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 นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายคนเชื่อว่าต้นตอแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นผลมาจากความ
เหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกบัคนจนทีผ่ลสบืเนือ่งมาจากการพฒันาเศรษฐกจิทีใ่ห้โอกาสแก่คนในสงัคมไม่เท่าเทยีมกนั ข้อมลู
ของ UNDP ในปี 2552 ชี้ให้เห็นว่า คนรวยที่สุด 10% แรกของไทยครอบครองรายได้มากกว่าคนจนที่สุด 10% แรกถึง 13.1 เท่า เช่น
เดียวกับดัชนีจีนี่ที่อยู่ในระดับ 42.5 % ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับความเหลื่อมล�า้ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
พฒันาเศรษฐกจิในช่วงทีผ่่านมาแม้ว่าจะท�าให้จ�านวนคนจนน้อยลงแต่กไ็ม่ได้ท�าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนรวยกบัคนจนดขีึน้   
ด้วยเหตนุี ้รฐับาลและภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมจงึพยายามหาแนวทางเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม เช่นเดยีวกบักรงุเทพโพลล์ทีไ่ด้เข้ามา
มส่ีวนร่วมผ่านการส�ารวจความคดิเหน็ของนกัเศรษฐศาสตร์ เรือ่ง “ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิเพือ่การปรองดอง”  โดยนกัเศรษฐศาสตร์
ได้เสนอแนวทางในการลดความขัดแย้งใน 3 ประเด็นส�าคัญ ประกอบด้วย (1) ความเป็นธรรมด้านสวัสดิการทางสังคม (2) ความเป็น
ธรรมด้านเศรษฐกิจ และ (3) ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยความเป็นธรรมด้านสวัสดิการทางสังคมนั้นนักเศรษฐศาสตร์
เห็นว่าประชาชนควรสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่จ�าเป็นพื้นฐานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ส่วนความเป็นธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองจึงได้เสนอให้สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจด้วยการ
สร้างโอกาสในการมีงานท�าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  และในท้ายที่สุดนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเมื่อสังคมบรรลุ 2 ประเด็นดังที่กล่าวแล้ว  
ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปตามล�าดับอันเป็นผลมาจากแรงกดดันของสังคม  

