยสารพัดแบบ มีข้าวจาก
เวยีดนามและอนิเดยีเข้ามาเบยีด ประมาณ
คร่าวๆ เทยีบกบัหลายปีก่อน พืน้ทีว่างขาย
ข้าวไทยลดลงไปไม่น้อยกว่าครึ่ง จากการ
พูดคุยกับเพื่อนคนไทยที่ท�าหน้าที่จัดซื้อ

เหน็กนัอยู ่ถ้าของเราแพงกว่า ใครจะไปซือ้  
ที่ส�าคัญ ลูกค้าเหล่านี้ไม่ได้กินข้าวทุกวัน 
นานๆ กินที ไม่ได้ติดข้าวเหมือนคนไทย 
เปลีย่นไปกนิข้าวเวยีดนามบ้าง ข้าวอนิเดยีบ้าง  
เดี๋ยวรสนิยมในการกินก็เปลี่ยนไปเอง
 ถ้าไม่เชือ่พลงัของรสนยิม ลองนกึดวู่า  
ตอนที่ขนมปังเข้ามาไทยใหม่ๆ คนไทย 
ไม่ค่อยกินกัน แต่เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออก 
ก็คว้าขนมปังใส่ปากไว้ก่อน อาหารญ่ีปุ่น 
ทีเ่คยบอกกนัว่าเลีย่น เดีย๋วนีต้้องมายนืรบั
บัตรคิวรอเป็นนานสองนานกว่าจะได้กิน 
ทกุวนันีบ้างคนดืม่ชาเขยีวมากกว่าน�า้เสยีอกี  
ไวน์ซึ่งเคยเป็นของส�าหรับคนมีฐานะดี 
กลายเป็นตอนนีห้าซือ้ได้ในร้านสะดวกซือ้
หน้าปากซอย จนท�าให้การกนิไวน์เป็นเรือ่ง
ปกติไปเสียแล้ว 
 กำรล้มหำยตำยจำกของร้ำนหนงัสอื
รำยใหญ่เพรำะเชือ่ว่ำลกูค้ำทีอ่่ำนหนงัสอื
เป็นเล่มยังไงก็ไม่ยอมไปอ่ำน E-Book 

 เอสเอม็อใีนบ้านเรามกีว่า 2.8 ล้านราย 
แน่นอนว่าต้องมีการแข่งขันกันสูง ด้วย 
ความท่ีเป็นธรุกิจขนาดเลก็ จงึมีความอ่อนไหว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของก�าลังซื้อสูงกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ สูตรส�าเร็จที่ผู้รู้ทั้งหลาย
พดูถงึอยูเ่สมอเรือ่งการสร้างความแตกต่าง 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และหากลุ่มลูกค้าเฉพาะ  

Taste Shift
บทเรยีนราคาแพงของข้าวไทย

เป็นเร่ืองทีถ่กูต้องแล้ว แต่กไ็ม่ใช่ว่าเอสเอม็อี
ทกุรายจะสามารถท�าได้ตามสตูรนี ้เหตผุลหนึง่ 
กค็อื ไม่รูว่้าจะจบัลกูค้ากลุม่ไหนด ีเลยไม่รูว่้า
จะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร ยิง่ถ้ามอง 
แนวโน้มไม่ออก็ยิ่งจะไปกันใหญ่
 การมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของรสนิยมจะช่วยให้เราสามารถจับทาง
ได้ถูก แต่การจะมองแนวโน้มให้ออก  
เราต้องหัดติดตามข้อมูลข่าวสารให้กว้าง  
ตั้งค�าถามกับตัวเองอยู่เสมอว่า ข้อมูล 
ข่าวสารเหล่านีก้�าลงับอกอะไร มีผลกบัธรุกจิ
ของเราอย่างไรบ้าง ถ้ามีอะไรมาสะกิดใจ 
หรอืมคีนพดูอะไรทีท่�าให้เรารูส้กึสงัหรณ์ใจ
ว่าธรุกจิจะได้ผลกระทบ อย่าเพิง่บอกปัดไป  
วางใจให้เป็นกลาง หาข้อมลูเพิม่เตมิ คดิให้ 
ละเอียดถี่ถ้วน เพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่
ก�าลังกวักมือเรียกเราอยู่ก็ได้
 หากเรามองแนวโน้มออก แล้ววางแผน 
ปรับตวั ก�าหนดกลยทุธ์ไว้ล่วงหน้า ในขณะ 
ทีค่นอืน่ยงัง่วนอยูก่บัการขายของวนัต่อวนั  
ก็เท่ากับว่าเราได้เปรยีบคูแ่ข่งไปหลายขมุแล้ว 
 ด้วยเหตนุี ้พลงัของกำรเปลีย่นแปลง
รสนิยม หรือ Taste Shift จึงเป็นได้ทั้ง
ค�ำสำปและค�ำอวยพร 
 ข้ึนอยู่กับตัวเรำว่ำจะเรำมองกำรณ์
ได้ไกลแค่ไหน

และภูมิหลังของผู้สมัครจากสองพรรคใหญ่ในการหาเสียงเลือกต้ัง 
ซึง่ก�าลงัเข้มข้นอยูใ่นขณะน้ีมกีารโจมตกัีนด้วยเร่ืองส่วนตวัตามด้วยการ
ใช้ข้อกล่าวหาที่ขาดข้อมูลสนับสนุนสูงมากเป็นประวัติการณ์
 นำงฮิลลำรี คลินตัน เป็นสตรีคนแรกในประวัติศำสตร์ที่เป็น
ตัวแทนของพรรคใหญ่ การจะได้เป็นตัวแทนของพรรคนั้นยากยิ่ง 
เพราะจะต้องชงิกบัคูแ่ข่งหลายคน เธอเอาชนะได้ด้วยปัจจยัหลายอย่าง
รวมทัง้ประสบการณ์ทางการเมอืง การเป็นภรรยาของยอดเซยีนการเมอืง 
บลิ คลนิตนัและการสนบัสนนุของมหาเศรษฐจี�านวนมากในภาคการเงนิ
 นางคลินตันมิได้เข้าสู่วงการเมืองโดยตรงจนกระทั่งหลังสามีลง
จากต�าแหน่งประธานาธิบดีเริ่มจากการชนะการเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์ก 
เข้าสูว่ฒุสิภาของรฐับาลกลางเมือ่ปี 2544 หลงัชนะการเลอืกตัง้ซ�า้อกีครัง้ 
เธอสมคัรเป็นตวัแทนพรรคเดโมแครตเข้ำชงิต�ำแหน่งประธำนำธบิดี
แต่ไม่ส�ำเรจ็ นางคลนิตนัด�ารงต�าแหน่งวฒุสิมาชกิไม่ครบวาระเนือ่งจาก
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เธอด�ารงต�าแหน่งนี้อยู่ 4 ปี 
กว่าจึงลาออกเมื่อต้นปี 2556 เพื่อมาวางฐานส�าหรับการเข้าชิงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สองในช่วงท่ีไม่มีต�าแหน่งทางการเมืองนั้น  
นางคลินตันมักได้รับเชิญไปพูดในการประชุมต่างๆ ซึ่งผู้จัดจ่ายเงินให้
ครั้งละนับล้านบาท การจ่ายเงินให้ผู้มีชื่อเสียงไปพูดในการประชุมมิใช่
ของแปลกในสหรฐัเนือ่งจากชาวอเมรกัินมองว่าอยูใ่นกรอบอนัชอบธรรม 
ของระบบตลาดเสรี
 อย่างไรก็ดี นางคลินตันถูกโจมตีมากจากการไปพูดในการประชุม
ของนายธนาคารซึ่งมีรายงานว่าจ่ายเธอชั่วโมงละราว 7 ล้านบาทซ่ึง 
สูงกว่าปกติมาก เธอไม่ยอมเปิดเผยว่ำไปพูดอะไรท�ำให้ถูกมองว่ำ
เธอขำยตัวให้แก่ภำคกำรเงินซึ่งสร้างปัญหาหลายอย่างดังที่คอลัมน์นี้ 
พูดถึงแล้วแต่การถูกมองเช่นนั้นไม่สร้างปัญหาสาหัสจนกระท่ังเมื่อ
เนื้อหาของปาฐกถาถูกขโมยออกมาเปิดเผย เนื้อหานั้นชี้ชัดว่าจุดยืน
ของเธอในบางประเด็นต่างกับจุดยืนท่ีเธอประกาศต่อหน้าสาธารณชน 
เรื่องนี้เสริมข้อกล่าวหาที่มีมานานว่าเธอเป็นคนเชื่อถือไม่ได้เพราะมัก
ตีสองหน้าและโกหกมาตลอด
 นำยโดนลัด์ทรมัป์ เป็นนกัธรุกจิท่ีไม่เคยมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมอืง  
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้เขำได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคใหญ่ได้แก ่
ควำมคับข้องใจของชำวอเมรกินัจ�ำนวนมำก ความคบัข้องใจส่วนใหญ่ 
เกดิจากความซบเซาทางเศรษฐกจิหลงัวกิฤตปีิ 2551และความคาดหวงั 
อันเกิดจากการถูกล้างสมองว่าพวกเขาต้องมีทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองจึงจะมีความสุขต้นตอของวิกฤติได้แก่การเล่นแร่แปรธาตุ
ทางการเงินแบบไร้จรรยาบรรณในภาคการเงิน ความคับข้องใจนั้น 
สูงมากจนท�าให้ชาวอเมริกันนับล้านคนมองข้ามความบกพร่องของ 
นายทรัมป์ทั้งทางด้านนโยบายและทางด้านพฤติกรรมส่วนตัว
 ทางด้านนโยบาย นำยทรัมป์มักไม่พูดออกมำอย่ำงแจ้งชัดว่ำจะ
แก้ปัญหำต่ำงๆ อย่ำงไร เขำเปล่ียนจุดยืนบ่อยและมักหลีกเลี่ยง
กำรตอบค�ำถำมด้วยกำรโจมตีฝ่ำยตรงข้ำมแทน หรือไม่ก็โวยวายว่า
สื่อล�าเอียง ในด้านส่วนตัว เขามีประวัติยาวนานเรื่องการมุ่งเอาเปรียบ
บุคคลและสังคม เขาหลีกเล่ียงภาษี คุกคามสตรีและเหยียดหยามผิว 
เมื่อจนแต้มทีไร เขาก็ใช้วิธีโจมตีผู้อื่นโดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดี 
คลินตนัซึง่เคยมเีรือ่งนอกใจภรรยา บางครัง้ นายทรมัป์ถงึกบักล่าวหาว่า 
นางคลินตันมีส่วนเอื้อให้สามีนอกใจ หรือไม่ก็ข่มขู่หญิงที่เป็นชู้กับสามี 
การหาเสียงแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน
 นอกจากตัวอย่างที่อ้างถึงแล้ว ยังมีข้อมูลอีกมากที่บ่งชี้ว่าผู้สมัคร
ของสองพรรคใหญ่ซึ่งคนหนึ่งจะเป็นประธานาธิบดีหากไม่มีอุบัติเหตุ
เสียก่อนมีปัญหาทางด้านจรรยาบรรณขั้นร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ 
ชาวอเมริกันมักพูดเชิงข�าขันว่า “กำรเลือกตั้งเป็นกำรเลือกปีศำจตัวที่ 
เลวร้ำยน้อยกว่ำ” จะไม่ใช่เรื่องข�าขันอีกต่อไป ชาวอเมริกันคงจะได้ 
ประธานาธิบดีซึ่งมีลักษณะของปีศาจร้ายจริงๆ ท�าให้มีค�าถามตามมาว่า 
อเมรกิาก�าลงัเสือ่มใช่ไหม? ถ้ำอเมรกิำก�ำลงัเสือ่ม อะไรจะเกดิขึน้ต่อไป?  
เตรียมตัวกันไว้บ้ำงน่ำจะดีกว่ำกำรเอำแต่ก่นด่ำอเมริกำใช่ไหม?

