
ปีที่: - ฉบับที่: 487
วันที่: อังคาร 1 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2565
Section: -/-

หน้า: 77(ล่าง)

คอลัมน์: IN BRIEF: SABUY จับมือ ธรรมศาสตร์ เปิดโครงการแรก SABUY Smart Campus Solutions

รหัสข่าว: C-221101055113(16 พ.ย. 65/10:42) หน้า: 1/1

Money and Banking
Circulation: 200,000
Ad Rate: 65,000

จำนวนหน้า: 0.25 Ad Value: 16,250 PRValue : 48,750 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23675
วันที่: พุธ 16 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: มธ.หนุนเพศทางเลือกฝึกงานพลังงาน

รหัสข่าว: C-221116009013(16 พ.ย. 65/03:35) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 11.28 Ad Value: 11,280 PRValue : 33,840 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16321
วันที่: พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บนขวา)

หัวข้อข่าว: 'มธ.-มติชน'จัดเสวนาเอเปค ชูบทบาทสตรี-ลดเหลื่อมล้ำ

รหัสข่าว: C-221117038046(16 พ.ย. 65/07:54) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 31.37 Ad Value: 37,644 PRValue : 112,932 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



‘จับตา’ เอเปคหนนี�มี? ‘วาระโลกป�วน!!’ ถกยังไง? ‘ผลเช่นไร?’

หนึ�งในประเด็น "ถก" ประเด็นประชุมที�จะมีในเวทีประชุมที�สําคัญระดับโลก "เอเปค 2022 (APEC
2022)" ซึ�งครั�งนี� ประเทศไทยเป�นเจ้าภาพ นั�น นอกจากจะประชุมกันเกี�ยวกับวาระทางเศรษฐกิจใน
มิติต่าง ๆ แล้ว...ก็เห็นว่ามีประเด็น "ความเสี�ยงเกี�ยวกับความป�� นป�วนของโลก" ด้วย??...
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ถ้ามีจริงนี�ก็ถือเป�นอีกหนึ�งไฮไลต์ในเวทีที�บรรดาผู้นําประเทศ เขตเศรษฐกิจ พบปะพบหน้ากัน
ครั�งแรกอย่างเป�นทางการ หลังโลกมีโควิด-19 ระบาด …ซึ�งนอกจาก “ข้อตกลงทาง
เศรษฐกิจ” มิติต่าง ๆ…

ที� “ต้องโฟกัส” ผล “ถก APEC” หนนี�…

กับ “ความป�� นป�วนของโลก” ก็น่าพินิจ

ก็ “น่าติดตามผลประชุม?” ว่าจะยังไง?

ทั�งนี� เกี�ยวกับประเด็นนี� ทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” ได้ขอทรรศนะจากทาง ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูน
ประสิทธิ� อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และที�ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ซึ�งได้สะท้อนถึงกรณีที�เวที “APEC 2022” 
มีประเด็น “ความเสี�ยงความป�� นป�วนของโลก” โดยระบุว่า… ส่วนตัวแล้วอดแปลกใจไม่ได้
หากเวที APEC ครั�งนี�จะมีหัวข้อดังกล่าวเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งในการประชุม?? ซึ�งก็คงจะต้อง 
“ตีความ” ให้ชัดเจนว่า…สถานการณ์แบบใด? ถึงจะใช้คําว่า “ป�� นป�วน” อย่างไรก็ตาม ใน
ทรรศนะส่วนตัวมองว่า…ที�ใกล้เคียงกับคํา ๆ นี�นั�น มีดังนี�…
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ประการแรก… “ความเสี�ยงจากเศรษฐกิจโลก” ที�น่าจะใกล้เคียงกับการทําให้ “โลกป�� นป�วน”
 ได้ ซึ�งนับตั�งแต่โควิด-19 แพร่ระบาดต่อเนื�อง ก็ทําให้เศรษฐกิจโลกเปลี�ยนแปลงหลายเรื�อง 
หรือส่งผลทําให้เศรษฐกิจของหลายประเทศพลิกจากหน้ามือเป�นหลังมือ เช่น สหรัฐอเมริกา ที�
ก่อนมีโควิด-19 เศรษฐกิจอยู่ในขั�นดีมาก แต่พอเกิดโควิด-19 เศรษฐกิจกลับตกอยู่ในสภาพที�
ย�าแย่ …นี�เป�นตัวอย่างแรกที�ทางนักวิชาการไทยท่านนี�หยิบยกมาฉายภาพ…สะท้อน “ความ
ป�� นป�วนของโลกที�เกิดขึ�น”