Abstract

 Famous academicians in Thailand believe that the root causes of social conflict as a result from inequality of 
income between rich and poor. It’s effected from economic development that provides unequal opportunities for people 
in society. In 2009, UNDP’s data indicated that, 10% of the first richest possess income more than 10% of the first poorest 
to 13.1 times likewise Gini index showed the level of 42.5% that same level of inequality in China. The data shows that 
economic development in the past, although the number of less poor, but did not helps the gap of income better. For 
this reason, the government and several private sectors find the ways to reduce social inequality as with Bangkok poll to 
participate through a survey of economists on “Economic justice for the accommodation”, the economists have proposed 
the ways to reduce conflict in three major issues include (1) fairness of social welfare (2) fairness of economic, and (3) 
fairness of justice process. The fairness of the social welfare, economists suggest that people should have access to basic 
social welfare, especially, education. In the second one, economists look forward to people rely on themselves so, they 
proposed to build a fairness of economic by creating employment opportunities more equally. Eventually, the economists 
believe that when two social issues have been resolved, as mentioned, fairness of the justice process will be developed in 
accordance with the order due to social pressures.          
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 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้มิได้เพิ่ง 
เกิดขึ้นในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา แต่เป็นปัญหาที่สั่งสมในสังคม
ไทยมาอย่างยาวนาน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงท�าให้ปัญหาดัง
กล่าวปะทุขึ้นและน�ามาสู่การชุมนุมประท้วงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยหรือการชุมนุมประท้วงของกลุ ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  ซึ่งการชุมนุมประท้วง
ถือเป็นการสื่อถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน  
จนน�ามาสูก่ารประกาศแผนปรองดองของนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ  
นายกรฐัมนตร ี เพือ่หาแนวทางแก้ไขหรอืลดความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ 
 ทัง้นีบ้คุคลทีม่ชีือ่เสยีงหลายๆ คนเชือ่ว่าต้นตอของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม  ไม่ว่าจะเป็น  
น.พ.ประเวศ วะสี  ราษฎรอาวุโส  ผู้เชื่อว่าการปฏิรูปประเทศไทย
เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมต้องแก้ด้วยการลด
ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมและเมือ่แก้ไขได้แล้วความปรองดองกเ็กดิ
ขึ้นเอง  ด้าน  ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีความเห็นว่าทุกประเทศที่เจริญแล้ว
ล้วนเคยมวีกิฤตคิวามขดัแย้งมาก่อน ประเทศไทยนัน้ถอืว่าโชคดทีี่
ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติและสีผิวเหมือนชาติอื่นๆ แต่นักการเมือง
ไทยกลับน�าสีเสื้อเข้ามาก�าหนดเป็นข้อขัดแย้งทางสังคม ทั้งๆ ที่
ปัญหารากเหง้าของประเทศจริงๆ เกิดจากความเหลื่อมล�้าของ
สังคมที่เป็นผลจากการพัฒนา ท�าให้กลุ่มคนรวยกระจุกรวมกัน  
แต่คนจนกระจายตวัไปทัว่ เช่นเดยีวกบั รศ.ดร.ปัทมาวด ี โพชนกุลู 
ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เห็น
ว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญหา
ในเรื่องความเหลื่อมล�้าทางรายได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ประเทศที่ให้โอกาสแก่คนในสังคมไม่เท่าเทียมกัน  
 เมื่อกล่าวถึงความเหลื่อมล�้าทางสังคม โดยทั่วไปแล้ว
หมายถึงความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน
ซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช้ในการวัดความเหลื่อมล�้า 
คือ สัมประสิทธิ์จินี่ (GINI Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์การกระ
จายรายได้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียม ค่าสัมประสิทธิ์จินี่เป็น
ค่าที่ค�านวณจากพื้นที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการกระ
จายรายได้สมบูรณ์  หารด้วยพื้นที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด (ดังรูป)  
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ จะมีค่าตั้งแต่  0 ถึง 1 โดยหากมีค่าเข้าใกล้ 0 
หมายความว่าทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์  ในทาง
ตรงกันข้ามหากค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรก็หมายความ
ว่ามีความไม่เท่าเทียมหรือมีความเหลื่อมล�้าเกิดขึ้นในสังคมมาก  
นอกเหนือจากการน�าเสนอในรูปแบบของค่าสัมประสิทธิ์แล้วยังมี
การน�าเสนอในรูปแบบของดัชนีจีนี่ (Gini index) ด้วยโดยค�านวณ
จากการน�าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่คูณด้วย 100 ค่าสัมประสิทธิ์และ 