รู้ตัวอีกทีลูกค้ำหำยไปหมด บริษัทผลิต
ฟิล์มที่หลอกตัวเองว่า คนที่ชอบถ่ายรูป
ยงัชอบการถ่ายรปูด้วยการใช้ฟิล์มมากกว่า 
มองเกมไม่ขาดว่า แนวโน้มในอนาคต 
จะเป็นอย่างไร จึงได้ดันทุรังจนสุดท้ายก็
ต้องปิดตัวลงนี่แหละคือตัวอย่างของพลัง
ของ Taste Shift

‘คนมหาวทิยาลยั’
ใต้บงการเสรนียิมใหม่

‘อเมรกิา’ ก�าลงัเสือ่ม...?

 ความที่จะกล่าวต่อ 
ไปน้ีต้องการจะบอกแก่
ผู ้คนในสังคมไทยว่า
มหาวิทยาลัยที่เราเคย 

 ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเลือกต้ัง
ประธานาธบิดกีว่าสบิครัง้นบัตัง้แต่ปี 2507 การหาเสยีง 
เลอืกตัง้แต่ละครัง้มคีวามแตกต่างกนัเนือ่งจากบรบิท
เปลีย่นไปตามปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม

คนมหาวทิยาลยั 
ถกูท�าให้ตกอยูใ่น 
ความเสีย่งมากทีส่ดุ  
ได้แก่ลกูจ้างชัว่คราว 
ต้องต่อสญัญา 
การท�างานทกุปี

● ดร.ไสว บุญมา
 sawaib@hotmail.com

❚	บ้านเขาเมอืงเรา

● อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
❚	ใต้กระแส

● เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

❚	หน้าต่างความคิด

 กำรสูญเสียควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน
ของข้ำวไทยในตลำดโลก 
เป็นบทเรยีนส�ำคญัเร่ือง



กรงุเทพธรุกจิวนัศกุร์ที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทศันะ
ktopinion@nationgroup.com 9

ถูกต้องและแก่นสารของข้อมูล ประเด็น
ไม่ใช่ความขาดแคลน แต่เป็นความล้นเกิน 
ปริมาณข้อมูลมหาศาลท�าให้ยากต่อการ 
กลั่นกรอง ค้นพบ และสรุปเนื้อหาที่ 
ถูกต้องแท้จริง 
 เมื่อคนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง การเลือกที่จะเชื่อและพึ่งพาผู้
เชี่ยวชาญ (กูรู) จึงเป็นทางออกค�าถาม
คือผลงานของกูรูดีพอที่จะเช่ือถือพึ่งพา
หรือไม่ ?
 ในหนังสือ Expert Polit ical  
Judgment (2005) ของ Philip Tetlock 
ศจ.ด้านจิตวิทยาและรฐัศาสตร์ของวาร์ตัน  
บรรยายถึงการทดสอบความแม่นย�าใน
การท�านายอนาคตของกรูจูากแวดวงต่างๆ 
284 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งจบปริญญาเอก  
ค�าถามครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจการเมือง 
ทั้งระยะสั้นและยาว ฯลฯ การทดลองน้ี 
กินเวลาเกือบ 20 ปี รวมค�าท�านายทั้งหมด
ได้ราว 28,000 ข้อ
 ผลที่ได้ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ ค่าเฉล่ีย
ความถูกต้องแทบไม่ต่างจากการเดาสุ่ม  
เมื่อเจาะลึกลงไป เทตล็อคแบ่งกูรูเป็น  
2 กลุ่ม กลุ่มแรกท�านายได้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
กลุ่มหลังท�านายได้สูงกว่าค่าเฉล่ีย เขายัง
พบว่า ยิ่งเป็นกูรูที่ออกสื่อบ่อย เช่น ทีวี  
ยิ่งท�านายได้แย่กว่าพวกที่เก็บตัว 
 เม่ือปัญหายากและซับซ้อนความ
สามารถของกูรูไม่ได้น�าไปสู่ค�าท�านายที่
ถกูต้องน่ีคอืข้อสรปุของเทตลอ็คกลุม่แรก
มกัยดึตดิกบั Big Idea อนัหนึง่ พวกเขา
เชื่อมโยงและบีบกรอบของค�าถามให้เข้า
กับไอเดียนั้น ขณะที่กลุ่มหลังเปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะ
สมในการตอบค�าถาม 
 ความสามารถในการท�านายจงึไม่ได้
ขึน้กบัว่าเขาเป็นใคร เรียนจบแค่ไหนหรอื
มีความเชื่ออะไร แต่อยู่ที่ “วิธีคิด” ของ
พวกเขาต่างหาก
 เทตล็อคเปรียบกลุ่มแรกเป็น “เม่น” 
และกลุ่มหลังเป็น “จ้ิงจอก” ทั้งคู่มาจาก
บทกวีของ Archilochus กวีนักรบ 
ชาวกรีกราว650 ปีก่อนคริสต์กาลที่
ว่า “จิ้งจอกรู้หลายสิ่ง แต่เม่นรู้ลึกเพียง 
สิ่งเดียว” เทตล็อคอธิบายว่า กลุ่มเม่นคือ
พวกที่รู้ลึกซึ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชอบ
ใช้ความรูน้ัน้ไปประยกุต์-วเิคราะห์-ตดัสนิ
เรื่องอื่นๆ ที่แม้ไม่เกี่ยวข้องกันก็ตาม  

 กลุ ่มจิ้ งจอกคือพวกที่ รู ้ ไม ่ลึก  
แต่รู้กว้างขวาง และไม่พยายามอธิบาย 
ท�านายเรื่องที่ซับซ้อนจากแง่มุมเดียว  
แต่มักผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆ เข้า 
ด้วยกัน
 ค่าความถูกต้องของกลุ ่มจิ้งจอก 
สูงกว่ากลุ่มเม่นค่อนข้างมาก มันชี้ถึง 
ความจริงข ้อหน่ึง ในโลกที่ซับซ ้อน 
แปรปรวน ความรู้ความช�านาญเพียงหนึ่ง
เดยีวไม่เพยีงพอ กรูทูีโ่ฟกสัเฉพาะเนือ้งาน
ของตนอาจผิดพลาดได้ง่ายๆ
 ในมุมนี้ การเรียนปริญญาสูงๆ จึง 
เป็นดาบ 2 คม เพราะยิ่งเรียนสูง เนื้อหา 
ยิ่งเจาะลึก ยิ่งเรียนมาก ย่ิงกลายเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยิ่งรู้มาก ยิ่งไม่
ค่อยฟังใคร 
 หากเจ้าตัวยึดมั่นถือมั่นในหลักวิชา  
หรือเชื่อมั่นตัวเองมากไป ไม่เปิดใจ 
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไม่ช้าก็เร็ว คมความรู้ 
(ที่คับแคบ) นั้นจะย้อนกลับมาฟาดฟัน
ตัวเขาเอง
 จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์คือนักเศรษฐศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก เขาคือ 
เจ้าส�านัก Keynesian Economics  
ท่ีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลกได้
ส�าเร็จ เคนส์เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง
บน พ่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์
ที่เคมบริดจ์ 

 เขาเติบโตในส่ิงแวดล้อมที่ดี รอบตัว
มีแต่คนเก่งๆ เต็มไปหมด
 เคนส์โด่งดังจากค�าท�านายการเกิด 
Hyperinflation และการล่มสลายของ
เยอรมันจากผลของสนธิสัญญาแวร์ซาย 
เคนส์เป็นนักลงทุนที่ประสบความส�าเร็จ 
ด้วย ช่วงที่บริหารกองทุนเคมบริดจ์ 25 ปี 
เขาสร้างผลตอบแทนเฉลีย่ทีส่งูกว่า FTSE  
ถึง 8 % 
 แต่เคนส์กลับท�านายวิกฤติตลาดหุ้น  

ภาคเอกชน ยังคงกังวลและแสดงความห่วงใยต่อร่างแก้ไขล่าสุด ฉบับ  
30 ก.ย. 2559 ว่าจะออกมาเชงิลบมากกว่าบวก โดยเฉพาะประเดน็เสรภีาพ
ทางการแสดงออกและการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
 เวทรีบัฟังความคดิเหน็ “ชวีติออนไลน์ ไปทางไหนด”ี จดัโดย มลูนธิิ
อินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากล และโครงการอินเทอร์เนต็
เพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ เปิดเวทีถกกันเรื่องนี้ สะท้อนเสียง
จากภาคประชาชน นักวิชาการ เอกชน 
 ประเดน็ทีถ่กูหยบิยกขึน้มา และแสดงความเป็นห่วง คอื สนช.จะเสรจ็ 
สิน้การพจิารณาทบทวนร่างแก้ไขปลายเดอืน ต.ค.นีแ้ล้ว แต่มคีนจ�านวน 
ไม่น้อยยังไม่ทราบถึงข้อเทจ็จรงิดงักล่าว และยังไม่ค่อยมัน่ใจว่า กฎหมายนี้ 
จะเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยทางคอมพวิเตอร์ สทิธคิวามเป็นส่วนตัว  
เสรภีาพในการแสดงออก ตลอดจนเศรษฐกจิยคุดิจิทัลในรปูแบบไหน 
 “คณาธปิ ทองรววีงศ์” นกัวชิาการกฎหมายสทิธส่ิวนบคุคล และคณบดี
คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น เหน็ว่า ร่างฉบบันีย้งัมปัีญหาอยู่
จ�านวนมาก โดยเฉพาะประเดน็ผลกระทบสทิธส่ิวนบคุคล อย่างมาตรา 14 (1)  
จากการเข้าไปควบคมุด้านเนือ้หา ซึง่ผดิไปจากเจตนารมณ์เดมิทีใ่ห้ความ
ส�าคัญกับคอมพิวเตอร์พลวัติ สแกมมิ่ง ฟิชชิ่ง
 โดยปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นแล้วกับพ.ร.บ.ใหม่ประกอบด้วย ปัญหา
เกี่ยวกับแนวคิด ทัศนคติว่า การกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นทางระบบ
คอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ภายใต้
พ.ร.บ.คอมพ์ อันส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับเนื้อหาเช่นหมิ่นประมาท ให้เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ใช่ อีกทั้งมีกฎหมายอื่นครอบคลุมอยู่แล้ว
 อกีประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วงยงัมเีร่ืองการตคีวามและการปรับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพฤติกรรมนั้นเป็น “ตัวการ” ส�าหรับ
การน�าเข้าสู่ระบบ การตีความว่าพฤติกรรมบางอย่างเป็นการ “เผยแพร่
หรือส่งต่อ” เช่น การกดไลค์
 ปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาเรื่องเจตนา
ตัวการแล้ว จะเห็นได้ว่าหลายกรณีไม่มีเจตนาและไม่สามารถถือว่าเป็น
ผู้ร่วมกระท�าความผิดได้ ฉะนั้นการตีความและปรับใช้กฎหมายอาจมี
ปัญหาต่อไปใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่
 ร่างแก้ไขควรเป็นไปตามความเป็นจริงของโลกดิจิทัลปัจจุบัน  
กรอบหลกัการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ไม่เช่นน้ันมีโอกาสส่งผลกระทบเชิงลบ เสรีภาพการแสดงออกของส่ือ 
การเจริญเติบโตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและสถาบันการเงิน
 ยังมีอีกหลายๆ ประเด็น ที่หลายๆ กลุ่มยังแสดงความกังวล
ต่อเนื้อหาต่อ พรบ.คอมพ์ ฉบับนี้ ส�าคัญที่สุดต้องอย่าละเมิดสิทธิ
เสรีภาพผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันต้องอย่าจ�ากัดสิทธิ ต้องบาลานซ์กัน
ให้ดี เพราะเราอยู่ในยุคโลกเสรีของอินเทอร์เน็ต เป็นยุคท่ีรัฐบาล
หมายมัน่ป้ันมอืให้ประเทศก้าวสูร่ะบบเศรษฐกจิดจิทิลั หากกฎหมาย 
ส่งสญัญาณจ�ากดัสทิธ ิละเมดิความเป็นส่วนตวั นโยบายทีก่�าหนดเอา 
อย่างสวยหรูคงยากที่จะสัมฤทธิ์ผล

