BI tools and Dashboard
โดย คนไอที
(http://gotoknow.org/blog/it-guy)
เห็นชื่อเรื่ องอย่าตกใจ แม้วา่ จะดูหรู หรา
ใหญ่โต แม้จะไม่คนุ ้ หูนกั และก็ไม่ใช่เรื่ องที่องค์กร
ขนาดใหญ่ หรื อองค์กรระดับแนวหน้าเท่านั้นที่สมั ผัสได้
ที่จริ งแล้วเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับทุกหน่วยงานที่ต้ งั ใจ
ทางานให้ได้ดี เริ่ มแรกจะพูดถึง BI tools กันก่อน แล้ว
ต่อด้วย Dashboard
ลองมาดูวา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญเขาระดมสมองแล้วสรุ ป
ความเห็นว่าอย่างไรกับคาถามที่วา่ “Is My Business Too
Small for Business Intelligence (BI)?” หรื อ “Does
business intelligence make sense for (really) small
businesses?”
เว็บไซต์ Focus.com ได้สรุ ปผลการอภิปราย
หัวข้อข้างต้นออกเผยแพร่ เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554 (อ่าน
รายละเอียดได้ที่ http://www.focus.com/questions/smallbusiness/does-business-intelligence-make-sense-reallysmall/)
ผลสรุ ปของผูเ้ ชี่ยวชาญฟังง่าย ๆ ประเด็น
ชัดเจน น่าสนใจ เขาว่าไว้ดงั นี้ ลองพิจารณากันดู
1. จะใช้ BI เมื่อใดก็ใช้เถิด ขนาดของธุรกิจ(ภารกิจ)
ไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์อะไรเลย
เหตุผล บริ ษทั ทั้งหลาย(ไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่) ต่างก็
ต้องการที่จะเป็ นผูช้ นะ เป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบ ต้องการ
กาไรสูงสุดกันทั้งนั้น นัน่ ก็คือไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่
ต่างต้องการใช้เครื่ องมือที่เรี ยกกันว่า BI บ้างก็วา่ ที่
จริ งแล้วในระบบคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั ทั้งหลายใช้
กันนั้น ผูใ้ ห้บริ การซอฟต์แวร์ก็ได้ใส่คุณลักษณะ
ของ BI ไว้ในผลิตภัณฑ์อยูแ่ ล้ว อีกความเห็นเริ่ ม
ด้วยการเปรี ยบเทียบว่า จงดูรถยนต์คนั ไหนก็ได้ ไม่
ต้องสนใจว่าจะคันใหญ่คนั เล็ก แต่ละคันมีมาตรวัด
ความเร็ ว วัดเชื้อเพลิง มีไฟแสดงสถานะเครื่ องยนต์
สรุ ปสุดท้ายก็บอกว่าธุรกิจเล็ก ๆ ที่ตอ้ งใช้ BI ก็ไม่

ต่างอะไรกับการใช้รถยนต์ตอ้ งดูเกจ์ที่หน้าปั ทม์กนั
หรอก
2. BI เป็ นผลอย่างมากทีเดียวกับการเติบโตและ
ความสามารถในการสร้างกาไล แม้วา่ ธุรกิจจะเล็ก
เพียงใด
เหตุผล แม้วา่ ในกรณี ของธุรกิจขนาดเล็กสุด ๆ การ
นา BI หรื อซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลมาใช้
จะส่งผลโดยตรงในการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
เติบโตและเพิ่มผลกาไรของธุรกิจ เพราะจะสามารถ
ทาให้เห็นสถานะทั้งของเราเปรี ยบกับคู่แข่ง เราจะ
แก้ไข ชิงความได้เปรี ยบได้รวดเร็วกว่า อีก