ค่าดัชนีจีนี่มักเป็นค่าที่น�ามาใช้ในการวัดความไม่เท่าเทียมกันใน
การกระจายรายได้ (Income inequality metric)  
 ทั้งนี้ส�าหรับประเทศไทยแล้วแม้ว่าการพัฒนาที่ผ่าน
มาจะท�าให้จ�านวนคนจนน้อยลง จากประมาณ 22 ล้านคน  
ในปี 2531 คิดเป็น 42.3% ของประเทศ เหลืออยู่เพียง 8.5 ล้าน
คน หรือเพียง 5.4% ใน 20 ปีให้หลัง แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ความ 
แตกต่างของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนดีขึ้น เห็นได้จาก
รายงาน Human Development Report 2009 ของ UNDP (United 
Nations Development Programme) ที่พบว่าคนรวยที่สุด 10% 
แรกครอบครองรายได้มากกว่าคนจนที่สุด 10% แรกถึง 13.1 เท่า
ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นกับประเทศจีน 
ส่วนค่าดัชนีจีนี่ในปี 2552 เท่ากับ 42.5% (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่เท่ากับ 
0.425) ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับประเทศสิงคโปร์ โดยค่าดัชนีจีนี่ใน
ระดับดังกล่าวถือว่ามีความเหลื่อมล�้าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่มีค่าดัชนีจีนี่เท่ากับ  32.6  37.8  37.9 
และ 39.4 ตามล�าดับ มีเพียงฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มีค่าดัชนีสูงกว่า
ประเทศไทยโดยมีค่าเท่ากับ 44.0 ทั้งนี้ประเทศที่มีความเหลื่อม
ล�้ามากที่สุดในโลกคือประเทศนามิเบียที่มีค่าดัชนีจีนี่เท่ากับ 74.3 
ส่วนประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าน้อยที่สุดคือประเทศเดนมาร์กที่มี
ค่าดัชนีจีนี่เท่ากับ 24.7 ส่วนญี่ปุ่นมีค่าดัชนีจีนี่เท่ากับ 24.9 และมี
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของกลุ่มคนรวยที่สุด 10% แรก และ
คนจนทีส่ดุ 10% แรกเพยีง 4.5 เท่าซึง่จดัเป็นระดบัทีต่�า่กว่าประเทศ
จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ญีปุ่น่จงึถอืได้ว่าเป็นการพฒันาทีไ่ม่สร้างความเหลือ่มล�า้ให้เกดิขึน้
ในสงัคมจงึน่าจะเป็นตวัอย่างทีด่สี�าหรบัประเทศไทยทีค่วรเอาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตารางที่1 ความเหลื่อมล�้าทางรายได้

ประเทศ

ส่วนแบ่งรายได้ (%) ตัวชี้วัดความเหลื่อมล�้า

คนจนที่สุด          
10 %แรก

คนรวยที่สุด    
10 %แรก

ความเหลื่อมล�้า    
(เท่า)

ดัชนีจีนี่

เดนมาร์ค(เลื่อมล�้าน้อยที่สุด) 2.6 21.3 8.1 24.7

นามิเบีย(เลื่อมล�้ามากที่สุด) 0.6 65 106.6 74.3

ญี่ปุ่น 4.8 21.7 4.5 24.9

เกาหลีใต้ 2.9 22.5 7.8 31.6

สหรัฐอเมริกา 1.9 29.9 15.9 40.8

จีน 2.4 31.4 13.2 41.5

ลาว 3.7 27 7.3 32.6

เวียดนาม 3.1 29.8 9.7 37.8

มาเลเซีย 2.6 28.5 11 37.9

อินโดนีเซีย 3 32.3 10.8 39.4

กัมพูชา 3 34.2 11.5 40.7

สิงคโปร์ 1.9 32.8 17.7 42.5

ไทย 2.6 33.7 13.1 42.5

ฟิลิปปินส์ 2.4 33.9 14.1 44.0

ที่มา: Human Development Report 2009, UNDP

 นอกเหนือจากดัชนีจีนี่แล้วการส�ารวจความคิดเห็นเป็น
ตวัชีว้ดัอกีตวัหนึง่ทีบ่่งชีก้ารเปลีย่นแปลงต่างๆ ของสงัคมซึง่รวมถงึ 
ความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย  ท�าให้ในช่วงหลาย
สัปดาห์ที่ผ่านมา(มิถุนายน 2553) รัฐบาลมอบหมายให้ส�านักงาน
สถติแิห่งชาตทิ�าแบบส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเพือ่ใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบแผนปรองดองแห่งชาติ ซึ่งการส�ารวจความ
คิดเห็นดังกล่าวถือเป็นแนวคิดที่ดีที่จะได้รับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนแต่ยังคงต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกและรอบ
ด้านประกอบด้วย ก่อนหน้านี้กรุงเทพโพลล์ได้น�าเสนอผลส�ารวจ
ความคดิเหน็ของนกัเศรษฐศาสตร์ทีท่�างานอยูใ่นหน่วยงานด้านการ
วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นน�าของประเทศ จ�านวน 23 แห่ง 
เรือ่ง  “ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิเพือ่การปรองดอง”  ความเหน็