‘อย่าล้อมกรอบ’ 
โลกเสรขีองอนิเทอร์เนต็

 ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร์ ซึง่อยูใ่นวาระการพิจารณาของสภานิตบิญัญัติ 
แห่งชาต ิ(สนช.) ใกล้แล้วเสร็จและมผีลบงัคบัใช้ในไม่ช้า  
หากประชาชนผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ นกักฎหมาย ผูใ้ห้บรกิาร  

1929 ผิดพลาด ท�าให้ความมัง่คัง่ (ส่วนตวั)  
หายไปเกอืบหมด สดุยอดกรูเูศรษฐศาสตร์ 
ผิดพลาดจนเกือบล้มละลายได้เหมือนกัน
 ลคันาของเคนส์อยูท่ี ่2:48 องศาสงิห์ 
จดุเด่นทีส่ดุคอืดาว9 ดวงทีก่ระจายตวัใน
ภพที ่9-10-11 ชีถ้งึชะตาชวีติทีเ่หนอืคน
และความส�าเร็จที่สูงส่ง อาทิตย์ จันทร์  
พุธ เสาร์ พลูโต ในพฤษภเกิดเป็น  
Stellium พฤษภคอืราศแีห่งการให้คณุค่า 
(Sense of Value) เคนส์มีพรสวรรค์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ศกุร์ทีเ่ป็นดาวการเงนิ
ก็เข้มแข็ง เพราะเป็น “ศุกร์เพ็ญ” และ
ได้มุมดาวจากพฤหัสมฤตยูเนปจูน
 พุธคือดาวแห่งความคิด พุธท�ามุม 90  
กับมฤตยูและโยคหลัง60 กับลัคน์ ดาวคู่นี้ 
ท�าให้เคนส์เฉลียวฉลาด แต่พุธ (พักร์)  
กมุจนัทร์ดบัและได้แสงจากเสาร์ในธาตดุนิ 
ความฉลาดน้ันคับแคบยึดติดกับมุมเดียว  
วิธีคิดแบบเม่นของเคนส์ จึงสร้างปัญหา 
ให้กับตัวเขาเอง
 แต่จิง้จอกอย่างวิลเลยีม แกนท์กลบัต่าง
ออกไป แกนทเ์กิดในครอบครัวชาวไร่ฝ้าย 
ทีย่ากจนในเทก็ซสั เป็นลกูคนโตในหมู่พีน้่อง  
11 คน อายุ 13 ท�างานขายซิการ์และ 
หนังสือพิมพ์บนรถไฟ ไม่มีบันทึกว่าเขา
ได้เรียนหนังสือ แต่แกนท์ก็เรียนรู้สิ่งต่างๆ  
จากการฟังค�าสนทนาบนรถไฟ โดยเฉพาะ
การท�านายราคาหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์
 อาย ุ25 แกนท์เข้าท�างานในวอลล์สตรที 
เขาศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยตัวเองทั้งยัง
ศกึษาเรขาคณติและโหราศาสตร์ 5 ปีต่อมา  
เขาค้นพบความลบัแห่งความมัง่คัง่และเป็น  
1 ในผูบ้กุเบกิการวเิคราะห์ทางเทคนคิ แกนท์ 
ร�า่รวยจากวกิฤต ิ1929 และกลายเป็นต�านาน
ของเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จที่สุด
ตลอดกาล
 แกนท์มลีคันาสงิห์ที ่6:33 องศา พฤหสั
สลับเรือนเกษตร์กับเสาร์ อังคารพุธศุกร์
ปริวรรตน์เกษตร์กัน อาทิตย์เกาะนวางค์
สิงห์ จันทร์เกาะนวางค์อุจจ์ ดาวทั้ง 7  
เข้มแขง็ ชีถ้งึชะตาชวีติทีไ่ม่ธรรมดา ศกุร์
เป็นดาวส�าคญัมาก เพราะเป็น “ศกุร์เพญ็” 
ถงึ 43 องศา กมุเนปจนูและท�ามมุ 90 กบั
พฤหัส ศุกร์คือดาวการเงินและเจ้าเรือน
ทศมลัคน์ แกนท์จึงประสบความส�าเร็จ
ในอาชีพที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ
 จดุเด่นทีส่ดุคอืพธุพลโูตทีก่มุกนัสนทิ
และท�ามุม 90 กับจันทร์มฤตยูที่กุมลัคน์
สนิทด้วย พุธพลูโตคืออัจฉริยะ พุธมฤตยู 
คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง พุธเป็นดาวแห่ง
การค้าขาย พุธกุมทศมลัคน์สนิท แกนท์
เลือกเส้นทางเทรดเดอร์ จันทร์ที่เข้มแข็ง 
และท�ามมุ 90 กบัพธุ ท�าให้ความคดิเปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น
 มีดคมไม่ส�าคัญเท่าวิธีการใช้มีด  
ความรูไ้ม่ส�าคญัเท่ากบัวธิคีดิ คดิอย่างไร
จึงเป็นกูรูตัวจริง?

ลกูค้าเหล่านีไ้ม่ได้ตดิข้าวไทยเหมอืนคนไทย 
เปลีย่นไปกนิข้าวเวยีดนามบ้าง ข้าวอนิเดยีบ้าง  

เด๋ียวรสนยิมในการกนิกเ็ปลีย่นไปเอง

โลกของ ‘กรู’ู

ไปลงทนุอสงัหารมิทรัพย์ ‘อิหร่าน’ กนัไหม

ผมยังอยู่ที่ประเทศอิหร่าน ตระเวนไป 
หลายเมือง และจะกลบัมาในวนัพรุง่นี ้แล้ว 
ต่อไปประชุมที่ฮานอยเลย สิ่งที่หลายท่าน 
อาจอยากทราบก็คือ เห็นข่าวอิหร่านบูมจัง 
เราจะมีลู่ทางไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง
การก่อสร้าง พัฒนา ซ้ือ ขาย เช่าในนครต่างๆ  
ในอิหร่านบ้างไหม
 พอพูดถึงอิหร่าน หลายท่านยังนึกถึง
ซาอุดีอาระเบียหรืออาหรับ ซึ่งเป็นคนละ
สายกัน หลายท่านนึกถึงการสู้รบในซีเรีย 
เลบานอน หลายท่านนึกถึงอิรัก แต่จริงๆ 
อิหร่านอาจมีเรื่องเขย่าโลกคือการปฏิวัติ
อสิลามโดยอหิม่ามโคไมนเีมือ่ปี 2522 ทีเ่ลกิ
ระบอบกษตัริย์ และการ (ถกูหาว่า) พฒันา
อาวุธนิวเคลียร์ แต่ไม่ได้ข่าวการส่งออก 
การก่อการร้าย เว้นแต่การข่มขู ่อย่าง 
แขง็กร้าวต่อผูท่ี้โจมตศีาสนาอิสลาม เป็นต้น
 จะเห็นได้ว่าอิหร่านมีขนาดประเทศ
ใหญ่เป็น 3 เท่าของไทย มขีนาดทีด่นิท�ากนิ
ในสัดส่วนที่น้อยกว่าไทยมาก หากคิดเป็น 
แต่หากคดิเป็นปรมิาณทีด่นิท�ากนิกใ็กล้เคยีง
กบัไทย เราอาจนกึไม่ถงึว่าเขากส็ามารถปลูก
ข้าว ข้าวโพด หรือสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้  
ในอนาคตหากมีการพัฒนาเทคโนโลย ี
การเพาะปลูกแบบอิสราเอล น่าจะเป็น

ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ก็ว่าได้ อิหร่าน 
มีประชากรมากกว่าไทยคือมีถึงราว 81  
ล้านคนในขณะที่ไทยมี 68 ล้านคน
 คนอหิร่านมอีายเุฉลีย่ 28.3 ปี แสดงว่า
เป็นคนหนุม่สาว ในขณะทีไ่ทยเข้าสูว่ยักลาง
คน อายเุฉลีย่ 36.2 ปี อายขุยัของไทยสงูกว่า
คือ 74 ปี เทียบกับ 71 ปีในกรณีชาวอหิรา่น 
ประชากรของเขากเ็พิม่ปีละ 1.22% ขณะทีไ่ทย
เพิ่มเพียง 0.35% เท่านั้น แต่คนอยู่ในเมือง 
ของเขามีมากกว่าเพราะสภาพอากาศที่ 
แห้งแล้งกว่าไทย ซึง่ถอืเป็นโอกาสท่ีดใีนการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั อหิร่านมีนครทีมี่ประชากร
เกนิล้านคนหลายเมอืง ไม่กระจกุตวัเฉพาะ
ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเช่นไทย
 เศรษฐกิจหลักของอหิร่านกอ็ยูท่ีก่าร
ส่งออกน�า้มนั ในขณะท่ีราคาน�า้มันลดต�า่
ลงลงทัว่โลก และถกูสหรฐัอเมรกิาแซงชัน่ 
กรณนีวิเคลยีร์ จงึท�าให้เศรษฐกิจภายใน
ประเทศป่ันป่วน อย่างไรกต็ามราคาน�า้มนั
ทีน่ีถู่กกว่าไทย เช่น เบนซนิธรรมดาลติรละ 
10 บาท ดเีซลลติรละ 6 บาท จรงิๆ แล้วราคา
น�้ามันถูกกว่าราคาน�้าดื่มเสียอีก อย่างไร 
ก็ตามขณะนี้ราคาน�้ามันก็ก�าลังปรับตัวข้ึน
รอบใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่ออิหร่าน แต่อาจ
ส่งผลร้ายต่อประเทศไทยของเราเอง เพราะ
สินค้าต่างๆ คงถีบตัวสูงขึ้นอย่างหนัก 
 แม้ขนาดเศรษฐกจิอิหร่านจะใหญ่กว่า
ไทย มีรายได้ประชาชาติต่อหัว สูงกว่าไทย 
(12,800 ต่อ 9,900 เหรียญสหรัฐต่อคน 

ต่อปีระหว่างอิหร่านและไทย) อัตราการ
เติบโตต่อปีก็ราว 4.2% และ 4.7% ในปี 
2559-2560 (http://goo.gl/999dA0  
สงูกว่าไทย) อย่างไรกต็ามความไม่เท่าเทยีม
กันมีสูง มีอัตราว่างงานสูงถึง 16% และมี
ประชากรต�่ากว่าเส้นความยากจนถึง 19%  
และที่ส�าคัญอัตราเงินเฟ้อสูงมากถึง 42%  

เลยทีเดียว เงินเฟ้อสูงขนาดนี้ส่งผลให้ 
ผู้มีรายได้สูงหนีไปลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น
 รฐับาลกพ็ยายามแก้เกมด้วยการเปิด 
ประเทศมากขึน้ มกีารตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ถงึ 6 แห่ง (http:/ow.ly/4dZP3053dM1)  
แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้จะไม่ได้

