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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

บทบาทสื่อต่อสังคม

ก�ำลังใจจากทั่วสารทิศมุ่งหน้าสู่วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังแรงใจดลบันดาล
ให้ทีมฟุตบอลเด็กหมูป่า 13 คน รอดชีวิตและปลอดภัย หลังจากติดอยู่
ในถ�้ำแห่งนี้มาตั้งแต่บ่ายของวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ทุกองคาพยพทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชนได้
เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารให้ความช่วยเหลือทุกวิถที างอย่างเต็มก�ำลัง แต่กป็ ฏิเสธ
ไม่ได้วา่ ท่ามกลางความโกลาหล ณ จุดเกิดเหตุยอ่ มมีอปุ สรรคนานัปการ
ประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู สะท้อนผ่านผูบ้ ริหารระดับสูงหน่วยงานรัฐ นัน่ ก็คอื
บทบาทการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนทีอ่ าจสร้างความสับสนต่อสังคม ตลอด
จนมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ต�ำหนินกั ข่าวโทรทัศน์สถานีหนึง่ ทีเ่ ข้าไปรายงานข่าวในบริเวณถ�ำ้ ซึง่ อาจ
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในแง่บทบาทสือ่ มวลชนนัน้ ต้องเข้าใจว่าสือ่ มีหน้าทีร่ ายงานข้อเท็จ
จริงต่อสาธารณะ กรณีทมี ฟุตบอลเยาวชนติดอยูใ่ นถ�ำ้ เป็นเวลานานถือเป็น
เหตุการณ์ระทึกขวัญทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของประชาชนทัว่ ประเทศ ซึง่ หาก
สือ่ มวลชนไม่ทำ� หน้าทีร่ ายงานสถานการณ์ยอ่ มถูกต�ำหนิจากผูบ้ ริโภคข่าวสาร
สื่อมวลชนไม่มีหน้าที่บิดเบือนข้อมูล ไม่มีหน้าที่ปิดปาก ปิดหู และ
ปิดตาประชาชน แต่การสร้างความกระจ่างด้วยความจริงที่ครบถ้วนรอบ
ด้านต่างหาก จะช่วยให้สถานการณ์เลวร้ายนั้นบางเบาลง อีกทั้งข่าวสาร
ความคืบหน้าของสถานการณ์ยังสามารถประสานความช่วยเหลือ ไม่ว่า
วัสดุอปุ กรณ์เฉพาะด้าน เครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็น ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านถ�้ำให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
ฉะนัน้ การบริหารจัดการในวิกฤตหนึง่ โดยเฉพาะปัญหาระดับร้ายแรง
ภาครัฐต้องไม่ใช้วิธีการสะเปะสะปะ และเอาแต่โทษฝ่ายอื่น เช่น การ
ต�ำหนิการท�ำหน้าที่ของสื่อ
ทัง้ นี้ เพราะหน่วยงานเจ้าภาพหลักสามารถบริหารจัดการพืน้ ที่ให้เป็น
ระบบได้ โดยอาจน�ำ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 มา
ประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ ซึ่งการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม
และรับทราบความคืบหน้าสถานการณ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นไป
ในทิศเดียวกันอีกด้วย
ตลอดจนยังสามารถจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับการรายงานข่าวทีเ่ หมาะสม รวม
ทัง้ อ�ำนวยความสะดวกทัง้ อุปกรณ์ และข้อมูลทีท่ นั ต่อสถานกาณณ์ ในการ
ท�ำหน้าที่ของสื่อได้ อาทิ สัญญาณการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะ
ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ สถานการณ์ถำ�้ หลวงในครัง้ นี้ ทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ กุ ค่าย
เพือ่ ขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์ ให้มคี วามรวดเร็วและกว้างขึน้ ให้สามารถ
ใช้งานโทรศัพท์ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณปากถ�ำ้ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบได้รบั ความสะดวก
จะเห็นได้ว่าบทบาทสื่อไม่ได้ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
งาน ทว่าต้องสร้างความร่วมมืออย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้วิกฤตการณ์
นั้นๆ คลี่คลายลงได้
ขณะที่สื่อนอกลู่นอกทางที่จงใจบิดเบือนก่อความเข้าใจผิดก็สมควร
ต้องติตงิ กันเป็นรายๆ ไป แต่ตอ้ งไม่เหมารวมผูป้ ระกอบวิชาชีพทีย่ ดึ ความ
ถูกต้อง เหมาะควร และไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น n