ส่วนอีกประการ หรืออีกสถานการณ์หนึ�งนั�น… ทาง ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ มองว่า… นี�หากเกิดขึ�น
จริง ๆ ก็อาจ “ทําให้โลกป�� นป�วน” ได้เช่นกัน นั�นคือการที� “ระเบียบโลกเปลี�ยนแปลงไป
เพราะการเมืองภายในสหรัฐอเมริกา” โดยเฉพาะถ้า อดีตประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป�” 
กลับมาครองอํานาจอีกครั�ง?? ซึ�งถ้าเกิดขึ�น…ย่อมส่งผลกรณี “โลกจะตึงเครยีดขึ�นอีกครั�ง!!” 
เพราะสหรัฐอเมริกาจะต้อง “นํานโยบายแข็งกร้าวมาใช้กับจีน” ซึ�งก็จะส่งผลสะเทือนไปทั�ว
โลกโดยไม่ต้องสงสัย …นี�เป�นทรรศนะอีกส่วนจากที�ทาง ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ ได้วิเคราะห์และ
สะท้อนมา กับกรณี “ป�จจัยทําให้โลกป�� นป�วน!!” ที�เห็นว่า…

นี�เป�น “อีกหัวข้อถก…เวที APEC 2022” 

ที� “ทั�วโลก และไทย ต้องโฟกัสผลถก?” 

ขณะที� รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ก็ได้
ให้ทรรศนะกรณีนี�ผ่าน “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” กับกรณีที�เวทีใหญ่ “APEC 2022” นําเรื�อง 
“ความเสี�ยงโลกป�� นป�วน” มาเป�นประเด็นประชุมด้วย?? โดยระบุว่า… ส่วนตัวมองว่าเรื�องที�
จะนาํมาพูดคุยหารือกันน่าจะเป�น “ความเสี�ยงต่าง ๆ” ที�โลก รวมถึงไทย อาจจะ “ต้องเตรี
ยมแนวทางรับมือ” เอาไว้ในอนาคต ซึ�งส่วนตัวมองว่า “ความเสี�ยง” ประการแรกที�จะพูดคุย
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กัน ได้แก่… “สภาพภูมิอากาศโลก” ที�ตลอดหลายป�มานี�ทั�วโลก รวมถึงไทย เผชิญกับ “ภูมิ
อากาศที�แปรปรวนหนัก” จนอาจเป�นหัวข้อสําคัญในเวทีนี� และประการต่อมาคือ… ความ
เสี�ยงจาก “วิกฤติโรคติดต่อ” ซึ�งโควิด-19 ก็ทําให้เห็นชัดว่าโรคระบาดทําให้ “โลกป�� นป�วน” 
ได้มากแค่ไหน?

และอีกประการที�ทาง รศ.ดร.สมชาย มองว่าก็น่าจะถูกหยิบยกนํามาพูดคุย นํามาถกกันในเวที
การประชุม APEC ในไทยครั�งนี�ได้เช่นกัน คือ… “ความเสี�ยงจากความเปลี�ยนแปลงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์” ที�มีทั�งป�ญหาเรื�องข้าวยากหมากแพงที�ทําให้หลายประเทศต้องเผชิญกับ 
สภาวะอดอยาก ที�ส่งผลกระทบไปในหลาย ๆ มิติ เรื�อง ความขัดแย้งทางดินแดน เรื�องความ
เสี�ยงจากการเกิด สงคราม ยกตัวอย่างกรณี สงครามยูเครน-รัสเซีย ที�ทําให้ “โลกเกิดป�� นป�วน
แบบคาดไม่ถึง!!”

“สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียนี� ทําให้โลกตะลึง!! เพราะไม่เคยเกิดแบบนี�มาก่อน ที�จู่ 
ๆ ประเทศหนึ�งจะบุกอีกประเทศหนึ�งแบบไม่มีป�� มีขลุ่ย ซึ�ง… ความป�� นป�วนแรกที�เกิดขึ�นคือ
ทําให้เกิดป�ญหาราคาพลังงาน และตามมาด้วยวิกฤติเงินเฟ�อ ที�เกิดขึ�นในแบบที�หลาย ๆ คน
ไม่เคยคาดคิด” …นี�เป�นการฉายภาพตัวอย่าง “โลกป�� นป�วน!!”