เก่ียวข้องกับอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง แต่ก็ 
เก่ียวเน่ืองมาก เพราะเมื่อมีนักลงทุนแห่
เข้าไปมาก ก็จะท�าให้มีความต้องการที่อยู่
อาศัยของนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งคน 
ท้องถิ่นที่เข้าไปท�างานในเขตเศรษฐกิจ 
เหล่านี้ โอกาสการเติบโตจึงมีอยู่ไม่น้อย
 อาจกล่าวได้ว่าตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในอหิร่าน 
เติบโตตั้งแต่ปี 2548-2555 ซึ่งเป็นผลจาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ตาม ภายหลังจากการพัฒนา “บ้านเอื้อ
อาทร” ตามแบบของอิหร่าน กป็รากฏว่ามกีาร 
เก็งก�าไรกันมาก ท�าให้เกิดปัญหาฟองสบู่
แตกในต้นปี 2556 เป็นต้นมา ในตลาดขณะนี ้
มบ้ีานว่าง (ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ร้างเสรจ็แต่ไม่มคีน
อยู่ 1.6 ล้านหน่วย) ประชาชนต้องการซื้อ
บ้านขนาดเล็กราคาถูกๆ แต่บริษัทต่างๆ 
กลบัสร้างบ้านทีใ่หญ่เกินไป คนซือ้สูไ้ม่ไหว  
(http://ow.ly/fhwg3053eyW)
 อย่างไรก็ตามในปี 2559 นี้โดยเฉพาะ
ในปีหน้า สถานการณ์น่าจะดขีึน้บ้าง ในเดอืน
พฤษภาคม 2559 มีการซื้อขายที่อยู่อาศัย 

15,800 หน่วย เพิม่ขึน้ 8% ทัง้ทีใ่นช่วงตกต�า่ 
ตกลงมาเพยีงเดอืนละ 7,000 หน่วย และใน
ช่วงบูม มีการซื้อขายกันถึง 20,000 หน่วย
ต่อเดอืน นีเ่ป็นสญัญาณการฟ้ืนตวัประการ
หนึง่ และนบัแต่เดอืนมถินุายน 2558 รฐับาล
ก็ออกมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์ใหม่
ด้วยการให้กูซ้ือ้บ้าน ณ อตัราดอกเบีย้เพยีง 
14% แต่ผูซ้ือ้บ้านต้องฝากเงนิให้ได้จ�านวน
หนึง่ก่อนทีจ่ะซือ้บ้านภายหลงัจาก 1 ปีทีเ่ริม่
ฝากเงิน (http://ow.ly/rVC03053eV0)
 ส่ิงละอันพนัละน้อยทีน่่าจะเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาการ
ลงทุนในอิหร่านก็คือ
 1. คนอิหร่านมีอัธยาศัยไมตรีดีมาก  
นักท่องเที่ยวหลายชาติที่ไปอิหร่านจะรู้สึก
เช่นนี้ โดยเฉพาะประเทศไทย ได้รับความ
นิยมมากเป็นพิเศษ
 2. คนอหิร่านมาเทีย่วไทยมากกว่าไทย
ไปเที่ยวอิหร่านน่าจะหลายเท่าตัว
 3. กรุงเตหะรานมีรถไฟฟ้าใต้ดิน  
4 สาย และยังมีแผนที่จะขยายตัวเพิ่ม อีก
ทั้งยังมีรถประจ�าทางบนช่องจราจรเฉพาะ 
(แบบ BRT แบบบ้านเรา) และก็เปลือง 
ช่องทางจราจรแบบบ้านเราด้วยเช่นกนั (แต่มี 
ผู้ใช้บริการมากกว่า)
 4. ทางหลวงระหว่างเมอืงจะแทบไม่มี
สี่แยก ยกเว้นในเขตเมือง ท�าเป็นทางลอด
เพื่อให้ไม่ติดไฟแดง ซึ่งนับว่าเป็นความ
ก้าวหน้ากว่าไทย
 ประเทศนีก้�าลงัเข้าสูค่วามสงบ น่าจะ 
มโีอกาสเจรญิเตบิโตมาก สมควรทีน่กัลงทนุ 
ไทยจะหนัมามองเช่นกนั นักลงทนุทีว่่าน้ี 
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแต่รายใหญ่ที่อุ้ยอ้าย 
SMEs ทีจ่ะแสวงหาโอกาสในต่างประเทศ 
พึงพิจารณา

การเปร�ยบเทียบระหว�างไทยกับอิหร�าน

ขนาดประเทศ (ตร.กม.)

สัดส�วนที่ดินทำกินต�อขนาดประเทศ

ประชากร (คน)

อายุเฉลี่ย (ป�)

อายุขัยของประชากร (ป�)

อัตราเพ��มประชากร

สัดส�วนประชากรเมือง

ประชากรในเมืองหลวง

% ของคนอ�วน

ขนาด GDP (พันล�านเหร�ยญสหรัฐ)

GDP ต�อหัว (เหร�ยญสหรัฐ)

GDP ภาคเกษตร

อัตราการว�างงาน

ประชากรต่ำกว�าเส�นความยากจน

งบประมาณแผ�นดิน (พันล�านเหร�ยญสหรัฐ)

หนี้สาธารณะ (% ของ GDP)

อัตราเง�นเฟ�อ

ข�อมูลจาก World Factbook, www.cia.gov

 1,648,195 

10.5%

 80,840,713 

28.3

70.89

1.22%

69.1%

7,190,000

19.4%

987.1

 12,800 

10.6%

16.0%

18.7%

66.38

18.7%

42.3%

 513,120 

30.7%

 67,741,401 

36.2

74.18

0.35%

34.1%

6,902,000

8.8%

674.3

 9,900 

12.1%

0.8%

7.8%

92.9

47.5%

2.2%

อิหร�าน ไทย ในขณะที่ท่านอ่าน
บทความนี้ของผมใน
กรงุเทพธรุกจิฉบบัวนัศุกร์ 
ที่  14 ตุลาคม 2559  

การเรยีนปรญิญาสงูๆ 
จงึเป็นดาบ 2 คม  
ยิง่เรยีนมากยิง่กลายเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
ยิง่รูม้ากยิง่ไม่ค่อย 
ฟังใคร

● ดร.โสภณ พรโชคชัย
 บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 facebook.com/dr.sopon4 sopon@area.co.th 
 @pornchokchai

❚ อสงัหาริมทรพัย์ต่างแดน

 ป ัญหาใหญ่ของ
ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้
อยู ่ที่ความยากในการ
แสวงหา แต่อยู่ที่ความ

● ชูศักดิ์ จงธนะพิพัฒน์
 Chutzu2545@yahoo.com

❚ ลขิติฟ้า ชะตาโลก
● เอกรัตน์ สาธุธรรม
 ekarat@nationgroup.com

❚ จบักระแส
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ต่างประเทศ

ดอยซ์แบงก์จ่ายค่าปรับ9.5ล้านดอลล์
 วอชิงตัน - ดอยซ์แบงก์แห่งเยอรมนี ตกลงจ่ายค่าปรับ 9.5  
ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกผู้ดูแลกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ 
กล่าวหาว่าล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อตลาด  
เนือ่งจากส่งเสรมิให้นกัวเิคราะห์พดูคยุกบัลกูค้าและเทรดเดอร์เป็นประจ�า 
แต่ไม่มีการควบคุมเป็นการภายในเพื่อป้องกันการน�างานวิจัยลับไป 
เผยแพร่ อันขัดกับกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดให้นักวิเคราะห์
ปกป้องข้อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะ อย่างค�าแนะน�าให้ซื้อหรือขาย เพราะ 
ข้อมูลอย่างเรทติ้ง มุมมอง การประมาณการ และค�าแนะน�าซื้อขาย  
สามารถส่งผลต่อตลาดได้ ด้านดอยซ์แบงก์ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ
ข้อกล่าวหานี้

ตั้ง“วันเดอร์วูแมน”ทูตยูเอ็น
 สหประชาชาติ - สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ใช้ซูเปอร์พาวเวอร์  
“วันเดอร์วูแมน” เป็นตัวชูโรงในการรณรงค์ให้อ�านาจแก่สตรีและ 
เด็กผู้หญิง โดย“วันเดอร์วูแมน” หรือสาวน้อยมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นฮีโร่
หญิงในการ์ตูนและซีรีส์ทางโทรทัศน์ จะได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที ่
ทูตกิติมศักดิ์เพื่อเสริมอ�านาจแก่สตรีและเด็ก ในวันที่ 21 ต.ค. ลินดา  
คาร์เตอร์ นกัแสดงผูเ้คยรับบทสาวน้อยมหศัจรรย์ในซีรส์ีฮิตทางโทรทศัน์
เมื่อช่วงทศวรรษ 70 อาจเข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน การรณรงค์ดังกล่าว 
จะใช้เวลา 1 ปีเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศและให้อ�านาจแก่สตรี  
ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายใหม่ของยูเอ็นในช่วง 15 ปีข้างหน้า

เฮติเสียชีวิตจากภัยพิบัติมากสุด
 เจนีวา - สหประชาชาติระบุว่าเฮติซึ่งเพิ่งเผชิญเฮอร์ริเคนแมทธิว 
อีกทั้งเมื่อปี 2553 ยังเผชิญแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตจาก 
ภัยพิบัติมากที่สุด มากกว่าประเทศใดในโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
ที่จ�านวนเกือบ 230,000 ราย โดยเฮติเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด 
ในทวปีอเมรกิา และการศกึษานีไ้ด้วิเคราะห์ข้อมลูจากภยัพบิตัมิากกว่า 
7,000 ครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
 การศึกษายังระบุว่า 90% ของประชากร 1.35 ล้านคนท่ีเสียชีวิต 
ในภัยพิบัติช่วงปี 2539-2558 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต�่า 
หรือรายได้ปานกลาง โดยเฮติมีสัดส่วน 1 ใน 6 ของผู้เสียชีวิต  
ตามมาด้วยอนิโดนเีซยีซึง่มผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 182,000 ราย และเมยีนมา 
 139,500 ราย
 ยูเอ็นระบุว่าเมื่อปี 2553 อันเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิต 223,000 ราย
ในเฮติเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ปรากฎว่าได้เกิดแผ่นดินไหว 
ระดับใกล้เคียงกันในชิลี แต่มีผู ้เสียชีวิตไม่มากนัก ทั้งยังเกิด 
แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