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์

ก่อกำ�เนิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี บริษทั บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นเจ้าของ ผูพ้ มิ พ์ ผู้ โฆษณา สำ�นักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-616-4000 โทรสาร. 02-616-4201, 02-616-4202
บรรณาธิการ
: วุฒิ นนทฤทธิ์
Ext. 4224		 e-mail : wut@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: พิเชษฐ์ ชูรกั ษ์
Ext. 4230 		 e-mail : pichetc@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: ชลลดา อิงศรีสว่าง
Ext. 4236		 e-mail : choladai@posttoday.com
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ
ฝ่ายข่าวธุรกิจตลาด        : พรพรต ชัยศรีบญ
ุ เรือง
Ext. 4251		 e-mail : pornprotc@posttoday.com
ฝ่ายข่าวการเมือง          : วิษณุ นุน่ ทอง
Ext. 4229		 e-mail : wissanun@posttoday.com
ฝ่ายข่าวแมกกาซีน         : ปณิฏา สุวรรณปาล
Ext. 4256 		 e-mail : panitas@posttoday.com
ฝ่ายข่าวนโยบายเศรษฐกิจ : เบ็ญจวรรณ รัตนวิจติ ร
Ext. 4247 		 e-mail : benchawanr@posttoday.com
ฝ่ายออกแบบ
: สุไลมาน ดือราแม
Ext. 4267 		 e-mail : sulaimand@posttoday.com
หัวหน้าข่าว
ฝ่ายข่าวการเงิน
: ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
Ext. 4239
: e-mail : shewaratk@posttoday.com
ฝ่ายข่าวหุน้ -ตลาดทุน       : เจียรนัย อุตะมะ
Ext. 4242		 e-mail : jiaranaiu@posttoday.com
ฝ่ายข่าวต่างประเทศ        : นันทิยา วรเพชรายุทธ
Ext. 4263		 e-mail : nantiyaw@posttoday.com
ฝ่ายข่าวกีฬา
: เปรมวดี ปานทอง
Ext. 4264 		 e-mail : premvadeep@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Ext. 4226 		 e-mail : vimolphunp@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : สมาน สุดโต
Ext. 4225 		 e-mail : samarns@posttoday.com
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
: โทร 02-616-4441
			 e-mail : display@bangkokpost.co.th
ฝ่ายโฆษณาแยกประเภท : โทร 02-616-4388
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
: โทร 02-616-4444

กดหยวนสู้ดอลลาร์
นันทิยา วรเพชรายุทธ

การอ่อนค่าลงของสกุลเงินตลาดเกิด
ใหม่ทั่วโลกในปีนี้อาจไม่ใช่เรื่องแปลก
อะไร เพราะมีปัจจัยหนุนเรื่อง
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้น
ดอกเบี้ย อีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐก็
เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จึงไม่น่า
แปลกหากจะเกิดทุนไหลออกและฉุด
ให้ค่าเงินของประเทศก�ำลังพัฒนาดิ่ง
ลงกันถ้วนหน้า
อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของ
เงินหยวนจีนแบบทุบสถิติใหม่ในรอบ
6 เดือน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ก�ำลังถูกจับตาว่าอาจเป็นการ
เคลื่อนไหวที่ “ไม่ปกตินัก”
แม้ว่าในภาพรวมตั้งแต่ต้นปีนี้มา
จนถึงปัจจุบัน ค่าเงินหยวนจีนจะไม่
ได้เคลื่อนไหวอ่อนค่าลงแบบหวือหวา
เมื่อเทียบกับภูมิภาค ที่หลายสกุลเงิน
อ่อนค่ากันไปมากกว่า 2% ในขณะที่
หยวนเพิ่งอ่อนค่าไปราว 1.67%
เท่านั้น แต่บรรดาเทรดเดอร์จ�ำนวน
หนึ่งก�ำลังเชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจ
ก�ำลังจงใจกดค่าเงินของตัวเองลง
เพื่อรับมือกับสงครามการค้ากับ
สหรัฐที่ก�ำลังร้อนแรงขึ้น
หากดูจากประวัติศาสตร์ตลอด
หลายสิบปีที่ผ่านมา อาจเชื่อได้ว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จีนอาจใช้เงินหยวน
เป็นเครื่องมือตอบโต้ทางการค้า และ
จีนเองก็ถูกกล่าวหาจากหลายฝ่าย
ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐว่ากดค่าเงินตัวเอง
ให้ต�่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบให้ภาคการส่งออก ซึ่ง
เป็นหัวใจส�ำคัญของเศรษฐกิจมา
จนถึงปัจจุบัน
ยิ่งรัฐบาลปักกิ่งก�ำลังมีปัญหา
พิพาททางการค้ากับรัฐบาล
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อย่าง
รุนแรงในปัจจุบัน ก็ยิ่งมีน�้ำหนักความ
เป็นไปได้ว่าการกดค่าเงินหยวนอาจ
เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งของจีน เพื่อ
รับมือกับข้อพิพาทการค้า
วอลสตรีทเจอร์นัล รายงานอ้าง
ความเห็นนักวิเคราะห์หลายฝ่ายว่า
การปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่าลง
เป็นวิธีหนึ่งที่อาจช่วยต้านทานแรง

