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ย้ายขรก.ต้องโปร่งใส

บทนำ�/วิเคราะห์เศรษฐกิจ V

ก้าวเข้าสูฤ่ ดูกาลโยกย้ายข้าราชการท่ามกลางกระแสจับจ้องและเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการขยับปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งในหลายหน่วยงาน ทั้งใน
แง่ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ไปจนถึงเหตุผลเบื้องหน้าเบื้อง
หลังที่เชื่อมโยงไปถึงการหวังผลทางการเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหา
เดิมๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หายไปทั้งที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ประกาศเดินหน้าปฏิรูปจริงจัง
ล่าสุดกับการแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย กลับ
เริม่ มีเสียงสะท้อนท�ำนองว่าเป็นการวางตัวบุคคลเพือ่ หวังผลไปถึงการเลือก
ตัง้ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ มากกว่าพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถและความ
เหมาะสม โดยเฉพาะหากพิจารณาไปในรายละเอียดแล้ว บางต�ำแหน่ง
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันโยงใยไปถึงกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ในอดีตได้อย่างชัดเจน
ค�ำอธิบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุแต่
เพียงว่า ทุกกระทรวงปรับย้ายหลักเกณฑ์เดียวกันหมด อย่างล่าสุดโยก
ย้ายผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีม่ คี ณะกรรมการพิจารณาเสนอขึน้ มาตามขัน้ ตอน
ไม่ใช่วา่ รัฐมนตรีจะไปชี้ใครได้ ปรับย้ายในระนาบเดียวกัน เพือ่ ความเหมาะสม
หรือบางส่วนอาจจะไม่เหมาะสม แต่มตี ำ� แหน่งว่าง บางทีจำ� เป็นต้องปรับ
ไปก่อน แต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องปรับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ความเคลือบแคลงในการแต่งตัง้ โยกย้ายทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วและก�ำลังจะ
เกิดขึน้ ล้วนแต่ไม่เป็นผลดีกบั ทัง้ รัฐบาล คสช. และไม่เป็นผลดีกบั ประเทศ
ชาติ เพราะการแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการนัน้ ถือเป็นหนึง่ ในหัวใจส�ำคัญที่
จะพัฒนาระบบข้าราชการให้กลับเข้าร่องเข้ารอยและเดินหน้าขับเคลื่อน
งานผ่านกระทรวง ทบวง กรม ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะเป็นการ
แก้ปัญหาการวิ่งเข้าหาผู้มีอ�ำนาจ หรือการซื้อขายต�ำแหน่งอันจะน�ำไปสู่
วงจรอุบาทว์ที่ไม่อาจก้าวข้าม
แม้รัฐบาล คสช.จะเคยประกาศเดินหน้าปฏิรูปเร่งแก้ปัญหาการซื้อ
ขายต�ำแหน่ง รวมทัง้ ได้พงุ่ เป้าไปยังข า้ ราชการต�ำรวจทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่
เห็นตรงกันว่าควรเร่งแก้ไข แต่ตอ่ มากลับเกิดกรณีไลน์หลุดทีผ่ หู้ ลักผู้ ใหญ่
ในแม่น�้ำห้าสายออกมาเปิดโปงพบการซื้อขายต�ำแหน่ง ที่สะท้อนให้เห็น
ว่าสถานการณ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต�ำรวจที่ผ่านมาไม่ได้ดีขึ้น
อีกทัง้ จนถึงปัจจุบนั บรรดากฎกติกาทีค่ าดหวังว่าจะออกมาแก้ปญ
ั หา
การซือ้ ขายต�ำแหน่งอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการให้พจิ ารณาตาม
หลักอาวุโส ความรูค้ วามสามารถทีม่ ดี ชั นีชวี้ ดั ตลอดจนการรือ้ โครงสร้าง
ครั้งใหญ่ให้แต่ละแท่งงานมีการเติบโตที่ ชัดเจน ตลอดจน การวางหลัก
เกณฑ์ คณะกรรมการทีจ่ ะมีอำ� นาจพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายทีม่ คี วามเป็น
อิสระปลอดจากการแทรกแซงก็ยังไม่ส�ำเร็จลุล่วง
เมือ่ ปัญหาการแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการยังไม่ได้รบั การแก้ไขให้เป็น
รูปธรรม การท�ำงานของข้าราชการทีห่ วังว่าจะเป็นไปอย่างเต็มความรูค้ วาม
สามารถเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ประเทศและประชาชนอย่างเต็มขีดความ
สามารถก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะหากการพิจารณาโยกย้ายยังขึ้นกับผู้
มีอ�ำนาจ หรือปัจจัยภายนอกที่เข้ามาแทรกแซงมากกว่ามองกันที่ผลงาน
สุดท้ายการท�ำงานของข้าราชการก็มแี ต่จะวนกลับมาเพือ่ สนองความ
ต้องการผูม้ อี ำ� นาจมากกว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ โดยรวม ยังไม่รวมกับการ
ท�ำให้ขา้ ราชการดีๆ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถต้องถอดใจไดแ้ ต่ใส่เกียร์วา่ ง
รอการเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ จุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญกับการพาประเทศไปข้าง
หน้า จึงต้องเริ่มจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่โปร่งใสและเป็นธรรม n
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ประชานิยมเรื่อง ‘บ้าน’
ดันอสังหาฯ กระตุกจีดีพี