❚ รอบโลก บิก๊เวลส์ฟาร์โก
ลาออกกะทนัหนั
หลงัเจอเรือ่งฉาว

ส่งออกจีนก.ย.‘ร่วงหนัก’
สะท้อนเศรษฐกจิ 
ยงัไม่ตกถงึจดุต�า่สดุ

นวิยอร์ก - ซอีโีอ“เวลส์ ฟาร์โก”ลาออกกะทนัหนั 
จากแรงกดดนัเรือ่งเทคนคิการขายทีท่�าลาย
ชือ่เสยีงธนาคารป่นป้ี เหตพุนกังานเปิดบญัชี
ลกูค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาตกว่า 2 ล้านบัญชี
 ธนาคารเวลส์ ฟาโกของสหรฐั แถลงว่า 
นายจอห์น สตมัฟ์ ประธานและหวัหน้าคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ซีอโีอ) วัย 63 ปี ได้ลาออก 
กระทันหัน โดยนายทิม สโลน วัย 56 ปี 
ประธานและหวัหน้าคณะเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร 
(ซโีอโอ) ได้ข้ึนด�ารงต�าแหน่งซอีโีอแทน ขณะที่ 
นายสตมัฟ์แถลงว่า การตดัสินใจลาออกของ 
เขาถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับบริษัท
 การลาออกถอืเป็นการพลกิผนัโชคชะตา 
ของนายสตมัฟ์ ซึง่น�าพาธนาคารเวลส์ ฟาโก 
ผ่านพ้นวกิฤตกิารเงนิได้อย่างงดงาม จนกลาย
เป็นธนาคารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ที่มุ่ง
เน้นการปล่อยกูใ้ห้บรษิทัเลก็ๆ เป็นทีอ่จิฉา 
ของธนาคารใหญ่ในวอลล์สตรีท แต่ความ
สง่างามของนายสตมัฟ์ต้องตกต�า่ลง จากการ 
ถกูปรบั 185 ล้านดอลลาร์เพือ่ยอมความระหว่าง 
ธนาคาร คณะกรรมการก�ากับดูแล และ
อยัการลอสแองเจลสิ จากกรณพีนกังานของ
ธนาคารเปิดบัญชลีกูค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต
เป็นจ�านวนกว่า 2 ล้านบญัช ีเพือ่จะเพิม่ยอด
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคาร
 การพ้นจากต�าแหน่งของนายสตัมฟ์ท�า
ให้นายสโลนต้องเจอกบัความท้าทายสงูย่ิง
ในการฟื้นฟูชื่อเสียง เรียกคืนความเชื่อมั่น
ของธนาคาร และยกเครื่องวัฒนธรรมการ
ท�างานเชิงรุกโดยไม่บ่อนท�าลายผลก�าไร 
นอกจากนี้ ซีอีโอคนใหม่ต้องเจอกับการ
ตรวจสอบและการฟ้องร้องคดส่ีวนตวัด้วย
 ราคาหุน้ธนาคาร ซึง่ทรดุตวัหลงัจากเกดิ
เร่ืองอือ้ฉาว ดดีตวัขึน้ 2% หลงัจากธนาคาร 
ประกาศการลาออกของนายสตัมฟ์

ปักกิง่ - การส่งออกแดนมงักรเดอืน ก.ย. 
ดิ่งหนัก เหตุความต้องการทั่วโลกซบเซา 
ขณะการน�าเข้าอ่อนแรง เพ่ิมกระแสวิตก
เกี่ยวกับความต้องการในประเทศ
 ข้อมลูจากกรมศลุกากรจนีระบวุ่า การ
ส่งออกเดอืน ก.ย.ลดลง 10% เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 184,500 
ล้านดอลลาร์ ขณะที่การน�าเข้าร่วงลง 1.9% 
อยู่ที่ 142,500 ล้านดอลลาร์
 นายหวง ซ่งผิง โฆษกกรมศุลกากร 
กล่าวว่า การค้าต่างประเทศของจีนยัง
เผชิญอุปสรรคส�าคัญ เมื่อเศรษฐกิจโลก
ยังคงซบเซา ส่วนการค้าโลกขาดแรงหนุน
ที่มีประสิทธิภาพ
 ตัว เลขการส ่ งออกและน� า เข ้ า 
เดอืน ก.ย. นบัว่าต�่ากว่าการคาดหมาย โดย 

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการส่งออกจะ 
ลดลงเพียง 3.3% และการน�าเข้าเพ่ิมขึ้น 
0.6% ทัง้ยงัมีขึน้หลงัจากข้อมูลเศรษฐกจิ
ระยะหลังกระเตื้องขึ้น และสะท้อนว่า 
ยกัษ์ใหญ่ของเอเชยีแห่งนีย้งัไม่ได้ลงถงึจดุ 
ต�่าสุด
 โฆษกกรมศลุกากรกล่าวด้วยว่าความ
ท้าทายของจนีไม่ได้มแีค่ในระยะสัน้ และ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
แบบดัง้เดมิของจนีกก็�าลงัอ่อนแอลงเช่น
กนั การปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิภายใน
ประเทศยงัไม่ราบรืน่ เศรษฐกจิจนียงัเผชญิ
ความเสี่ยงขาลงครั้งใหญ่อยู่ต่อไป
 การส่งออกและน�าเข้าทีล่ดลงมากกว่า
การคาดหมาย น่าจะยิง่สร้างแรงกดดนัต่อ
เงนิหยวน ทีส่ปัดาห์น้ีร่วงลงต�า่สดุในรอบ 
6 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์
 นายจูเลียน อีแวนส์-พริตชาร์ด  
นักวิเคราะห์จากแคปิตอล อีโคโนมิสต์ 
กล่าวว่า ตวัเลขการส่งออกและน�าเข้าของ

จีนชี้ให้เห็นว่าความต้องการทั่วโลกยัง
เซื่องซึมฉุดร้ังการส่งออก ขณะเดียวกัน
ตวัเลขน�าเข้าของจนีกล็ดลง จนก่อให้เกดิ
ค�าถามถึงการฟื้นตัวของความต้องการ
ภายในประเทศ
 ปัจจุบันจีนก�าลังปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ใช้อ�านาจซื้อของชาวจีนเกือบ 
1,400 ล้านคนมาเป็นตวัขบัเคล่ือนแทนการ
ลงทนุมหาศาลของภาครฐัและการส่งออก
สนิค้าราคาถกู โฆษกกรมศลุกากรระบวุ่า 
การผลติระดบัปานกลางถงึระดบัสงูก�าลงั
ออกจากจนีกลับไปหาประเทศพฒันาแล้ว 
ทีพ่ยายามส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมของ
ตนเพื่อสร้างงาน
 นอกจากนั้น การปกป้องทางการค้า
ทีเ่พิม่ข้ึนทัว่โลก ท�าให้การค้าจีนเผชญิกับ
ข้อพิพาทการค้ามากขึ้น ช่วง 8 เดือนแรก
ของปีน้ีมกีารสอบสวนข้อพพิาทการค้ากับ
จนี 85 กรณ ีเพิม่ขึน้ 49% จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน

กระตุ้นเศรษฐกิจ :  
นายล ี จูยอล ผูว่้าการ

ธนาคารกลางเกาหลใีต้ 

เข้าชีแ้จงต่อสภา ขอให้

ผ ่อนคลายนโยบาย 

การคลงัไปพร้อมกบัการ

ผ่อนคลายนโยบาย 

การเงิน เพือ่ช่วยผลักดนั

การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

“การตัดสินใจลาออก ถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับบริษัท  
หลังจากเวลส์ ฟาโก ถูกปรับกรณีเปิดบัญชีลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จอห์น สตัมฟ์ ซีอีโอเวลส์ ฟาโก

สานฝนเยาวชนรวมพัฒนาสังคม นอมนำพระราชกรณียกิจ

ปลุกพลังเยาวชนสูการสรางสรรค ภายใตแนวคิด

เทิดพระเกียรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

สืบสานงานหัตถศิลป
เทิดพระเกียรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

สืบสานงานหัตถศิลป

รายการ "ปนฝน เดอะบัณฑิต ปที่ 3 จึงเกิดขึ้นเพ�อเปนพื้นที่ในการฝกหัดชีวิต   

เตรียมตัวเตรียมความพรอม สำหรับวาที่บัณฑิตกอนที่จะกาวพนจากรั้วมหาวิทยาลัย   

เขาสูสนามชีวิตจริง ภายใตกรอบแนวความคิด "พื้นที่ฝกชีวิตสำหรับปญญาชน"   

รายการโทรทัศนที่ตามติดกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของนิสิตนักศึกษา   

ผาน 5 โครงการ ใน SEASON 3 ประจำป 2559

และความฝน จะไมใชโครงการในกระดาษอีกตอไป

พิมพ PD1

โครงการสืบสานหัตถกรรมไมกวาดดอกหญา

ดวยภูมิปญญาทองถิ่น

วิทยาลัยชุมชนยโสธรวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ชองทีวีดิจิทัล NOW26 ดูได ดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26 

หรือรับชมออนไลนและยอนหลังไดทาง www.now26.tv

ทุกวัน เสาร 13.30-14.30น.เวลา

www.facebook.com/punfunthebundid/

พิมพ PD2

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดรวมสืบสาน

งานจักสานบานทับทิมสยาม ๐๑

วิทยาลัยชุมชนตราดวิทยาลัยชุมชนตราด

พิมพ PD3

โครงการผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน

ปนสรรคศิลปแผนดินสูสากล

(Green Silk Green Jewelry)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ PD4

โครงการ The Hand: รอยหัตถศิลป

สืบศาสน สืบชาติ สืบพระราชกรณียกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ PD5

โครงการฟนคืนลายและความเช�อ

บนผืนผาทอไทลื้อเชียงคำ 

เทิดไทองคราชินี ๘๔ พรรษา

มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา

ลุนรับเสื้อ

โหวตทีมที่ทานชอบ

เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล

4642626

เพียงพิมพ PD

เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล

4642626
ครั้งละ 3 บาท (ไมรวมภาษี)

สงมาที่
หมายเลข

เพียงพิมพ PD

เคล็ดลับความสำเร็จ
ในการสร�างเคร�อข�ายความร�วมมือ

มนุษยสัมพันธ�
มนุษยสัมพันธ�ที่ดี นำพาองค�กรสู�ความสำเร็จ

หลักสูตรใหม�

รศ. ทองทิพภา วิร�ยะพันธุ�
คณะบร�หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย

 การบริหารทีมงานขององคกรธุรกิจในยุค AEC 

 มนุษยสัมพันธ...เคร�องมือสำคัญในการสรางความสำเร็จในการทำงาน

 ทักษะที่จำเปนและสงผลตอการสรางมนุษยสัมพันธ

 เทคนิคการปรับปรุงตนเองเพ�อเปนนักมนุษยสัมพันธ

 เทคนิคการสรางความสัมพันธกับทีมงานและผูที่เกี่ยวของ

 เทคนิคการจูงใจทีมงานเพ�อผลสำเร็จของงาน

26 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแหงชาติ)

26 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแหงชาติ)

อัตราทานละ 6,000 บาท

สมัคร 3 ทานขึ้นไป

ตอองคกร ลด 10%

ทฤษฎี 70 %

เวิรคช็อป 30 % 

Best
Deal!
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ลาวจำากัดแลกเงินต่างประเทศ 
หวังส่งเสริมการใช้เงินกีบให้แพร่หลายมากข้ึน

จัดจ้าน : นางร�าชาวอินโดนีเซียแสดงระหว่างการเดินขบวนวัฒนธรรมในการประชุมเวิลด์ คัลเจอร์ ฟอรั่ม ในเมืองเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี 

ของอินโดนีเซีย โดยการประชุมนี้จัดถึงวันที่ 14 ต.ค. 2559 ภายใต้แนวคิดโลกยั่งยืนองค์รวม และมีเป้าหมายน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

อินโดนีเซียให้โลกรู้จัก

 ช่วงนี้มีข่าวเก่ียวกับเรื่องอาเซียน กับประเทศ 
คู่ค้าใหญ่ๆ ในเรื่อง RCEP และ TPP ที่อยากจะมาเล่า
สู่กันฟังครับ
 ก่อนอื่นก็ขอเท้าความเสียก่อนว่า ทั้งสองอย่างเป็น 