นอกจากนี� นักวิชาการท่านนี�ยังได้ระบุอีกถึงการที� “โลกเข้าสู่ยุคป�� นป�วน” อีกครั�ง และก็มี
ข้อมูลว่านี�จะเป�น “หัวข้อประชุมเวที APEC 2022” ด้วย?? โดยบอกว่า… ป�ญหาและความ
เสี�ยงดังกล่าวข้างต้นล้วนเป�น “ผลกระทบลูกโซ่ที�ทําให้โลกเปลี�ยนแปลง” ซึ�ง “ความเสี�ยง” 
ทั�ง 3 ประเด็นที�ว่ามาล้วนเป�น “ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นใหม่” เป�น “ความป�� นป�วนของโลกที�เอา
แน่เอานอนไม่ได้!!”  จึงจําเป�นที�เวทีใหญ่อย่าง APEC จะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันเพื�อหา
ทางออกหรือแนวทางรับมือ…
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“เพราะทุกเรื�องที�ว่ามานั�นล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม กับทั�วโลก จึง
ทําให้เวที APEC ครั�งนี�น่าจะเป�นอีกเวทีสาํคัญที�ทุกคนจะร่วมกันหาทางรับมือความป�� นป�วน
ที�อาจจะเกิดขึ�นกับโลกในอนาคต” …ทาง รศ.ดร.สมชาย สะท้อนถึง “ความสาํคัญ” ของ
กรณี ’ความเสี�ยงความป�� นป�วนของโลก“ …ซึ�งก็ต้อง “จับตา APEC 2022″…

“ถก APEC ที�ไทย” นี� “วาระนี�จะยังไง?” 

ถ้ามีการถก “ถกกันมุมไหน?-แค่ไหน?” 

“ผลเช่นไร?” และ “ไทยจะยังไงหนอ?”. 

บทความยอดนิยม
• ดีไซน์บรรจุภัณฑ์สร้างเอกลักษณ์ ‘วัสดุธรรมชาติ’ เพิ�มมูลค่า ‘ขนมไทย’

(https://www.dailynews.co.th/articles/1684511/)

• ‘จับตา’ เอเปคหนนี�มี? ‘วาระโลกป�วน!!’ ถกยังไง? ‘ผลเช่นไร?’

(https://www.dailynews.co.th/articles/1684435/)

• ‘พลังยิ�งใหญ่!’ ดีต่อใจ ‘วิ�งช่วยชีวิตคน’ รับป�ใหม่ ‘ได้กุศลแรง’

(https://www.dailynews.co.th/articles/1678960/)

• เพื�อความยั�งยืนของท้องทะเลเอเชีย ‘เชื�อเพลิงเตาเผาซีเมนต์’ จากขยะพลาสติก

(https://www.dailynews.co.th/articles/1680224/)
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ข่าวอื�นๆ

เป�ดสัมพันธ์ลึกลํ�า 50 ป�พี�น้อง ‘3 ป.’ กางแผน
คุมเกมการเมืองระยะยาว!!

มติ ‘อ.ก.พ.’ ไล่ออก ‘4ผู้คุมคุก’ ประพฤติชั�วร้าย
แรง เรียกรับส่วย ทําร้ายผู้ต้องขัง

(https://www.dailynews.co.th/news/299200/) (https://www.dailynews.co.th/news/576517/)
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรหนุนเพศทางเลือกฝกงานพลงังาน

ขาวแนะนํา

สาวทอมแจงจบัเส่ียใหญ ขมขืนบังคับกามวปิรติ สวงิก้ิงอยู

แบบ 3 คนผัวเมีย

ชีมู้ลฯ "ชนมสวสัด์ิ" ทจุรติเงนิอุดหนุนวดั 338 ลาน ปดไม

เก่ียวการเมือง

กทม. การเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหนุนเพศทางเลือกฝกงานพลังงาน
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รศ.ดร.ส ุรตัน ์ ทีรฆาภิบาล รองอธ ิการบดีฝ �ายบรหิารท่าพระจันทรแ์ละวิเทศสัมพันธ ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์(มธ.) เป�ดเผยว่า มธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจรว่มกับโครงการ Enhancing Equality

in Energy for Southeast Asia (E4SEA) ขององค์การเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศของ

สหรฐัอเมรกิา (United States Agency for International Development : USAID) โดย มธ.จะทํา

หน ้าที�ผ ู้ประสานงานระดับภ ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรบัการฝ �กงานในธุรกิจภาคพลังงาน

ภายใต �โครงการ E4SEA ซึ�งสนับสน ุนให ้สตรแีละเพศทางเลือก LGBTQI+ เข้าส ู่การทํางานในภาค

พลังงานในภ ูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก

ย ิ�งขึ�น จะมีการเป�ดพื�นที�ฝ�กงานระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคี ประกอบด้วย ไทย อินโดน ีเซีย เวียดนาม

คอลัมน

ผบ.ทอ. รบัเครือ่งบิน T-6C ทดแทน PC-9 เพ่ือรองรบัการฝก

ศษิยการบิน

ไฮไลตเลือกต้ังกลางเทอมสหรฐัฯ 2022 เดโมแครตมีสิทธิเ์สีย

เสียงขางมากในสภาผูแทนฯ แตไมถึงข้ันแลนดสไลด

ติวการบานเอเปกกอน

ย่ืนหมูย่ืนแมว

หองเรยีนหลังโควดิ ฟนฟูพัฒนาการเด็ก

กทม. Speak

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหนุนเพศทางเลือกฝกงานพลังงาน
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