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

มาตรการที่จะสร้างกระแสความนิยม
ให้กับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เชื่อว่าต้อง
มีมาตรการเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นอันดับ
ต้นๆ เพราะบ้านคือปัจจัย 4 ที่มนุษย์
ต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ชีวิตของตัวเอง นอกจากนี้จะเห็นว่า
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
อัดเม็ดเงินผ่านหลายโครงการ รวมถึง
การกระตุ้นผ่านมาตรการลดหย่อนค่า
ธรรมเนียมการโอนได้ส่งผลต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี โดยเฉพาะในช่วง
ที่รัฐบาลยุคก่อนหน้านี้ ที่ไม่ค่อยมี
มาตรการหรือโครงการลงทุนใน
โครงการพื้นฐานของประเทศมานาน
การใช้มาตรการกระตุน้ ภาคอสังหาฯ
ช่วยท�ำให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนเม็ด
เงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจได้ดี
เพราะช่วยให้เกิดการลงทุนก่อสร้างบ้าน
คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ท�ำให้เกิด
การจ้างงาน ท�ำให้เกิดการซือ้ สินค้าที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ วัสดุกอ่ สร้างและของแต่ง
บ้าน โดยจะเห็นว่าในช่วง 10 กว่าปีที่
ผ่านมา มีการสร้างห้างหรือช็อปปิง้
มอลล์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งการตกแต่งบ้าน
โดยเฉพาะเกิดขึน้ มากมายเป็นดอกเห็ด
ขณะที่ภาคการเงินเองก็เกิดการ
แข่งขันสินเชือ่ บ้าน มีการคิดโปรโมชัน่
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ มีการ
ออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่
นาน 2-3 ปี จนมาถึงปัจจุบันนี้มีสินเชื่อ
คงที่นานถึง 10 ปี ก็มีเกิดขึ้นแล้ว
ท�ำให้ภาพรวมยอดสินเชื่อปล่อยใหม่
เฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ปีหนึ่งมี
จ�ำนวนหลายแสนล้านบาท จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่ทุกรัฐบาลจะงัดมาตรการ
กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์มาใช้สร้าง
คะแนนนิยม เพราะประชาชนชอบ
พ่อค้าชอบ นายแบงก์ก็ชอบ เศรษฐกิจ
ก็ขยายตัวดี วินวินกันทุกฝ่าย

ย้อนไปในสมัยรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายก
รัฐมนตรี เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว หนึ่ง
ในโครงการประชานิยมที่มีชื่อเป็นที่
จดจ�ำ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร
ถือว่าประสบความส�ำเร็จมากเป็นทีจ่ ดจ�ำ
เพราะเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้
น้อยเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก ต่อ
มามีโครงการบ้านมั่นคง อันนี้เน้น
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนจนในชุมชน
แออัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาทั้ง
เรื่องที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงใน
ชุมชน โดยเน้นให้มีการพัฒนาจาก
คนในชุมชนเอง
ต่อมาในสมัยรัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ ภายใต้การบริหารของ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
สมัยนั้น มี กรณ์ จาติกวณิช อดีต
รมว.คลัง ได้ผุดไอเดียโครงการบ้าน
หลังแรก เพื่อส่งเสริมให้มีบ้านของ
ตนเอง ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออมที่
ดีที่สุดด้วยทางหนึ่ง โดยใช้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ปล่อยกู้
ดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก มีการลด
ภาษีการจดทะเบียนให้ด้วย ปรากฏว่า

โครงการนี้ ได้รับความนิยมมาก เงินที่
เตรียม 2.5 หมื่นล้านบาท มีคนยื่นขอ
สินเชื่อหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว
เช่นเดียวกับยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการออก
โครงการ ใช้ชื่อเดียวกันว่า โครงการ
บ้านหลังแรก แม้จะเจอกระแสว่าเอื้อ
ต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ แต่
บ้านหลังแรกครั้งนี้เปิดให้ ใช้สิทธิเฉลี่ย
ในการลดหย่อนภาษีได้ถึง 5 ปี ส�ำหรับ
บ้านที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สิ้นสุด
มาตรการที่ได้รับการลดหย่อนภาษีไป
เมื่อปี 2559 นี้เอง ซึ่งโครงการนี้สั่งให้
แบงก์รัฐเจ้าเดิม คือ ธอส.ปล่อยกู้
ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ผลตอบรับ
มาตรการครั้งนี้ดีไม่น้อยกว่ารัฐบาล
ก่อนๆ เพราะได้ทั้งลดเบี้ยและลด
หย่อนภาษีอีก 5 ปี
มาในปัจจุบัน รัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี มีการออกโครงการบ้าน
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อ
เนื่อง ได้แก่ โครงการบ้านประชา
รัฐ ช่วยให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง สนับสนุนทั้งผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน 3 หมื่นล้าน