ความเห็นหนึ่งว่าไว้วา่ สิ่ งที่จาเป็ นนั้นคือ จะต้องรู ้วา่
อะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของตน การดาเนิน
ธุรกิจโดยปราศจาก BI ทาให้การบริ หารจัดการ
นาไปสู่การตัดสิ นใจที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความ
เสี ยหายในที่สุด
3. BI มีความหมายต่อธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อได้เตรี ยม
ข้อมูลไว้พร้อมสรรพ
เหตุผล หากว่ารายงานบัญชีกบั การเงินไม่เชื่อม
สัมพันธ์กนั มีขอ้ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนมากมาย
ข้อมูลเหล่านี้จะต้องใส่ใจ จงแก้ไขให้เกิดความ
ถูกต้องเสี ยก่อน หากนา BI มาใช้โดยไม่นาพา จะทา
ร้ายธุรกิจ แทนที่จะช่วยให้ดีข้ ึน ธุรกิจขนาดเล็ก
ทั้งหลาย จะใช้ซอฟต์แวร์ดา้ นบัญชีกนั อยูแ่ ล้ว ซึ่ง
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็มีเครื่ องมือในการสร้าง snapshot
และ/หรื อ dashboard แนะนาให้สารวจดูเสี ยก่อนจะ
ตัดสิ นใจลงทุน กับ BI อีกความเห็นก็ในทานอง
เดียวกัน การทาธุรกิจกันอย่างจริ งจังไม่ใช่ทาเป็ น
อดิเรก ต้องเกี่ยวข้องกับ BI แน่นอน ธุรกิจส่วนใหญ่
ต่างก็ตอ้ งการให้บอกความจริ งที่เกิดขึ้น จะต้องทา
อะไร ทาอย่างไร หรื อแม้แต่ตอ้ งการรายงานง่าย ๆ
มันเป็ นเรื่ อปกติที่มีอยูแ่ ล้ว และเมื่อธุรกิจขยายจาก
micro ไปสู่ SMB ขอบเขตของ BI ย่อมซับซ้อนขึ้น
แต่ตอ้ งการเน้นว่า จะต้องจัดระบบระเบียบให้กบั
กระบวนการ และข้อมูล เสี ยก่อน ความเห็นสุดท้าย
บอกว่า วิธีการของ BI เป็ นวิธีการที่ทาแล้วได้ผล

สิ่ งหนึ่งอันเป็ นที่หวังหรื อต้องการ คือการได้แหล่ง
ของสารสนเทศที่สะอาด(ปราศจากขยะข้ อมูล
สารสนเทศที่ ไร้ คุณค่ า : ผูเ้ ขียน) หมายความว่า เมื่อ
เวลาคืบไป ธุรกิจโตขึ้น บริ ษทั จะมีขอ้ มูลที่ดีมากขึ้น
สาหรับการบริ หารจัดการ ถ้าหากว่าใช้ BI ที่พิศดาร
มากขึ้น คุณภาพของข้อมูล เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่
จะทาให้การใช้ BI ประสบผล
ผูเ้ ขียนเห็นว่าข้างต้นเป็ นบทสรุ ปที่ให้ความ
ชัดเจนสองประการ คือ การที่องค์กร(ทางธุรกิจ)ไม่วา่ จะ
เล็กหรื อใหญ่จะประสบผลสาเร็ จจาเป็ นต้ องใช้ BI และ
การจะใช้ BI ให้เกิดผล คือองค์กรปรับตัวได้ถูกทิศถูก
ทาง เดินไปสู่เป้ าหมายได้ต้องมีข้อมูลทีด่ ใี ห้กบั BI แล้ว
BI tool คืออะไร ขอกล่าวโดยสรุ ปว่า BI เป็ นคาย่อของ
Business intelligence หากจะแปลเป็ นไทยก็อาจได้
ความหมายสวยหรู ฟังเพลิน แต่ก็ไม่มีใครแปลไว้ ก็ใช้
ทับศัพท์กนั แต่เพื่อความเข้าใจที่แท้จริ ง ก็ให้เข้าใจว่า BI
เป็ นเครื่องมือ(เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ )ทีอ่ อกแบบมา
เพือ่ วิเคราะห์ ข้อมูล แล้ วทาให้ เราได้ เห็นภาพของอดีต