คลังปญญาโลก
ปาณัท ทองพ่วง

ผู้ช่วยวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในยุคที่คนพูดกันมากเรื่องเทคโนโลยี
เรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ทุกอย่าง
ต้องพ่วงท้ายด้วยค�ำว่า “อย่างมี
นวัตกรรม” “อย่างชาญฉลาด
(Smart)” ทั้งในไทยและในโลก การไป
สู่อนาคตพูดแต่เรื่องดิจิทัล ท�ำให้ผู้
เขียนมักสงสัยว่าเราต้องล�้ำหน้าไปเพื่อ
อะไร เรามุ่งจะล�้ำหน้ามากไปหรือไม่
ไม่นานมานี้ ผู้เขียนตระหนักว่า
ชะรอยคงเพราะสมัยก่อนคนน้อย การ
ใช้ชีวิตของผู้คนและการจัดการสังคม
มนุษย์จึงท�ำได้ โดยไม่ต้องวุ่นวาย
ซับซ้อนนัก เมื่อคนน้อยและวิถีชีวิต
เรียบง่าย การด�ำรงอยู่ของสังคมมนุษย์
จึงไม่กระทบต่อธรรมชาตินัก ทรัพยากร
ก็มีใช้เหลือเฟือ แต่เมื่อมนุษย์มีจ�ำนวน
มากขึ้น มีรถยนต์ มีโรงงาน มีพลาสติก
การใช้ชีวิตแบบนี้ของคนจ�ำนวนมาก
ขนาดนี้จึงส่งผลต่อโลกอย่างใหญ่หลวง
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงจ�ำต้องมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้คนยัง
อยู่กันได้ ในโลกใบเท่าเดิมที่ทรัพยากร
ร่อยหรอลง
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
รอบนี้ที่หลายคนว่าเป็นการเปลี่ยนเชิง

จีนขย่มการค้ามะกัน

กดดันของสหรัฐต่อข้อพิพาทการค้า
ได้ ก�ำแพงภาษีต่อสินค้าจีนวงเงิน 5
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.65
ล้านล้านบาท) ซึ่งเริ่มที่ภาษีระลอก
แรกก่อนในวงเงินราว 3.4 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ (ราว 1.12 ล้านล้านบาท)
ก�ำลังจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 6
ก.ค.นี้ หากค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงก็
จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบให้สินค้า
ส่งออกจีนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จีนในอดีตเมื่อ
10 ปีก่อนนั้น กับจีนในปัจจุบันวันนี้
ก็อยู่ ในบริบทที่แตกต่างกันมากจน
เราไม่อาจเหมารวมได้ว่าจีน
สามารถใช้แผนการลดค่าเงินมา
ตอบโต้สหรัฐอย่างง่ายๆ เพราะการ
อ่อนค่าของเงินหยวนยังเป็น
“ดาบสองคม” ที่สามารถกลับมา
ท�ำร้ายตัวเองได้ ในวันที่จีนไม่ได้มี
แค่การส่งออก แต่ยังมี “ตลาดหุ้น”
และเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจาก
ต่างประเทศอีกด้วย
หากปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่า
ลงมากเกินไปก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะ
“ทุนไหลออก” จนกระทบต่อ
เสถียรภาพทางการเงินของจีนที่
รัฐบาลปักกิ่งค่อนข้างจะเซนซิทีฟเป็น
พิเศษต่อเรื่องนี้ หลังจากที่จีนเคยมี

