าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

ฉบับที่ ๒๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕







เมื่ออำ�น�จเก่�ปะทะอำ�น�จใหม่
คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้� ในระดับพื้นที่
"เมืองตักสิล�นคร"
ผลก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
อน�คตของก�รใช้ชีวิต (Future of Living)
ตัวอย่�งก�รนำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
สูค่ ว�มยัง่ ยืน : ก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทนโดยชุมชน
ตำ�บลท่�มะน�ว อำ�เภอชัยบ�ด�ล จังหวัดลพบุรี

บทบรรณาธิการ
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ วุฒิอาสาธนาคารสมอง
หลายจังหวัดกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานภายในจังหวัด
ทั้งงานแบบปัจเจกบุคคลและรวมกลุม่ กันทำางานกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ปัจจุบันโควิด
สายพันธุ์โอมิครอนได้เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งมีอัตรา
การติดเชื้อไวกว่า แต่ความรุนแรงของอาการน้อยกว่า ดังจะเห็น
จากอัตราผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั้น ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(ศบค.) จึงปรับมาตรการป้องกันโรคให้มีความเหมาะสม ได้แก่
ลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เหลือ ๔๔ จังหวัด และเพิ่มพื้นที่
เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น ๒๕ จังหวัด เปิดลงทะเบียน Thailand
Pass สำาหรับผู้เดินทางเข้าไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในรูปแบบการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแบบไม่ต้องกักตัว
(Test&Go) โดยไม่กำาหนดประเทศต้นทางและรับทุกประเทศ
ตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาล และเพิ่มพื้นที่นาำ ร่องท่องเที่ยว
ในบางอำาเภอของจังหวัดทีเ่ ป็นพื้นที่แซนด์บอ็ กซ์อยู่แล้วใน จ.ชลบุรี
และ จ.ตราด รวมทั้งเตรียมปลดโควิด-๑๙ จากโรคระบาด
เป็นโรคประจำาถิ่น และเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามนิยาม
ของกฎหมาย
ทั้งนี้ ขอให้วฒ
ุ อิ าสาฯ และภาคีเครือข่าย รวมทั้งคนใกล้ชดิ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก
แต่ตระหนักถึงการป้องกันและความปลอดภัยเป็นสำาคัญ
จุลสารฉบับบนี้ ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้น สร้างความรู้
ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพของวุฒิอาสาฯ
อันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเริ่มต้น
จากคอลัมน์ “ก้าวทันโลก” เรือ่ ง “เมื่ออำ�น�จเก่�ปะทะอำ�น�จใหม่”
ที่นำาเสนอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มี
ความแตกต่างกันทางด้านแนวคิด การทำางาน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทำาให้โลกก้าวเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่าง
อำานาจเก่าและอำานาจใหม่ ตามมาด้วยบทความประจำาฉบับ
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ซึง่ เป็นการถอดบทเรียน/ตัวอย่างการขับเคลือ่ นงาน ด้วยการศึกษา
และตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ในการใช้เครื่องมือตัวชี้วัด
ความยากจนและความเหลื่อมลำ้าในจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งมิติตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ใน
“คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในระดับพื้นที่เมือง
ตักสิล�นคร” จากนั้นเป็นเรื่องของการมองภาพอนาคตจาก
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต
อันใกล้ ที่มผี ลต่อการรูปแบบการอยู่อาศัย วิถชี วี ติ และการใช้ชวี ติ
ของคนไทยในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในคอลัมน์
สารพันสรรหามาฝาก “อน�คตของก�รใช้ชีวิต”
อีกทั้งยังมีเรื่องที่นา่ สนใจทีเ่ ป็นผลจากการลงนามและรับรอง
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ ยืน
(SDGs) ที่ได้ดาำ เนินการมาแล้ว ๕ ปี ในบทความ “ผลก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืนปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓” ที่รายงานผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของไทย ทัง้ ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าหมายย่อย
ทีม่ ีทงั้ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำาหนดและตำ่ากว่าเป้าหมาย
ระดับวิกฤตและระดับเสี่ยง ซึ่งต้องการความร่วมมือจาก
คนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๗๓ และต่อเนื่องมาถึง
ตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เรื่อง “ก�รส่งเสริมก�รใช้
พลังง�นชุมชนอย่�งยั่งยืน : ชุมชนท่�มะน�ว อ.ชัยบ�ด�ล
จ.ลพบุร”ี ทีช่ มุ ชนรวมตัวกันแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
จากมูลสัตว์และนำ้าเสียจากฟาร์มสุกร และรายได้ไม่เพียงพอ
โดยการสำารวจข้อมูลพื้นที่ ศึกษา ออกแบบ วางแผน และ
ดำาเนินการนำาสิ่งที่เป็นขยะมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน
จนเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนในวิถพี อเพียง และจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้พลังงานที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังไม่คลี่คลาย
เท่าใดนัก สศช. ได้ประสานและขับเคลื่อนงานผ่านการสื่อสาร
ออนไลน์ ทั้ง Line Facebook และการประชุม Zoom โดยเน้น
การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของวุฒิอาสาฯ เช่น การเงิน การใช้งาน Facebook Youtube
เป็นต้น ซึ่งวุฒอิ าสาฯ สามารถเสนอแนะประเด็นหรือหัวข้อทีส่ นใจ
ผ่านมาทางเจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลประจำาภาค หรือ Facebook มูลนิธิ
พัฒนาไท หรืออีเมล์ : brainbank.nesdc.go.th ได้ตลอดเวลา
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”

โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. และ ประธานคณะทำางานฝ่ายวิชาการ
สมาคมข้าราขการอาวุโสแห่งประเทศไทย

เมื่ออำ�น�จเก่�

ปะทะ อำ�น�จใหม่

โลกในศตวรรษที ่ ๒๑ เป็ น โลกแห่ ง
สงครามใหม่ ข้าศึกใหม่ ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มีวัน
กลับมาเหมือนเดิม ต้องคิดกันใหม่ ทำากันแบบใหม่
การเปลีย่ นแปลงนีม้ ีทัง้ โอกาสและวิกฤติทตี่ ามมา
มากมาย โดยเฉพาะวิกฤติความขัดแย้ง อันเกิดจาก
ผลกระทบที่มีต่อผู้ที่ยังคิดและทำาแบบเดิม ๆ ที่เคย
ใช้ ไ ด้ ผ ลในอดี ต ไม่ย อมปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเป็นจริงของโลก และผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ภาวการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนตลอดเวลา
นับล้าน ๆ ปีบนโลกใบนี้ จะส่งผลในทางดีหรือร้าย
อย่า งไร คงจะต้ อ งเรี ย นรู ก้ ั น ไป ปรั บ ตั ว กั น ไปท่า มกลางความไม่เ ทีย่ งแท้แ น่ น อน
นิตยสาร Harward Business Review ตีพิมพ์บทความของ Jeremy Heimans
และ Henry Timms พูดถึงผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำาให้โลก
ก้าวเข้าสู่เวลาที่อำานาจเก่าและอำานาจใหม่กำาลังทดสอบกำาลังกันอย่างมาก
อำ�น�จเก่� (Old Power) หมายถึง การรวมศูนย์อำานาจ
อยู่ในส่วนกลางในมือของคนส่วนน้อย ที่ควบคุมกำากับคนส่วนใหญ่
ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ เมื่อมีแล้วกลุ่มผู้มีอำานาจจะหวงแหนอำานาจ
นี้มาก แกะออกยาก
อำ� น�จใหม่ (New Power) เป็ น อำา นาจทีต่ กอยูใ่ นมื อ
คนจำานวนมากในระบบเปิด เชื่อมโยงพึ่งพิงอิงกันในแนวราบ มีพลังร่วม
โลกยุค แห่ ง สงครามใหม่ ข้ า ศึ ก ใหม่ จะอยูร่ อดกั น อย่า งมั น่ คง
มัง่ คั่ง และยัง่ ยืนกันได้ จำาเป็นต้องอาศัยการใช้อำานาจใหม่มารับมือ
แทนอำา นาจเก่ า ซึ ่ง ไม่ส อดคล้อ งกั บ ความเป็ น จริ ง ในยุค ดิ จิ ท ัล
ปัญญาประดิษฐ์ และนับวันจะต้องสูญพันธุ์ไป แต่การเปลีย่ นผ่านปรับตัวให้คิดใหม่
ทำาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เปรียบเสมือนไดโนเสาร์ก่อนสูญพันธุ์ จะอาละวาด ฟาดงา
หวงอำา นาจเหมือ นจงอางหวงไข่ สร้ า งความพิ น าศให้ แ ก่ ส ัง คมตนเองได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใดแล้วแต่บริบทของแต่ละสังคม ซึ่งไม่เหมือนกัน เพราะการปรับตัวต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการเดินทางอันยาวไกล ใช้เวลาเหมือน
การเดินทางไกลในลักษณะ Journey มิใช่ไปเทีย่ วระยะสัน้ หรือ Trip แต่ถ้าปรับตัว
ไม่ได้ แล้วยังคิดแบบเดิม ๆ ทำาแบบเดิม ๆ ภายใต้ระบบราชการ (Bureaucracy)
ก็ตายคาอำานาจอยูใ่ นกะลาลูกเดียว สำาคัญว่า สังคมเราเริ่มออกเดินกันแล้วหรือยัง
หรือว่ายังยำ่าอยูก่ ับทีห่ รือถอยหลังกลับสูอ่ ดีต โลกสมัยใหม่มีสภาวะแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่ อ การเติ บ โตของอำา นาจใหม่ โดยเฉพาะการสร้ า งพลัง อำา นาจจากคนส่ ว นใหญ่
ในระดับรากหญ้าแตกต่างไปจากอำานาจเก่าในศตวรรษที่ ๒๐
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Mission to The Moon บน Facebook สรุป
สาระและความเห็นเกีย่ วกับบทความนีไ้ ว้อย่างน่าสนใจว่า
อำานาจเก่านั้นทำางานเหมือนเงิน เปรียบเสมือนเงิน
ทีอ่ ยูใ่ นมือคนทีม่ ีเยอะแยะมากมาย คนทีม่ ีน้อยมาก
และคนทีไ่ ม่ค่อยจะมีเลย คนมีมาก ๆ จะหวงแหน
ส่ ว นทีเ่ ขาครอบครองอยูม่ าก เพราะมี อำ า นาจมาก
เป็ น ของปิ ด และคนอืน่ เข้ า ถึ ง ยาก เป้ า หมายของ
อำานาจเก่าจึงมุ่งเน้นการรวมศูนย์อาำ นาจให้อยู่ในมือตน
และพรรคพวกในทุกวิถที าง ส่วนอำานาจใหม่น้นั ทำางาน
เหมือ นสายนำ้ า หรื อ กระแสไฟฟ้ า ทีค่ นจำ า นวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ และเป็นของทีเ่ ปิ ด สำ าหรั บ ทุ ก คน
ในสังคม สังคมแบบนี้จะมีพลังมากหากสามารถเชื่อมโยง
ในแนวราบ สร้างพลังร่วมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันอย่างเป็นเครือข่าย ไร้พรมแดน ตามลักษณะกิจกรรม
และการทุ่มเทของคนเข้าร่วม อาทิ