ปัจจุบัน และพยากรณ์ ถึงอนาคต ขององค์ กร เพือ่ ช่ วยใน
การบริหารจัดการงานให้ ประสบผลสาเร็จ ในทางธุรกิจ
จึงมีความต้องการใช้กนั เพื่อช่วงชิงความได้เปรี ยบเหนือ
คู่แข่ง ด้วยการทาให้องค์กรเติบโต เข้มแข็ง ขยาย(แย่ง)
ตลาด (แย่ง)ลูกค้า เพิ่มผลกาไร

สาหรับองค์กรภาครัฐ บางแห่งอาจดูเหมือนว่า
จาเป็ นต้องใช้ เพราะทาธุรกิจแข่งกับเอกชน แต่แท้จริ ง
แล้วองค์กรภาครัฐทุกองค์กรก็ตอ้ งแข่งขันกับตัวเอง คือ
การทาให้บรรลุเป้ าหมายให้จงได้ และทาให้สมบูรณ์
ที่สุด หรื อพูดอีกทีก็ได้วา่ องค์กรภาครัฐมีภารกิจที่ต้อง
ปฏิบตั ิ มีเป้ าหมาย ที่ต้องบรรลุให้ได้ เช่นเดียวกับองค์กร
ทางธุรกิจนัน่ แหละ แต่เป้ าหมายไม่ใช่นาผลกาไลเข้า
องค์กรตัวเอง แต่เป้ าหมายของภาครัฐอาจเป็ นความผาสุก
ของประชาชน และหากเป็ นเงิน ก็ตอ้ งนาเข้าแผ่นดิน ใช้
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่ใส่กระเป๋ าตัวเอง ดังนั้น
หากให้ความสาคัญกับ 2 ต้ อง คือต้องทา และต้อง
บรรลุผล องค์ กรภาครัฐไม่ ว่าจะเล็กหรือใหญ่ กส็ มควร
ต้ องใช้ BI tools เช่ นเดียวกัน หากใครว่าไม่ใช้ให้ถือว่า
ทางานแบบ “สักแต่ทาไปวันวัน” จะได้หรื อไม่ นี่คือ
คาถาม ไม่ใช่คาสรุ ป !
ก่อนจะต่อเชื่อมโยงไปถึงเรื่ อง Dashboard ยังมี
เรื่ อง BI tool ต่ออีกหน่อย สาหรับผูอ้ ่านที่สนใจจะใช้งาน
เพื่อให้งานในความรับผิดชอบของตัวเองประสบ
ผลสาเร็ จ ก็ขอเสนอเอกสารเผยแพร่ จากแหล่งเดียวกันอีก
เรื่ องหนึ่ง เผยแพร่ เมื่อ 10 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “Best
Practices for Using Excel as a BI Tool” อาจะเป็ น
ประโยชน์ในการสานฝันให้ลุล่วง ผูเ้ ขียนเห็นว่า สาหรับ
เรื่ องนี้ “องค์กรหรื อหน่วยงาน” นั้นมิได้หมายความว่า
ต้องเป็ นการจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์กรจริ ง ๆ แต่จะหมายถึง
การที่ผใู ้ ดรับผิดชอบต่องานใด และต้องทาให้สาเร็ จหรื อ
บรรลุเป้ าหมาย ก็สมควรอย่างยิง่ ที่งานนั้นไม่วา่ จะเล็กจะ
ใหญ่ ต้องใช้ BI tool ทั้งนั้น และ Excel คือสิ่ งที่คุน้ หู คุน้
มือ หลายคนเชี่ยวชาญ หลายคนใช้กนั มาเป็ นสิ บปี หาก
จะใช้เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ คงไม่เกินกาลัง ก็เลยนาเรื่ อง
นี้ ซึ่งเป็ นการเผยแพร่ วธิ ีการใช้โปรแกรม Excel ในวิถี
ของ BI
John Wilson CEO, Claim Insights, LLC บอก
ว่า Excel น่าจะเป็ นโปรแกรมที่มกั จะใช้เป็ น BI tool กัน
มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั Wilson และกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญของ Focus ได้เสนอเคล็ดลับและวิธีการใช้
Excel ในแบบของ BI ไว้ดงั ต่อไปนี้

Best Practices Checklist
□
Clean up and normalize your data.