ข้อตกลงทางการค้าทีม่กีลุม่อาเซยีนเข้าไปร่วมด้วยครบั คอื RCEP ประกอบด้วย 
ชาติอาเซียน 10 ชาติ บวกกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ 
นิวซีแลนด์ รวมเป็น 16 ประเทศด้วยกัน อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่ม TPP ที่มี 
12 ประเทศ คือ สหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก ชิลี เปรู 
ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และ เวียดนาม ที่ว่าเป็นข่าวในช่วงนี้ก็คือว่า 
ข้อตกลงการรวมกลุ่มการค้าทั้งสองกลุ่มนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่และเมีอ่ไหร่แน่ เนือ่งจากมคีวามไม่แน่นอนเกดิข้ึนมาในช่วงนีค้รับ
 ประการแรกเรือ่ง TPP ทีม่กีารลงนามการก่อตัง้ในขัน้สดุท้ายกนัเมือ่วนัที่ 
4 ก.พ.2559 และมเีวลาให้ประเทศสมาชกิให้สัตยาบนักันเหน็ว่าประมาณ 2 ปี 
 ข้อตกลง TPP นี้ถ้าจะย้อนไปก็มีขึ้นตั้งแต่ปี 2548 แล้วครับ ตอนนั้น
เรียกกันว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership โดยมี
แค่ 4 ชาติเร่ิมต้นเท่านั้นคือ บรูไน สิงคโปร์ ชิลี และ นิวซีแลนด์ ต่อมาใน 
ปี 2551 จึงมีการขยายประเทศสมาชิกมากขึ้นจนกลายเป็น TPP อย่างที่ว่า 
และมีการเจรจาเรื่องรายละเอียดต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2555 มาบรรลุข้อตกลง
กันในเดือนต.ค.ปี 2558 
 มาในปีนี้เป็นช่วงที่ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ใกล้จะครบเทอม
อยู่แล้ว การด�าเนินการเรื่องการให้สัตยาบันก็ยังคงค้างอยู่ที่สภาครับ 
ล่าสุดทางเวียดนามก็เลื่อนการให้สัตยาบันไปก่อน ทางสหรัฐตัวตั้งตัวตี
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการพิจารณาให้สัตยาบันในระหว่างที่จะมีการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีคนใหม่หรือไม่ 
 เท่าที่ติดตามการหาเสียงของตัวแทนตั้งสองพรรคแล้วดูเหมือนว่าทั้งคู่
จะไม่สนับสนนุการจดัตั้ง TPP นะครบั จะดว้ยตอ้งการรักษาคะแนนเสียงใน
ช่วงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ เพราะในความเห็นของคนอเมริกันแล้วเห็นว่า 
ข้อตกลงนี้สหรัฐเสียเปรียบ และอาจท�าให้การจ้างงานย้ายไปอยู่ในประเทศ
อื่นที่ค่าแรงถูกกว่า 
 ล่าสุดก็เห็นว่าจะต้องรอประธานาธิบดีใหม่เสียก่อน คงจะไม่มีใคร
ท�าอะไรในช่วงนี้ เท่าที่ทราบในเวลานี้คือยังมีประเทศไหนให้สัตยาบันกับ 
ข้อตกลง TPP มสีมาชกิสภาของสหรฐับางท่านถงึกบับอกว่าถ้าประธานาธบิดี
ท่านใหม่ไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้ TPP ก็คงอวสานแน่ 
 อ้าว ! หัวเรือใหญ่ไม่เอาด้วยแล้วมันจะเดินต่อกันไปได้อย่างไร 

ลาวจ�ากดัขายเงนิต่างชาติ 
หวังหนุนใช้จ่ายเงินกีบ 
ภายในประเทศ 

เวยีงจนัทน์ - ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว 
จ�ากัดการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ไว้สัปดาห์ละครั้งเดียว หวังส่งเสริมการ
ใช้เงินกีบภายในประเทศ ป้องกันการเก็ง
ก�าไรค่าเงิน 
 นายพูของ จันทาจาก รักษาการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ ธนาคารเพ่ือการค้า 
ต่างประเทศลาว (บซีอีแีอล) เผยว่า ปัจจบุนั 
ธนาคารได้ก�าหนดให้ลกูค้าน�าเงนิกบีมาแลก
เงินตราต่างประเทศ ได้เพียงสัปดาห์ละ 
1 ครัง้เท่านัน้ และจ�ากดัจ�านวนสงูสดุไว้ที ่5 ล้าน
กีบต่อคน แต่สามารถน�าเงินตราต่างประเทศ 

มาแลกเงนิกบี สกลุเงนิหลักของลาวได้ตลอด
เวลา และไม่จ�ากัดจ�านวนเงิน 
 ระบบใหม่นี ้มเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิการ
ใช้จ่ายเงินกีบภายในประเทศ และป้องกัน
ไม่ให้มคีนฉวยโอกาสในการท�าก�าไรค่าเงนิ 
ผ่านการน�าเงนิกบีมาแลกเงนิตราต่างประเทศ
จากธนาคารในแต่ละวัน ส่วนหนึ่งของการ
ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
กลางลาว เพ่ือส่งเสริมการใช้เงนิกีบให้แพร่
หลายมากขึ้น
 การเคลื่อนไหวดังกล่าว ยังมีขึ้นหลัง
บีซีอีแอลเคยออกนโยบายให้ลูกค้าน�าเงิน
กบีมาแลกเงนิตราต่างประเทศได้สูงสุด 20 
ล้านกบีต่อครัง้ต่อคน ซึง่ภายใต้ระบบใหม่นี ้
ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้ายื่นแบบฟอร์มขอ
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ผ่านทางการ

ส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ทุกวันเสาร์ 
ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น ซึ่งธนาคาร
จะส่งค�าตอบกลับมาให้ลูกค้า พร้อมให ้
รายละเอียดเก่ียวกับเวลา สาขา และที่
ต้ังสาขา ที่สามารถไปแลกเงินได้ อันเป็น
บริการที่ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
20,000 กีบต่อครั้ง 
 นอกจากบซีอีแีอลแล้ว ลาวไม่มธีนาคาร
เอกชนรายใด ที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ เป็นเงินกบี ซึง่นโยบายล่าสดุของ 
บีซีอีแอล ท�าให้นักวิเคราะห์มองว่า อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อราคาสนิค้าในตลาดท้องถิน่ 
และอาจท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศในลาว แข็งค่าขึน้ เพราะสินค้า
ส่วนใหญ่ที่จ�าหน่ายในประเทศ ต้องน�าเข้า
มาจากต่างประเทศ 

อนาคต TPP และ RCEP (1)

● เผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

❚ ASEAN Business forum

เวยีดนามผลติน�า้มนัทะลเุป้า
 ฮานอย - ปิโตรเวยีดนาม บรษิทั
ปิโตรเลยีมของเวียดนาม รายงานปรมิาณ
การผลติของบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรก 
ของปี 2559 ว่าอยู่ที่ 21.1 ล้านตัน
เทยีบเท่าน�า้มนั ซึง่สงูกว่าเป้าหมายราย
ไตรมาส 10.2% หรอืผลติได้ 82.3% ของ 
เป้าหมายการผลิตในปีนี้แล้ว ขณะที่ 
น�า้มนัดบิผลติได้ 13.03 ล้านตนั มากกว่า
ปีทีแ่ล้ว 8.1% เท่ากับว่าผลผลติท้ังหมด
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปิโตรเวยีดนาม 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 11% นอกจากนัน้ การ
ผลติกระแสไฟฟ้า ปุย๋ และปิโตรเลยีม 
ในช่วง 9 เดือนแรก ยงัสงูกว่าเป้าหมาย
ระหว่าง 2.4% และ 15.8% โดยปรมิาณ
การผลติทีปิ่โตรเวยีดนามเผยออกมา 
ถือว่าน่าพอใจท่ามกลางตลาดน�้ามัน
โลกที่ก�าลังซบเซา

เมยีนมาเผยชือ่ร้านเลีย่งภาษี
 เนปิดอว์ - นายมนิ ทตุ ผูอ้�านวยการ 
ของกรมสรรพากรเมียนมา เตือน 
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมียนมา 
ให้จ่ายภาษกีารค้า 5% หากร้านอาหาร
รายได้ไม่ประทับตราว่าจ่ายภาษีการ
ค้าในใบเสร็จเกิน 4 ครั้งติดต่อกันใน 
1 ปีงบประมาณ เจ้าหน้าทีจ่ะน�ารายชือ่ 
ร้านอาหารมาเผยแพร่บนเวบ็ไซต์โดยนา
ยมนิ ทตุ กล่าวว่า ภาษกีารค้า 5% คือเงนิ 
ทีผู่บ้รโิภคจ่ายให้รฐับาลผ่านทางร้าน
อาหาร และกเ็ป็นหน้าทีข่องร้านอาหาร
ทีต้่องจ่ายเงนิจากผูบ้รโิภคให้กับรัฐบาล 
 กรมสรรพากรเขตย่างกุ้ง ระบุ
ว่า มีร้านอาหาร 262 แห่ง ที่ยังไม่
จ่ายภาษีระหว่างปีงบประมาณ 2558 
ถึง 2559 และได้สั่งปรับไปแล้ว 72 
ล้านจ๊าด หรือราว 2.13 ล้านบาท 

❚ อาเซยีนเวย์
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

 ตามที่ได้มีประกาศส�านักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัส
อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ 
 1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่  
14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 ส�าหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม 
 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 ส�านักนายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่าน
 วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อส�านักพระราชวัง ได้ออก
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยค 
ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 
 พ่ีน้องประชาชนชาวไทย ทุกคนได้ติดตามข่าวสาร และรับทราบมาเป็นล�าดับว่าในห้วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และได้เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร 
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา คณะแพทย์ได้ถวายการรกัษาอย่างใกล้ชดิ พระอาการดขีึน้ เป็นล�าดบั ยงัความปลาบปลืม้ แก่ประชาชน
คนไทย ทั้งชาติ แต่ในที่สุด พระอาการประชวร หาคลายไม่ ประกอบกับ พระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จสวรรคตพระชนมพรรษา ปีที่ 89 เสด็จด�ารงสิริราชสมบัติ 70 พรรษา 
 วนัที ่13 ตลุาคม จะเป็นวนัทีอ่ยูใ่นความทรงจ�าของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน ดจุวนั “ปิยมหาราช” 23 ตลุาคม
 พี่น้องที่เคารพทั้งหลาย
 ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เริ่มต้นขึ้น ภายหลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ่ง
สิน้สดุลง ประเทศชาตกิ�าลงัฟ้ืนตวั จากภยัสงคราม ประชาชนเป่ียมด้วยความหวงั เมือ่ประเทศไทยมพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
พระองค์ใหม่ ครองราชย์ เป็นผู้น�า เปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คน กลายเป็นความแน่วแน่ มั่นคง องอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้  
กับอุปสรรคต่างๆ
 ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ของ
คนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท้
 บัดนี้ 70 ปี ในรัชสมัย ของ “สมเด็จพระภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว 
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาว
ไทย ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้ เพียงนั้น
 รัฐบาล ขอเชิญชวนให้เราทุกคนร่วมกันตั้งจิตภาวนาตามศาสนา ที่ทุกท่านนับถือ ดังที่เราเคยร่วมกัน ภาวนาถวายพระพร 
และ อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือให้อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร เพื่ออธิษฐานภาวนา ขอให้
ดวงพระวญิญาณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ สถติในสรวงสวรรค์ และทรงอภบิาลคุม้ครองราชอาณาจกัร
ไทย ประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มีความสงบสุข และความสันติสุข ดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชน
ชาวไทย มีมาโดยตลอด ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี
 พี่น้องประชาชนที่เคารพ
 ถงึแม้เราจะอยูใ่นยามทกุข์โศกน�า้ตานองหน้าทัว่กนัเพยีงใด ประเทศไทย อนัเป็นทีร่กัของพวกเราและ ของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวั ในพระบรมโกศ ต้องด�ารงต่อไป อยา่ให้การเสดจ็สวรรคตครั้งนี ้ท�าใหพ้ระราชปณธิาน ทีจ่ะเหน็ราชอาณาจักรของ
พระองค์ มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกัน ต้องหยุดชะงักลง 
 การจะแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุดคือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะรักษา
เอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และ ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจน การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท 
พระราชด�ารัส ที่เคยพระราชทานไว้
 ภารกิจส�าคัญ ที่จะต้องด�าเนินการ ในบัดนี้มี 2 ประการ คือ การด�าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และ ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 ตลอดจนตามราชประเพณีในส่วนของ 
การสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสอดคล้องต้องกัน เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด�าเนนิต่อไป อย่างต่อเนือ่ง โดยรฐับาลจะแจ้งไปยงัสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วในพระบรมโกศ ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนั้น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 อกีประการหนึง่ คอืการเตรยีมงานพระบรมศพในส่วนของรฐับาล และประชาชนให้สมพระเกยีรตยิศ และสมกบัความจงรกัภกัด ี
ของประชาชนชาวไทย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศทั้งนี้การด�าเนินการ ทั้ง 2 ประการนี้ รัฐบาล 
จะแจ้งให้ พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะ ต่อไป
 ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 
ราชประเพณี รัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานราชการ อย่าเชื่อข่าวลือ 
ท่ีไม่ปรากฏแหล่งอ้างองิพร้อมกนันี ้รฐับาลขอเชญิชวนให้พ่ีน้องประชาชนคนไทย ทีร่กัทกุท่านแต่งกายถวายความอาลยั เป็นเวลา 
หนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และทุกภาคส่วน ควรพิจารณางดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน 
 ทัง้นี ้ท่านทัง้หลายอาจเข้าร่วมพธิหีรอื จัดกจิกรรมทางศาสนาของตนถวายเป็นพระราชกศุล หรอื จดัเป็นพระบรมราชานสุรณ์  
อีกทั้งควรใช้โอกาสนี้ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน เพราะเราทุกคนต่างก็มีหัวอกเดียวกัน เพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วมกัน และโปรด
ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มิให้ผู้ใด ฉวยโอกาส แทรกเข้ามาก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความวุ่นวาย 
 ขอพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อ 
ด้วยความรัก และความสามัคคี ตลอดไป
 พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว 
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ทรงพระเจริญ
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สานฝนเยาวชนรวมพัฒนาสังคม นอมนำพระราชกรณียกิจ