บทเรียนครั้งใหญ่มาแล้วตั้งแต่
วิกฤตการณ์ตลาดหุ้นในช่วงเดือน
ส.ค. 2015 และช่วงต้นปี 2016
นอกจากนี้ หากรัฐบาลปักกิ่ง
จงใจกดค่าเงินเพื่อหวังผลด้านการ
ส่งออก ก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มความ
ตึงเครียดให้ท�ำเนียบขาวหาทาง
ตอบโต้กลับมาอีก ซึ่งที่ผ่านมา โดนั
ลด์ ทรัมป์ ได้มุ่งโจมตีจีนเรื่องค่าเงิน
หยวนมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงหา
เสียงจนถึงปัจจุบัน และยังมีเครื่อง
มือตอบโต้ชิ้นส�ำคัญอยู่ในมืออย่าง
การขึ้นบัญชีประเทศปั่นค่าเงินของ
กระทรวงการคลัง ที่จะท�ำรายงาน
เปิดเผยออกมาปีละ 2 ครั้ง ทุกเดือน
เม.ย. และ ต.ค.
การที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงไป
ต�่ำสุดในรอบกว่า 6 เดือน หรืออ่อน
ค่าไปทะลุ 6.617 หยวน/ดอลลาร์
จากที่ปิดตลาด ณ สิ้นปี 2017 ที่
6.5069 หยวน/ดอลลาร์ จึงถูก
ตีความอีกแง่หนึ่งว่า “จีนก�ำลังกดค่า
เงินหยวนแบบให้อยู่ ในกรอบแต่พอ
งาม” คือมีการควบคุมให้อยู่ ในแดน
อ่อนค่า แต่ก็ต้องป้องกันไม่ ให้ดิ่ง
ลงมากจนเกินไป
ตัวอย่างหนึ่งที่อาจบ่งชี้ ได้ว่าเงิน
หยวนอยู่ในการดูแลของปักกิ่งอย่าง

ใกล้ชิดก็คือ ในวันที่ 27 มิ.ย. ซึ่งเงิน
หยวนอ่อนค่าลงไปถึง 0.9% อยู่ที่
6.6159 หยวน/ดอลลาร์ ในการซื้อ
ขายช่วงเช้า หรือต�่ำสุดตั้งแต่วันที่
19 ธ.ค. 2017 ในวันนั้นยังพบการ
เคลื่อนไหวที่น่าสนใจพร้อมกันด้วย
เมื่อธนาคารรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง
เทขายเงินดอลลาร์ล็อตใหญ่ออกมา
จนท�ำให้ค่าเงินหยวนกลับมาแข็งค่า
ขึ้นได้ ในวันเดียวกัน
เทรดเดอร์หลายรายให้ความเห็น
ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อขาย
ดอลลาร์ล็อตใหญ่ของแบงก์รัฐในจีน
นั้นไม่ใช่เรื่องที่แต่ละแบงก์ตัดสินใจ
ท�ำกันเอง แต่มาจากค�ำสั่งของแบงก์
ชาติ หรือธนาคารกลางจีน (พีบีโอซี)
ที่เป็นผู้ก�ำกับดูแลเสถียรภาพค่าเงิน
ผ่านการใช้กลไกต่างๆ ในมือมากกว่า
ซึ่งการแทรกแซงในท�ำนองนี้ยังเกิด
ขึ้นในตลาดออฟชอร์ด้วย
การแทรกแซงผ่านการเทขาย
ดอลลาร์ล็อตใหญ่ของแบงก์รัฐเช่นนี้
ยังเท่ากับเป็นการ “ส่งสัญญาณ”
จากจีนให้นักเก็งก�ำไรรู้ด้วยว่า แม้จีน
จะอยากเห็นเงินหยวนในแดนอ่อนค่า
แต่จีนก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน ซึ่ง
หากเห็นว่าลงแรงและเร็วเกินไป
ปักกิ่งก็จะเข้าจัดการให้อยู่ในร่องใน
รอยที่เหมาะสมทันที
ขณะที่ซีเอ็นบีซีอ้างความเห็นนัก
วิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งว่า ปักกิ่งอาจจะ
ไม่ได้เป็นฝ่ายกดค่าเงินหยวน
โดยตรง แต่เลือกที่จะแทรกแซงน้อย
ลงตอนที่หยวนอ่อนค่ามากกว่า
อลัน รัสคิน นักกลยุทธ์ค่าเงิน
ของดอยช์แบงก์ ให้ความเห็นว่า แม้
ในเชิงทฤษฎีแล้ว สงครามการค้า
อาจน�ำไปสู่การก่อสงครามค่าเงิน
ตามมาได้หากสถานการณ์เลวร้ายลง
แต่ก็ยังเร็วเกินไปมากที่จะบอกว่าจีน
เริ่มก่อสงครามค่าเงินแล้ว และคิด
ว่าคงไม่มีฝ่ายใดที่อยากจะไปถึงจุด
นั้นเช่นกัน
สงครามค่าเงินยังอาจเร็วไปในวัน
นี้ แต่หากข้อพิพาทการค้าทวีความ
รุนแรงขึ้น สงครามคู่ขนานก็อาจเกิด
ขึ้นได้ ในอีกไม่นานนี้เช่นกัน n