เลือกข้อมูลที่มีคุณค่า มีความหมาย ที่จาเป็ น ตามที่
ต้องการ (ไม่เอาข้อมูลขยะมาใช้งาน) นามาใส่ลงใน
ตารางหลัก ดูให้แน่ใจว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ
ผ่านการ normalized ลดความซ้ าซ้อนแล้ว อย่างน้อยที่สุด
ก็โดยนิยาม และรู ปแบบข้อมูลที่มีการกาหนดไว้แล้ว
และ/หรื อได้ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน
data dictionary
□
Keep track of your data to make reports
repeatable and reusable.
ตั้งชื่อให้กบั ชุดข้อมูลที่ใช้วเิ คราะห์(ควรต้ องสื่ อ
ความหมายได้ ครอบคลุมเรื่ องที่จะวิเคราะห์ : ผูเ้ ขียน) เผื่อ
ว่าต้องนามาใช้ซ้ า และเพื่อวินิจฉัยหากชุดข้อมูลเสี ยหาย
เกิดการแตกกระจาย ขาดความสัมพันธ์จบั ต้นชนปลาย
กันไม่ถูก เฝ้ าตามข้อมูลหลักที่ดึงมาใช้วเิ คราะห์ เพื่อจะ
ทารายงานขึ้นใหม่ได้ และจะได้รู้วา่ จะทาอย่างไรเมื่อถึง
เวลาที่จะตัดสิ นใจหรื อให้ขอ้ แนะนา การชี้แจงผล
วิเคราะห์จาก Excel โดยปราศจากเอกสารชี้แจงที่ดี จะไม่
เกิดผลแต่อย่างใด เฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีคาถามอย่าง
เดียวกัน แต่ได้คาตอบที่แตกต่างกัน
□
Pick the chart that’s appropriate for your
analysis.
เลือก Chart ให้เหมาะกับเรื่ อง เพิม่ เติมความหมาย ความ
มีชีวติ ชีวาให้กบั Chart ได้จากโปรแกรมเพิ่มเติม (addons) อื่นๆ จะพบว่ามีโปรแกรมมากมายที่ใช้ได้ดีและ
ใช้ได้ฟรี ที่ juiceanalytics.com.มี Chart (สาหรับการ
เปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม และอื่นๆ) สี สนั
สวยงามให้ใช้ฟรี ต้องรู ้วา่ เมื่อใดจะใช้ Chart ที่แตกต่าง
กัน Chart แบบไหนเหมาะสมที่สุดกับการวิเคราะห์
ต้องรู ้วา่ อะไรคือ regression line ต้องรู ้วธิ ีเปลี่ยน Title,
Data series, Chart attributes
□
Become a pivot table “power user.”
ทาความคุน้ เคยกับเครื่ องมือวิเคราะห์ขอ้ มูลของ Excel
เฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของ pivot tables คืออะไร ตั้งใจ
ต้องการจะกาหนดอะไรเป็ นแกน ข้อมูลอะไรที่จะหมุน

ไปหรื อแปรเปลี่ยนเมือแกนหมุน อะไรคือเหตุการณ์
เริ่ มต้นที่จะเจาะลึกลงไปดูรายละเอียด ต้องรู ้จกั Pivot
Chart ไม่กลัวที่จะเรี ยนรู ้ Pivot Table ใช้เวลา 20 นาที
กับ Tutorial ที่ microsoft.com ประยุกต์ Pivot Table
และกราฟ ให้แสดงค่าและมุมมองหรื อมิติที่ช้ ีให้เห็นถึง
ปั ญหา โอกาส และสาเหตุ ใช้ Sparkline (มีใน Excel
2010) แสดง trend

ใช้ Slicer (มีใน Excel 2010) กับการวิเคราะห์ดว้ ย Pivot
table

ไม่หนักหนาเท่าใดกับการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการใช้
Excel โดยเฉพาะอย่างยิง่ Pivot table ควรดาวน์โหลด
PowerPivot add-in for Excel 2010 by Microsoft จะทา
ให้ง่ายในการนาข้อมูลจานวนมากจากแหล่งใดๆเข้ามา
วิเคราะห์ใน Excel ได้อย่างรวดเร็ว
□
Make use of Excel’s more advanced
capabilities.