บาท และให้สินเชื่อผ่านทางธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ อีก 4 หมื่นล้านบาท
ปล่อยกู้ซื้อบ้าน สร้างบ้านราคาไม่เกิน
1.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0% ปีแรก
เฉพาะรายย่อยที่กู้ไม่เกิน 7 แสนบาท
แต่ที่กำ�ลังจะเปิดตัวปลายปีนี้ คือ
โครงการบ้านล้านหลัง ซึ่ง ฉัตรชัย
ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เตรียมเสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการปลายเดือน
นี้ โดยจะเตรียมสินเชื่อ 6 หมื่นล้าน
บาท ปล่อยกู้ ให้ประชาชน 5 หมื่นล้าน
บาท เน้นกลุ่มรายได้น้อยที่มีเงินเดือน
ไม่ถึง 2.5 หมื่นบาทก่อน คิดดอกเบี้ย
คงที่นาน 5 ปี ส่วนจะเท่าไรต้องรอ
ผลประชุมบอร์ด ที่เหลืออีก 1 หมื่น
ล้านบาท ปล่อยกู้ ให้ผู้ประกอบการอ
สังหาฯ ไปลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยราคา
ถูก คิดดอกเบี้ยพิเศษถูกกว่าท้อง
ตลาด 0.25-0.50% เตรียมประสาน
ผู้ประกอบการในสมาคมอสังหาฯ นำ�
ทรัพย์แนวรถไฟฟ้าเกิดใหม่มาประเดิม
เข้าโครงการก่อนปลายปีนี้ เชื่อว่ามีคน
สนใจไม่น้อย
ก่อนหน้านี้ วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รมช.คลัง กล่าวว่า ภาค
อสังหาริมทรัพย์มีความสำ�คัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ทั้งในภาคการผลิต
การบริการ การก่อสร้าง การจ้าง
งาน และภาคการเงิน มีสัดส่วนเป็น
อันดับ 4 หรือประมาณ 8.3% ของ
จีดีพี และหากรวมกับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะมีสัดส่วนเป็น
อันดับ 3 หรือคิดเป็น 11.1% ของ
จีดีพี ถือว่าอานุภาพที่จะส่งแรงไป
ช่วยกระตุ้น ภาพรวมเศรษฐกิจได้ดี
ไม่น้อย จึงไม่แปลกใจที่ทุกรัฐบาลยัง
คงใช้มาตรการภาคอสังหาฯ เป็นตัว
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งฐานรากและบน
ดินอย่างต่อเนื่อง n

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
แนวโน้มและผลกระทบ (ตอนที่ 2)

คลั
งปญญาโลก
รศ.ดร.จ�ำนง สรพิพัฒน์

กรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

เทคโนโลยีสำ�คัญยุค 4.0
นอกจากเทคโนโลยีพื้นฐานที่เป็น
จุดเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ที่กล่าวตอนที่แล้ว ในอนาคตอันใกล้
ของยุคอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ ระบบ
การผลิตและบริการจะเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive Technology) อีกหลาย
เทคโนโลยี โดยที่จะมีผลกระทบรุนแรง
คือ 1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) เกิดจากการพัฒนา
ชุดค�ำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้
สามารถเรียนรู้จนสามารถเลียนแบบ
การท�ำงานคล้ายมนุษย์ โดยเฉพาะงาน
ที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนและมีรูปแบบท�ำซ�้ำ
หรือเป็นความหลากหลายภายใต้
ระเบียบที่ชัดเจน และพัฒนาถึงขั้นที่
สามารถท�ำโปรแกรมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้จากข้อผิดพลาด
ของตน (Machine Learning) เช่น
การเล่นหมากกระดาน โปรแกรมแปล
ภาษา Google Translate ที่เรียนรู้การ
แปลที่ผิดจากผู้ ใช้และเครื่องสามารถ
พัฒนาการแปลให้ดีขึ้น

2) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic
Technology) หรือเครื่องจักรที่
สามารถควบคุมและตัดสินใจด้วย
ตนเองหรือแม้แต่เรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเอง (Machine Learning) ใน
เครื่องจักรบางประเภท โดยอาศัย AI
เป็นสมองของเครื่องจักร เช่น หุ่นยนต์
สมัยใหม่ที่ใช้ ในงานการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม 3) Internet of Things
ซึ่งท�ำให้เครื่องจักรสื่อสารกับสิ่งรอบตัว
และแม้แต่กับเครื่องจักรกันเองได้ด้วย
เซ็นเซอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือ
ข่ายไปสู่ภายนอก เช่น กล้องวงจรปิด
และระบบสัญญาณกันขโมยที่เชื่อมกับ
สมาร์ทโฟน สามารถดูความเคลื่อนไหว
จากโทรศัพท์ ตั้งค่าให้ระบบกันขโมย
โทรหาเจ้าของบ้านหรือต�ำรวจเมื่อพบ
การบุกรุก รวมทั้งระบบสื่อสารระหว่าง
รถยนต์ ไร้คนขับ เป็นต้น

ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุหลักใน
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ถูกกล่าว
ถึงมาก เนือ่ งจากจะมีผลกระทบต่อสังคม
เศรษฐกิจมาก ประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติมี
บทเรียนจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
เปลีย่ นโลกในอดีตมากมาย ทีท่ ำ� ให้เรียนรู้
ว่ามีทงั้ คนได้และคนเสียประโยชน์ และ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมถึงกับเป็น
สงครามกลางเมือง มีคนล้มตายมากมาย
ศาสตราจารย์ Klaus Schwab
เจ้าของแนวคิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครัง้ ที่ 4 จึงย�ำ้ ว่ารัฐส่วนใหญ่ในโลกยัง
ตามไม่ทนั การเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ และไร้การจัด
ระเบียบวางแผนทีด่ ี อาจน�ำไปสูป่ ญ
ั หา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในระยะ
ยาว รัฐจึงควรติดตามให้ทนั การ
เปลีย่ นแปลง ดูแลก�ำกับอย่างเหมาะสม
เพือ่ ลดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ ผลกระทบหนึง่ ทีม่ แี นว
โน้มให้เห็นชัดเจนคือ การจ้างงาน
ในหนังสือ The 4th Industrial
Revolution ศาสตราจารย์ Schwab
กล่าวว่า แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่อ�ำนวย
ให้เกิดอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ ขึ้น แต่ก็
ท�ำให้หลายอาชีพต้องตกงาน งานที่เกิด
ขึ้นใหม่เป็นงานที่ใช้ทักษะแบบใหม่ที่
ต่างกับงานแบบเก่ามาก เขายกงาน
วิจัยส�ำรวจการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา
ชิน้ หนึง่ ทีพ่ บว่า Disruptive Technology
ชนิดหนึ่ง สร้างงานประเภทใหม่ขึ้นราว
ร้อยละ 2.5 แต่งานเหล่านั้นต้องการใช้
คนที่ใช้ทักษะแบบเดิมเพียงร้อยละ 0.5
จะเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่มีการจ้างงาน
คนที่มีทักษะงานแบบเดิมมาใช้ ในงาน
ใหม่ได้เพียงราวไม่ถงึ

ร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็นงาน
ที่ต้องการคนที่มีทักษะรูปแบบใหม่
หากดูสถิตกิ ารจ้างงานใน
สหรัฐอเมริกาช่วง 80 ปีทผี่ า่ นมา จะพบ
ว่า เมือ่ มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กา้ วหน้า
ขึน้ ในแต่ละยุค แรงงานจะเคลือ่ นย้าย
จากภาคเกษตรมาสูภ่ าคอุตสาหกรรมก่อน
ต่อมาก็เคลือ่ นย้ายจากภาคอุตสาหกรรม
มาสูภ่ าคบริการในทีส่ ดุ และทีส่ ดุ สัดส่วน
แรงงานในภาคการผลิตจริงทัง้ ในภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมจะมีสดั ส่วน
เล็กมากเมือ่ เทียบกับภาคบริการ แต่ในยุค
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 นี้ งานในภาค
บริการจ�ำนวนมาก เช่น งานให้บริการ
สอบถามข้อมูล งานด้านการเงินและการ
ธนาคาร ค่ายเพลง ฯลฯ จะถูก
เทคโนโลยีเข้ามาแทน การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จึงจะน�ำมาสู่การ
ว่างงานจ�ำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ รัฐต้องคิดและเตรียมการรับผล
กระทบด้านนี้ให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ แม้การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่พ้น ทุกประเทศต้องพัฒนาตามเพื่อ
ความอยู่รอด อย่างไรก็ตาม รัฐจ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงจังหวะก้าวของการพัฒนา
ให้เหมาะสม เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็น
ไปอย่างราบรื่น ลดหรือชะลอผลกระทบ
ต่อสังคมให้เบาบางที่สุดเท่าที่ท�ำได้ n