ปลุกพลังเยาวชนสูการสรางสรรค ภายใตแนวคิด

เทิดพระเกียรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

สืบสานงานหัตถศิลป
เทิดพระเกียรติมหาราชินี ๘๔ พรรษา

สืบสานงานหัตถศิลป

รายการ "ปนฝน เดอะบัณฑิต ปที่ 3 จึงเกิดขึ้นเพ�อเปนพื้นที่ในการฝกหัดชีวิต   

เตรียมตัวเตรียมความพรอม สำหรับวาที่บัณฑิตกอนที่จะกาวพนจากรั้วมหาวิทยาลัย   

เขาสูสนามชีวิตจริง ภายใตกรอบแนวความคิด "พื้นที่ฝกชีวิตสำหรับปญญาชน"   

รายการโทรทัศนที่ตามติดกระบวนการทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของนิสิตนักศึกษา   

ผาน 5 โครงการ ใน SEASON 3 ประจำป 2559

และความฝน จะไมใชโครงการในกระดาษอีกตอไป

พิมพ PD1

โครงการสืบสานหัตถกรรมไมกวาดดอกหญา

ดวยภูมิปญญาทองถิ่น

วิทยาลัยชุมชนยโสธรวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ชองทีวีดิจิทัล NOW26 ดูได ดูดี ดูสารคดีอันดับ 1 ที่ NOW26 

หรือรับชมออนไลนและยอนหลังไดทาง www.now26.tv

ทุกวัน เสาร 13.30-14.30น.เวลา

www.facebook.com/punfunthebundid/

พิมพ PD2

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดรวมสืบสาน

งานจักสานบานทับทิมสยาม ๐๑

วิทยาลัยชุมชนตราดวิทยาลัยชุมชนตราด

พิมพ PD3

โครงการผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน

ปนสรรคศิลปแผนดินสูสากล

(Green Silk Green Jewelry)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิมพ PD4

โครงการ The Hand: รอยหัตถศิลป

สืบศาสน สืบชาติ สืบพระราชกรณียกิจ

มหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ PD5

โครงการฟนคืนลายและความเช�อ

บนผืนผาทอไทลื้อเชียงคำ 

เทิดไทองคราชินี ๘๔ พรรษา

มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยา

ลุนรับเสื้อ

โหวตทีมที่ทานชอบ

เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล

4642626

เพียงพิมพ PD

เลขทีมที่ทานชอบ พรอมเหตุผล

4642626
ครั้งละ 3 บาท (ไมรวมภาษี)

สงมาที่
หมายเลข

เพียงพิมพ PD



 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกบั ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สันนิบาต
สหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ส�านกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
ชุมนุมระดับชาติทั้ง 3 ชุมนุม ได้แก่  
ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด และชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด จึงได้จัดเวทีเสวนา “เดินเครื่อง
ยทุธศาสตร์ สูก่ารปฏริปูสหกรณ์ไทยใน
ศตวรรษที ่2” ขึน้ เพือ่สร้างความเข้าใจ
ในกรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่
ควรจะเป็น ผ่านการเสวนาแสดงข้อคดิ
เห็นจากภาคนโยบาย ฝ่ายก�ากับดูแล
สหกรณ์ ฝ่ายสหกรณ์ รวมถึงฝ่ายวิจัย
และนักวิชาการ
 นายสภุาพ จนัทร์ภริมย์ ประธาน
กรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
กล่าวว่า “ทีผ่่านมาสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
ได้รบัปัญหาและกระทบมาอย่างรอบด้าน  
ตนยอมรบัว่า การเมืองมีผลกระทบต่อ 
หลักการและการเติบโต จริงๆ แล้ว
เครดติยเูนีย่นมรีะบบและวธิกีารสร้างคน  
แต่รัฐอาจขาดความเชื่อมั่น ดัชนีชี้วัด 
การเป็นสหกรณ์ทีม่เีสถยีรภาพของเรานัน้  
วัดได้จาก 1. ผลการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ในการประชุมใหญ่ 2. ความ
มั่นคง เสถียรภาพ ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ 3. ความศรัทธาของสมาชิก
และสาธารณชนที่มีต่อเครดิตยูเนี่ยน  

4. ระบบการตรวจสอบภายใน 5. ความ
ซ่ือตรงของสมาชิกท่ีต้องมกีารหัก ณ ท่ีจ่าย  
6. การบริหารจัดการที่โปรง่ใส มีระบบ  
สิง่เหล่านีท้�าให้เราม่ันใจได้ว่าสหกรณ์ครดิต
ยเูนีย่นมคีวามมัน่คงมากพอ แม้ว่าทีผ่่านมา 
จะมีกรณีตัวอย่างจากบางสหกรณ์ที่ส่งผล 
กระทบต่อภาพลักษณ์สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนโดยรวม”
 ด้านดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง 
ผู้อ�านวยการ สกว. ในฐานะนกัเศรษฐศาสตร์
และตัวแทนจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยด้าน
สหกรณ์ กล่าวเสริมว่า “ตอนน้ีไทยเรา 
มีสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์จ�าหน่ายข้าว 
หลากหลาย แบรนด์ แต่เราไม่มคีวามร่วมมอื 
ร่วมกนั อย่างในกรณขีองญีปุ่น่มกีารจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด ์
ทีช่ือ่ JA แบรนด์เดยีว โดยมสีิง่ทีต้่องค�านงึ 
ถึง 2 ส่วนคือ 1. คุณภาพ 2. คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทีม่าจากสมาชกิสหกรณ์การเกษตร 
เราอาจต้องคดิต่อยอดถงึเรือ่งของการสร้าง
แบรนด์ร่วมของสหกรณ์ แต่มีชื่อห้อยท้าย
ที่บอกอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสินค้า
สหกรณ์จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้
 รศ.จฑุาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้�านวยการ 

สถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ และนกัสหกรณ์
แห่งชาติในฐานะผู้จัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า 
“ขบวนการสหกรณ์ควรยกเครื่องใหม่ 
ทั้งระบบ ต้องยกระดับการพัฒนาให้เป็น
ระบบธรุกิจเชงิคุณค่า ควรใช้นวัตกรรมการ
พฒันาโซ่คณุค่า มาใช้ในการเชือ่มโยงธรุกจิ
ร่วมกัน เพื่อจัดหาเงินทุน ปัจจัยการผลิต  
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การพัฒนา 
การตลาดและโลจสิตกิส์ เพือ่กระจายสนิค้า
แก่ผู้บริโภค (ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)
 ข้อจ�ากดัของสหกรณ์ในห้วงเวลาทีผ่่าน
มาคือ สหกรณ์ยังท�าเฉพาะบางธุรกิจ เช่น 
ธรุกิจรบัฝาก และให้สนิเชือ่ และขายสนิค้า 
ทีเ่ป็นวตัถดุบิ เรายงัขาดนวตักรรม การพฒันา 
ผลติภณัฑ์ ไม่มกีารกระตุน้อปุสงค์ในสนิค้า 
ของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของเรา 
คอื มทีัง้ทนุทางเศรษฐกจิและทนุทางสงัคม  
เรามสีมาชกิและคนใครวัเรอืนรวมแล้วมากกว่า  
40 ล้านคน เรามสีนิทรพัย์ 2.2 ล้านล้านบาท  
มสีหกรณ์ มากกว่า 6,000 แห่ง ทีท่�าหน้าที ่
ในฐานะเป็นองค์การธรุกจิฐานสงัคมกระจาย 
อยูท่กุอ�าเภอทัว่ประเทศ และมผีูน้�าสหกรณ์ 
และฝ่ายจัดการ กว่า 1 แสนคน ที่พร้อม 
รับการพัฒนา

สงัคม-ชมุชน-สิง่แวดล้อม
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●  วรรณสม สีสังข์ 
	 	จ้าหน้าที่สื่อสารสังคม	สกว.