Excel 2010 มีคุณลักษณะบางอย่างของ BI ในการ
วิเคราะห์ และทาให้ความสัมพันธ์ในข้อมูลที่ซบั ซ้อน

กลายเป็ นเรื่ องง่าย XML Import for RSS จะช่วยนา
ข้อมูลสดๆ ณ เวลานั้นๆ จากเว็บเข้าสู่ Excel เพื่อการ
วิเคราะห์ Analysis ToolPak เป็ นประโยชน์อย่างมาก
สาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยฟังก์ชนั่ ด้านสถิติ ด้านการเงิน
และด้านวิศวกรรม ในที่สุดการผสมผสาน slicers, pivot
table และ pivot chart ใน Excel 2010 จะทาให้เราสร้าง
dashboards ที่น่าประทับใจได้อย่างรวดเร็ ว
คงจะต้องยกเรื่ อง dashboard ไปคุยกันในฉบับ
หน้า เพราะหน้ากระดาษเหลือน้อย จึงถือโอกาสใช้เนื้อที่
ที่เหลือแสดงความเห็นให้ผอู ้ ่านได้พิจารณา...ปั จจุบนั มี
การเผยแพร่ ความรู ้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะใน
รู ปแบบของ frame work บ้าง best practices บ้าง ล้วน
แต่เป็ นการเผยแพร่ แนวทาง รู ปแบบวิธีการ ที่ผเู ้ ผยแพร่
ทาแล้ว ปฏิบตั ิแล้วได้ผลดี จึงอยากจะเตือนว่า หากเรา
นามาปฏิบตั ิ แล้ว ให้ต้งั ความหวังแต่เพียงว่า มีโอกาส
เป็ นไปได้สูงที่เราจะประสบผลสาเร็ จได้เช่นกัน มิได้
หมายความว่าจะประสบผลสาเร็ จแน่นอนในทุกกรณี
นอกเสี ยจากว่าเราทากิจกรรมอย่างเดียวกัน บนสภาวะ
แวดล้อมเดียวกัน ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า การที่เราได้
เห็น ได้อ่าน เอกสารเผยแพร่ ประเภทนี้ จะต้องทาตัวราว
กับว่าเป็ นผูร้ ู ้ที่กาลังตรวจตราดูวา่ ที่เขาทาอย่างนั้น มี
เหตุผลอย่างไร เขาคิดอย่างไร ใช้หลักการอะไร สิ่งทีเ่ รา
จะนามาใช้ ประโยชน์ ต่อไปได้ คือความรู้ ในระดับ
หลักการ และแนวคิดประยุกต์ ใช้ งาน รู ้แล้วเข้าใจแล้ว ก็
มาพินิจพิเคราะห์งานของเรา แล้วก็คิดวิธีการที่เหมาะสม
กับงานของเรา การนา frame work หรื อ best practice
มาใช้มิใช่หมายถึงการทาให้เหมือนกับเขาทุกขั้นตอน
ขอฝากไว้พิจารณาด้วยวิจารณญานของแต่ละท่าน
เกี่ยวกับเรื่ องแนวคิดของ BI ก็มิใช่เรื่ องใหม่แต่
อย่างใด ก็เป็ นแนวคิดพื้นฐานทัว่ ไปในการทากิจการ
ใดๆ ที่เราต้องสารวจ ตรวจตราตัวเองหรื อองค์กรเรา ให้
ชัดเจน ให้เห็นภาพของตัวเองที่แท้จริ ง จะเป็ นภาพที่ น่า
เกลียด ทางานแย่ ก็ตอ้ งยอมรับ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ ง ต้องไม่โกหกตัวเอง ผูเ้ ขียนเห็นว่าการทา
รายงานในเรื่ องต่างๆ เป็ นเพียงขั้นตอนของการติดตาม
งานที่ทาให้เราได้รู้สถานะ ความก้าวหน้าของงาน ผู ้