ของนกัเศรษฐศาสตร์เหล่านีถ้อืเป็นความคดิเหน็ของกลุม่บคุคลทีม่ี
ความรู ้ความเชีย่วชาญในด้านเศรษฐกจิ  สงัคม อกีทัง้ยงัถอืเป็นก
ลุ่มบุคคลที่มีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามนักเศรษฐศาสตร์ว่าในสังคม
ไทยโดยทั่วไปมี 2 มาตรฐานจริงหรือไม่ ค�าตอบที่ได้รับคือ  
นักเศรษฐศาสตร์มากกว่าครึ่ง (56.3 %) เชื่อว่าสังคมไทยเรามี  
2 มาตรฐานจริง ขณะที่มีนักเศรษฐศาสตร์เพียง 20.3 % เท่านั้น
ที่เชื่อว่ามีเพียงมาตรฐานเดียว ส่วนที่เหลืออีก 23.4 % เลือกที่จะ
ไม่แสดงความคิดเห็น ตัวเลขดังกล่าวตอกย�้าให้เห็นว่าสังคมไทย
จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปจริงๆ ดังนั้นแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ท�าการปฏิรูปประเทศจึงถือว่ามาถูกทางแล้ว
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 ประเดน็ถดัมา  เมือ่เหน็ว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏริปู  
ค�าถามที่เกิดขึ้นต่อมาคือ  แล้วจะปฏิรูปอะไร?  นักเศรษฐศาสตร์
เห็นว่าควรแก้ไข 3 ประเด็นส�าคัญประกอบด้วย (1) ความเป็น
ธรรมด้านสวัสดิการทางสังคม (2) ความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ  
และ (3) ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นด้าน
สวัสดิการทางสังคมนั้น นักเศรษฐศาสตร์มิได้หวังหรือต้องการ
สนับสนุนให้มีสวัสดิการอย่างดีเยี่ยม เหมือนที่ประเทศแถบยุโรป
ท�าอยู่ หากมุ่งหวังเพียงการเข้าถึงสวัสดิการที่จ�าเป็นพื้นฐานซึ่งคน
ไทยควรได้รบัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการศกึษา อนัจะเป็นเครือ่ง
มอืส�าคญัในการประกอบอาชพีเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาท�าให้ประชาชน
พึง่พาตนเองได้และท�าให้คณุภาพชวีติดขีึน้ คนทีย่ากจนจรงิๆ ควร
ได้รบัสวสัดกิารจ�าเป็น เช่น ด้านการสาธารณสขุ การจนุเจอืคนชรา 
การช่วยเหลือคนพิการ เป็นต้น  
 ข้อเสนอต่อมานักเศรษฐศาสตร์สนับสนุนให้ประชาชน
พึง่พาตนเองและไม่สนบัสนนุให้ประชาชนขอสิง่ต่างๆ จากรฐับาล
โดยไม่พยายามขวนขวายเอง จึงได้เสนอให้สร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างโอกาสในการมีงานท�าอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม เช่น ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท�ากินรัฐควรจัดสรรที่ดิน
ท�ากิน (จากที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วประเทศ) 
ให้คนกลุ่มนี้เช่า เมื่อคนกลุ่มนี้สามารถลืมตาอ้าปากได้ก็คงมี
ความสามารถในการสร้างที่ดินที่เป็นของตัวเอง เป็นต้น ในท้าย
ที่สุดเมื่อสังคมบรรลุ 2 ประเด็นดังที่กล่าวแล้ว ความเป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปตามล�าดับอันเป็น
ผลมาจากแรงกดดันของสังคม  
 ดังนั้น ค�าว่าปฏิรูปประเทศในความหมายของนัก
เศรษฐศาสตร์คือ “เข้าถึงสวัสดิการที่จ�าเป็น เน้นสร้างโอกาส
ทางอาชีพที่เป็นธรรม” และค�าว่า “เป็นธรรม” ในที่นี้ย่อมหมาย
ถึง “ทั่วถึงและเท่าเทียม” และด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงท�าให้
นักเศรษฐศาสตร์มากถึง 60.9 % เห็นด้วยกับแนวคิดการน�าหลัก  
“รัฐสวัสดิการ” ซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญอย่างหนึ่งของแนวคิด
สังคมนิยมโดยเป็นการกระจายความมั่งคั่งด้วยการจัดสวัสดิการ
สังคม ได้แก่ วิธีการเก็บภาษีเงินได้ ภาษีมรดก รางวัลต่างๆ
ในอัตราสูง เพื่อน�ามาใช้จ่ายในการให้การศึกษา บริการด้าน
สาธารณสุข ช่วยคนตกงาน คนกลุ่มน้อย คนชรา และสตรีเป็นต้น 
ระบบนี้มิได้มุ่งให้คนเกิดความเท่าเทียมกัน แต่มุ่งท�าให้ช่องว่าง
ระหว่างคนจนกับคนรวยแคบเข้า นักสังคมนิยมส่วนมากยอมรับ
ความแตกต่างทางฐานะเช่นนี้เพราะถือว่า คนเราฉลาดและขยัน
ขันแข็งไม่เท่ากัน คนขยันจึงควรได้รับรางวัลในส่วนที่เขาขยันและ
สามารถเป็นพิเศษ ในสังคมนี้คนจึงร�่ารวยได้ แต่ไม่มีคนจนมากๆ  
นอกจากนีห้ากความยากล�าบากทางวตัถ ุ(วตัถนุยิม) ถกูก�าจดัออก