เรียนรู้จากจีน
เทคโนโลยี = เครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย
โครงสร้าง “เปลี่ยนที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยน
ธรรมดา” คงน่าตื่นเต้นในแง่นี้ เพราะ
เทคโนโลยียุคสมาร์ทเหล่านี้คงช่วยยก
ระดับการบริหารจัดการสังคมคนบน
โลกของเราอย่างก้าวกระโดด จึงไม่
แปลกที่นักพัฒนาและผู้น�ำสังคมระดับ
ต่างๆ ไม่ว่าระดับเมือง ประเทศ และ
โลก ในวันนี้ต่างตื่นเต้นกับการน�ำ
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับพื้นที่ของตน
มาก คล้ายเป็นค�ำตอบหรือกุญแจสู่
อนาคตทีเดียว
สังคมหนึ่งที่แน่วแน่จะมุ่งไปคว้า
เทคโนโลยีมาช่วยจัดการสังคมของตน
และเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ ก็คือ “จีน”
หลายคนคงได้ยินว่าจีนล�้ำหน้าเรื่องนั้น
เรื่องนี้ แล้วจีน “ล�้ำหน้า” เพื่ออะไร
เหตุผลที่จีนมุ่งดิจิทัลคงมีหลาย
ประการ เช่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แต่
วันนี้จะยกรายงานเรื่อง Integrating
Digital Technologies and Energy
Management in China ของ
Brookings โดย Darrell West และ
Ye Qi ที่ชี้แง่มุมที่จีนเอาเทคโนโลยีมา
ช่วยจัดการการบริโภคพลังงานและแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยชี้ว่าปัญหาสิ่ง
แวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนจีน
ให้ความส�ำคัญมาก รัฐจีนจึงมุ่งเป้า
ทุ่มเทไปที่การพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกอย่างยิ่ง ไม่ว่า ไฟฟ้า
พลังน�้ำ พลังลม และพลังงาน
แสงอาทิตย์ จนกลายเป็นผู้น�ำของโลก
ในด้านเหล่านี้
นอกจากนี้ จีนก็พยายามพัฒนา
และน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้
บริหารจัดการสังคม โดยเฉพาะสังคม
เมือง เพื่อจะสร้างเมืองที่บริหารจัดการ
อย่างชาญฉลาดใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า
(ซึ่งเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงและ
ทิศทางที่จีนจะเดิน คือการที่เมืองในจีน
เติบโตจากที่มีประชากรจีนอาศัยอยู่ใน
เมืองร้อยละ 13 ในปี 1953 มาจนคาด
ว่าจะโตถึงร้อยละ 60 ในปี 2030) เช่น
น�ำเซ็นเซอร์ไปติดถังขยะสาธารณะใน
เมือง สร้างระบบแจ้งเตือนว่าถังใดเต็ม
ถังใดว่าง เพื่อให้รถขยะไปเก็บเฉพาะ
ถังที่เต็ม ไม่ต้องเสียเวลาตระเวนทั่ว
เมือง หรือการน�ำระบบเซ็นเซอร์ท�ำนอง
เดียวกันไปติดในท่อประปาของเมือง

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบได้ว่ามีรอยรั่ว
ที่ใด หรือบริหารจัดการการส่งน�้ำไปยัง
จุดต่างๆ ของเมืองได้ดีขึ้น ลดการเสีย
น�้ำมหาศาลไปกับการรั่วระหว่างทาง
หรือการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลพวก
Big Data และ Internet of Things
ช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมในชนบท
ทั้งการดูแลผลผลิตและท�ำให้เกษตรกร
เข้าถึงตลาดมากขึ้น
สรุปเราต้องตระหนักว่า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้ำหน้าเป็น
เพียง “เครื่องมือ” อีกชุดที่เสริม
เขี้ยวเล็บให้จัดการสังคมได้ดีขึ้น แต่
ต้องเอาปัญหาหรือวาระส�ำคัญของ
สังคมเราเองเป็นตัวตั้ง แล้วค่อยคิด
หาหรือพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ดังที่จีนน�ำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์
ส�ำคัญของตน เช่น การจัดการเมือง
และสิ่งแวดล้อม เรายังต้องตระหนัก
ว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิดเป็นผลผลิต
ของสังคมผู้คิดและถูกคิดเพื่อตอบ
โจทย์ของสังคมเขาก่อน การน�ำ
เทคโนโลยีภายนอกมาต้องเลือกใช้
และปรับเข้ากับสังคมเราด้วย n