ควบคุมงาน ผูบ้ ริ หาร จึงมักจะได้ขอ้ มูลที่ไม่เพียงพอต่อ
การปรับปรุ ง แก้ไข หากผลลัพธ์ออกมาเป็ นที่น่าวิตก
การแก้ไขก็อาจแก้ไม่ถูกจุด เพราะไม่รู้วา่ มันแย่ตรงไหน
แล้วงานจะดีข้ ึนได้อย่างไร แต่การติดตามงานที่มุ่งเน้น
ในการปรับปรุ งงาน จะเป็ นตรวจตราต่อเนื่อง จดบันทึก
เหตุการณ์ สถานะ ทุกแง่มุม มุ่งที่อยากจะรู ้วา่ จะมีภยั ต่อ
กิจการเกิดขึ้นหรื อไม่ และเมื่อใด แนวคิดของ BI ก็เป็ น
เช่นนี้ แต่ที่ต่างกันคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือตรวจตรา ติดตาม และแสดงผล เท่านั้นเอง BI
อาจจะมีวธิ ีการบางอย่างดูเหมือนเพิ่งจะนามาใช้ เช่น การ
slice ข้อมูล การสร้างข้อมูลในลักษณะเป็ น cube แต่ก็
เปรี ยบเทียบได้กบั การตรวจตราชิ้นงาน โดยดูท้ งั เนื้อใน
ทั้งเนื้อนอกต้องพลิกซ้าย พลิกขวา คือการตรวจดูในมุม
หรื อมิติอื่นๆ หรื อปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่องาน และ
แม้กระทัง่ การดูอดีต ปั จจุบนั การคาดการณ์ไปข้างหน้า
ก็ลว้ นแต่เป็ นกระบวนการที่ทากันอยูแ่ ล้ว ดังนั้นจึงไม่น่า
แปลกใจว่า BI เป็ นเรื่ องที่ภาคภาคธุรกิจสนใจ ต้องหามา
ใช้กนั ให้ได้ไม่วา่ ธุรกิจจะเล็กจะใหญ่ แต่ภาครัฐกลับ
ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใด และไม่ได้นามาใช้สกั เท่าไร
(ประเมินได้จากการสารวจระบบหรื อกระบวนการ
ทางานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั อันไหนเป็ น BI บ้าง ประเมิน
จากปริ มาณข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์สนับสนุนการ
บริ หารจัดการให้องค์กรประสบความสาเร็ จ ว่ามีมาก
น้อยเพียงพอเพียงใด) นี่สิ เป็ นที่น่าแปลกใจ ผูเ้ ขียนจึง
อยากเชิญชวนผูอ้ ่านในฐานะผูใ้ ช้ไอที และมีภารกิจหรื อ
รับผิดชอบงานใดก็ได้ จะเป็ นกรอบงานหรื อขอบเขตงาน
เล็กเพียงใดก็ได้ ลองใช้ BI กัน งานส่วนย่อยๆ ดี มี
ประสิ ทธิภาพ ย่อมต้องส่งผลถึงงานใหญ่ดว้ ยแน่นอน
ช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. ของปี นี้ หลายจังหวัด
จมน้ า และคงจะสองเดือนหรื อเกินกว่า จึงจะกลับสู่ภาวะ
ปกติ ผูอ้ ่านท่านใดไม่ได้เผชิญทุกข์ในอุทกภัยครั้งนี้ ก็
ขอแสดงความเสี ยใจด้วย ที่ท่านไม่ได้รับโอกาสในการ
บาเพ็ญเพียร อันแสนสาหัส คนเลี้ยงสัตว์ คนปลูกต้นไม้
ทั้งสัตว์ท้ งั พืชผลคือเงินเลี้ยงชีพของเขา ได้สูญหายไปสิ้น
ต้องนับหนึ่งกันใหม่ เขาจะต้องบาเพ็ญเพียรกันเพียงใด
เป็ นเรื่ องที่น่าเห็นใจเขาเหล่านั้นเป็ นอย่างมาก....