รถตูอ้นสุาวรย์ีร้องรฐั
เลือ่นจดัระเบยีบปี62

ท�ำประวตั‘ิช้ำง’
เพนียดกรุงเก่ำ

ตวัแทน “วนิรถตูอ้นสุาวรย์ี” ร้อง
รัฐบาลขอเลื่อนจัดระเบียบรถตู้  
ออกไปเป็นปี 62 พร้อมการเปลีย่น
รถให้บริการเป็น“บัสเล็ก” อ้าง
ประชาชนไม่สะดวก-ผู้ประกอบการ 
เดือดร้อน 
 วานนี ้(13 ต.ค.) ตวัแทนกลุม่
ธรุกจิสมาคมรถตูต่้างจงัหวดั น�าโดย  
นายบญุส่ง ศรสีกลุ รกัษาการนายก
สมาคมธุรกจิรถตูต่้างจงัหวดั เข้ายืน่ 
หนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ผ่านนายจตุพร เณรนุ่ม หัวหน้า
ฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการ
ประชาชน ท�าเนยีบรฐับาล เพือ่ขอให้
ทบทวนกรณรีฐับาลเริม่จดัระเบยีบ
รถตู้สาธารณะ ให้ย้ายออกไปจาก
บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ไปอยูท่ีส่ถานขีนส่งจตจุกัร (หมอชติ) 
สถานขีนส่งสายใต้ใหม่ และสถานี
ขนส่งเอกมัย 
 หนังสือดังกล่าวะบุว่า กรณี 
การจัดระเบียบรถตู้ผิดกฎหมาย 
รอบอนสุาวรย์ีชัยสมรภูม ิให้ถกูต้อง 
ตามกฎหมาย ทีส่�าเรจ็ไปด้วยดแีละ
ได้มาถงึขัน้ตอนการจดัระเบยีบรถตู ้
โดยสาร ย้ายเข้าจอดตามสถานขีนส่ง
ต่างๆ เพ่ือลดปัญหาด้านการจราจร
รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซ่ึงทาง
กลุ่มมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่
ถกูต้อง เนือ่งจากประชาชนจ�านวน
มาก สะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ
 นอกจากจะเป็นการเพิม่ภาระ
ค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง
ของประชาชน ถ้าหากมคีวามจ�าเป็น
ต้องย้ายรถตู้เข้าสถานีขนส่งต่างๆ 

โดยทางกลุม่ขอความอนเุคราะห์ให้
ย้ายเข้าในปี 2562 เนือ่งจากจะมรีถตู้ 
ซ่ึงหมดอายุการใช้งาน (ครบ 10 ปี) 
ต้องเปลีย่นจากรถตูเ้ป็นรถมนิบิสั 
โดยทางบรษิทัขนส่งจ�ากดั (บขส.) 
ได้มีนโยบายที่จะย้ายรถบัสออก
จากสถานขีนส่งหมอชติไปอยูส่ถานี
รงัสติ ในปี2562 ซึง่ทางผูป้ระกอบ
การรถตูต่้างจงัหวดั ได้มคีวามเหน็
ไปในแนวทางเดียวกัน ควรจะจัด
ระเบยีบครัง้เดยีวพร้อมๆกนั จงึได้ 
เดินทางมาย่ืนหนังสือถึงนายก
รัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์
ชะลอการจดัระเบยีบรถตูต่้างจงัหวดั
ออกไป จนถึงปี2562 ก่อน
 นายบุญส่ง กล่าวว่า การย้าย 
รถตู้ดังกล่าวผู้ได้รับผลกระทบ 
หนักสุด คือ ประชาชน เพราะเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่าย รวมถงึเพิม่ระยะเวลา
ในการเดินทาง จากเดิมที่สามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ี
จะส่งผลให้ประชาชนเปลีย่นไปใช้ 
รถยนต์ส่วนตัวแทน ซึง่จะท�าให้เกิด 
ปัญหาการจราจรติดขัดยิ่งขึ้น 
 นอกจากนีผู้้ประกอบการจะมี
รายได้ลดน้อยลง เพราะต้องแข่งขัน
กบัผูป้ระกอบการรถบสัทีม่อียูเ่ดมิ 
ดงันัน้จงึอยากให้รฐับาลทบทวนเลือ่น 
การจดัระเบยีบรถตูอ้อกไป เพือ่ให้ผู้
ประกอบการได้ปรับตัวก่อน อีกทัง้ 
รถตูร่้วม บขส. นัน้จะหมดอายกุาร
ใช้งานตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของ
กรมขนส่งทางบก ต้องเปลีย่นจาก
รถตูเ้ป็นรถมนิบิสัในปี 2562 อกีทัง้ 
บริษัทส่งขนส่งจ�ากัด (บขส.) มี 
นโยบายที่จะย้ายรถบัสออกจาก
สถานีขนส่งหมอชิต ไปอยู่สถานี
ขนส่งรังสิตในปี 62 ด้วยเช่นกัน 

รัฐบาลไฟเขียว ‘ธนาคารสหกรณ์’
เร่งปฏิรูปความโปร่งใสกรมอทุยานแห่งชาต ิลงพืน้ทีว่งัช้างอยธุยา

แลเพนยีดกรงุเก่า เกบ็ตวัอย่างเลอืดของช้าง 
ตรวจ DNA เพื่อป้องกันการน�าเข้าช้างป่า
มาสวมสิทธิช้างบ้าน
 นายอดศิร นชุด�ารง รองอธบิดกีรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื พร้อมด้วย เจ้า
หน้าทีก่รมการปกครอง กรมปศสุตัว์ เดนิทาง 
ไปยังเพนียดคล้องช้าง ม 3 ต.สวนพริก 
อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียธุยา 
เพ่ือด�าเนินการเกบ็ตวัอย่างเลอืดช้างซึง่เป็น
พาหนะ แล้วน�าไปวเิคราะห์พนัธุก์รรม ไว้เป็น 
ฐานข้อมลู ส�าหรบัให้กรมการปกครองบันทึก
ในต๋ัวข้อมลูรปูพรรณช้าง ตามค�าสัง่หวัหน้า
รกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่60/2559 ลงวนัที่  
29 กันยายน 2559 ตามมาตรการป้องกัน
การน�าเข้าช้างมาสวมสิทธิช้างบ้าน 
 ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีได้ด�าเนนิการตรวจและท�า
ประวัตช้ิางทัง้หมด โดยมกีารตรวจรปูพรรณ 
ช้าง การวดัขนาดความสงู และถ่ายภาพช้าง 
เอาไว้ทัง้หมด นายอดศิร นชุด�ารง รองอธบิดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กล่าวว่า ตามค�าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาต ิเรือ่ง มาตรการป้องการน�าช้างเข้ามา 
สวมสิทธิเป็นช้างบ้าน โดยมอบภารกิจให้
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ทัง้กรมอทุยานแห่งชาติ  
กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง ด�าเนิน
การร่วมกนั โดยแบ่งให้ด�าเนินการในรูปแบบ
การรวมตวักนั เช่น กรมการปกครอง ให้กรม
ประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงให้เจ้าของช้าง ผูค้รอบ
ครองช้าง และควาญช้างทราบรายละเอียด
ค�าสั่งดังกล่าว และแจ้งนายทะเบียนท้อง
แจ้งก�าหนดวัน และสถานที่ 
 อย่างไรกด็ ีการมาด�าเนนิการครัง้นีน้บัเป็น 
คร้ังแรก ซึง่ประสบปัญหาเนือ่งจากมีลกูช้าง 
จ�านวนมากซึง่ยงัไม่ได้รบัการฝึกท�าให้การจบั 
หรือน�าตัวมาตรวจนั้นล�าบากพอสมควร 
แต่ก็จะต้องด�าเนินการให้หมด ซึ่งเดิมได้
วางแผนให้แล้วเสรจ็ภายใน 180 วนั โดยจะ 
เก็บตัวอย่างเลือดแล้วน�าไปวิเคราะห์

1 ทศวรรษ Thailand Go Green
บางจากฯ - สพฐ. เดินหน้าสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ พาเมืองไทยไร้ขยะ

 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ 
Thailand Go Green ปี 2558 พร้อมก�าหนดหัวข้อ
ประกวด “เมืองไทยไร้ขยะ” ในปี 2559 โดยมีบริษัท  
บางจากฯ และ สพฐ. ร่วมจัดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จดัการประกวดโครงการ Thailand Go Green 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 1 ทศวรรษในปี 2559 โดยในปีนี้ จัดการประกวดใน
หัวข้อ “เมืองไทยไร้ขยะ” ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสีเขียว 
พร้อมปรับพฤติกรรมในการบริโภคประจ�าวัน ลดการสร้างขยะใหม่ ในรูปแบบ 

ของส่ือต่างๆ ส่งเข้าประกวด ทีเ่น้นให้ความส�าคญัของสิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากร 
และพลงังานทดแทน เพือ่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สูเ่ป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ซ่ึงมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
ให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ ลดขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างแรงบันดาลใจและ
แนวคิดแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด

     พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รมว .กระทรวง ศึกษา ธิการ  
กล่าวว่า โครงการ “เมืองไทย 
ไร้ขยะ” เป็นโครงการท่ีต้องมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมา
ช ่วยกันในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ “ขยะ” ซึ่งเป็น
วาระแห่งชาติ ที่ควรให้ความ

ส�าคัญและแก้ไขปัญหา เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการขยะเก่าที่ตกค้าง 
การน�าขยะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือท�าประโยชน์ รวมทั้งการก�าจัดอย่างถูกต้อง 
โดยในส่วนของโรงเรียน ปัจจุบันได้มีการบูรณาการงบประมาณ เพื่อท�าโครงการ
โรงเรยีนปลอดขยะ Zero waste School การบรหิารจดัการขยะจากโรงเรยีนสูช่มุชน 
ซึ่งพลังเล็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะสามารถช่วยเรื่องการลดปริมาณขยะใหม่ให้น้อย
ลงได้ ด้วยการปฏิวัติพฤติกรรมใหม่ด้วยการไม่ซื้อของเกินจ�าเป็น ลดหรือเลิกการใช้
พลาสติก/โฟม ไม่ท�าให้เกิดขยะจากอาหารของกินของใช้ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะท�าที่
โรงเรียนแล้ว ควรกลับไปท�าที่บ้านและชุมชนของตนเองด้วย

   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
เลขาธิการส�านักงานคณะ
ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น 
พื้นฐาน (กพฐ.) กล ่าวว ่า 
โครงการ Thailand Go Green 
เ ป ็ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี ดี แ ล ะ มี
ประโยชน์ต่อสงัคม สิง่แวดล้อม 
มุ่งให้ความรู้เรื่องของพลังงาน

ทดแทน ไม่ว่าจะเป็นน�า้มนัแก๊สโซฮอล์ ไบโอดเีซล ในพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และคลื่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของพลังงาน
ในประเทศไทย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น สพฐ. 
และ บางจากฯ จงึได้จดักจิกรรมเกีย่วกบัการสร้างวนิยัในการใช้ชวีติประจ�าวนัเพือ่ให้
เยาวชนได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจากการกิน การอยู่ และการใช้ทรัพยากร  
ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างท�าผลงาน
ออกมาได้อย่างน่าพอใจ (พื้นที่ประชาสัมพันธ์)

     การประกวด “เมืองไทย 
ไร้ขยะ” แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 
ประเภทรางวัลการบริหาร
จั ด ก า ร ข ย ะ ใ น โ ร ง เ รี ย น 
ประกอบด้วย รางวัลฉลาดกิน 
ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ เมืองไทย 
ไร้ขยะ รางวัลแผนการเรียน  
“การแยกขยะ”  ร า ง วั ล

นิทรรศการรณรงค์ รางวัลเพลงรณรงค์ รางวัล Clip รณรงค์ รางวัล TED TALKS 
สร้างแรงบันดาลใจ “เมืองไทยไร้ขยะ” ประเภทรางวัลการบริหารจัดการขยะ 
จากโรงเรียนสู่บ้าน ประกอบด้วย รางวัลครอบครัว 3R และ ประเภทรางวัลการ
บริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชุมชนสะอาด สดใส  
ไร้ขยะ

 ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบรางวัลแก่เยาวชน
และโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Thailand Go Green ระดับประเทศ 
ปี 2558 ในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” แบ่งเป็น รางวัลการขยายความรู้แปลง
ขยะเป็นทอง โรงเรียนท่ีชนะเลิศ คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
จงัหวัดเชยีงใหม่ ส่วนรองชนะเลศิอนัดบั 2 คือ โรงเรยีนบญุวาทย์วิทยาลยั จงัหวัด
ล�าปางและรางวัลการออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียน
เด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
12 จังหวัดเชียงใหม่

     

 อนึ่ง การประกวดโครงการ  
Thailand Go Green เริ่มในปี  
2550-2559 รวม 10 ปี มโีรงเรยีนเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 2,000 โรงเรยีน 

และมีประชาชนได้รับความรู ้ 
ในหัวข้อที่เด็กๆ ออกไปรณรงค์
ขยายความรู ้ในเรื่องเกี่ยวกับ
พลั งงานทดแทน มากกว ่ า  
2.2 ล้านคน
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