ไปหรือลดลงไปได้  สังคมและการเมืองก็จะดีขึ้นเอง ซึ่งแนวคิดที่
กล่าวมานีแ้ม้จะไม่สามารถน�ามาใช้ในประเทศไทยได้ทัง้หมดแต่ก็
สามารถเลือกน�ามาใช้ได้บางส่วนให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ไทย เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม
อนัจะช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวย และช่วยให้คนส่วน
ใหญ่ของประเทศเข้าถึงความจ�าเป็นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึงกันอันจะท�าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในท้ายที่สุด
  
 จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ UNDP และผลโพลล์นัก
เศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมา ย่อมตอกย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของ
การปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งและการส�ารวจความคิดเห็นที่จัด
ท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาตินั้นจะท�าให้ทราบถึงความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเปน็โพลลน์ัก
เศรษฐศาสตร์หรือโพลล์ที่จัดท�าโดยส�านักงานสถิติฯ ก็ดี สิ่งส�าคัญ
อยูท่ีค่วามตัง้ใจจรงิของรฐับาลในการทีจ่ะแก้ไขปัญหาความไม่เท่า
เทยีมกนัของคนในสงัคม ซึง่เป็นปัญหาทีส่ัง่สมมานานและเพิง่ปะทุ
ออกมาในช่วงเวลานี้  
 อย่างไรกด็ ี ท้ายทีส่ดุแล้วสงัคมไทยน่าจะผ่านพ้นปัญหา
เหล่านี้ไปได้หากคนไทยยอมรับความแตกต่างทางความคิดและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  และก็ยังเชื่อมั่นว่าฟ้าหลัง
ฝนคราวนี้จะไม่เหมือนฟ้าหลังฝนครั้งที่ผ่านมา  แต่จะเป็นฟ้าหลัง
ฝนที่จะน�าประเทศไทยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากหน้ามือ
เป็นหลังมือเลยทีเดียว...
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