๑. ก�รมีส่วนร่วมและออกแบบ (Sharing &
Shaping) Facebook เป็นตัวอย่างทีด่ ีในการสร้าง
สภาวะแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการมีส่วนร่วมในสังคมแทบ
ทุกมิติ โดยทุก ๆ เดือนจะมีคนสร้างสาระ (Content)
ในรูปแบบต่าง ๆ บน Facebook ถึง ๓๐,๐๐๐ ล้านชิ้น
แม้แต่ธุรกิจแบบเก่าเองก็ยังต้องพยายามหักเหมาทางนี้
เช่นกัน อาทิ Nike ID ริเริ่มให้ลูกค้าสามารถออกแบบ
รองเท้าในแบบที่ตัวเองชอบได้
๒. ก�รจัดห�ทุน (Funding) ปัจจุบันมีการ
ระดมทุนแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านองค์กรขนาดใหญ่เหมือน
แต่กอ่ น คนในระดับล่างสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้งา่ ยขึ้น
โดยผ่านเวทีหรือ Platform Crowd Funding อย่าง Kickstarter หรือ Platform การให้กู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่าง Kiva (Kiva ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ
ทั่วโลกน้อยที่สดุ เพียง ๒๕ ดอลลาร์สหรัฐฯ ทางออนไลน์)

๓. ก�รผลิต (Producing) AirBnB หรือ Etsy หรือ Task Rabbit
เป็นตัวอย่างทีด่ ีของกรณีทีใ่ ช้ของทีต่ นเองมีหรือความถนัดของตนเอง
ในการสร้างรายได้โดยตรง และลูกค้ายินดีที่จะซื้อของโดยตรงเช่นกัน
๔. คว�มเป็นเจ้�ของร่วมกัน (Co–Ownership) Wikipedia
หรือ Linux เป็นตัวอย่างของพื้นที่กลางที่เปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ร่ ว มกั น และเป็น เจ้ า ของความคิ ด ร่ ว มกั น คาดกั น ว่ า
ปัจ จุ บ ัน คนทีม่ ีส ่ว นร่ ว มในกระบวนการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของอำา นาจใหม่ดั ง ทีก่ ล่า วไว้ ข้ า งต้ น มีม ากกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของ
ประชากรโลก แกนกลางของอำานาจใหม่ทชี่ ่วยสร้างความเข้มแข็ง
ขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็คือ กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการเพิ่มมูลค่า
ที่เป็นวังวนอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า Feedback Loop ซึ่งสามารถสร้าง
พลังอำานาจให้เข้มแข็งมากขึ้น
ในทัศนะของผม จาประสบการณ์จริงที่สงั เกตดูและกวาดสายตา
ไปทั่วโลก อำานาจใหม่ทีก่ ำาลังเข้ามาแทนทีอ่ าำ นาจเก่ามีความเป็นจริง
มากขึ้นทุกวัน เห็นได้ชัดในองค์ภาคธุรกิจเอกชนทีจ่ ำาเป็นต้องปรับตัว
สนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นก็ตอ้ งล้มละลายกันไป

Scenario 4 Inequality as a Friend ความเหลือ่ มลำ้ายังเป็น
ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัญหาสำาคัญในสังคม
การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในอนาคตเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าและมีราคาแพง
ทำาให้คนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานได้ และรัฐบาลไม่ลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ทำาให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนแย่ลง ไม่มเี งินซื้อเทคโนโลยี
และจ่ายค่าที่พักอาศัย จึงต้องอาศัยในห้องเช่าขนาดเล็กและใช้พื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด้านสังคม ความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยตอบสนอง
ความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำาให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนบางกลุ่มเท่านั้น
ที่ดีขึ้น ประชาชนส่วนมากต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ต้องดิ้นรนด้วยตนเอง
ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ให้คนอื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึง เศรษฐกิจ การกระจาย
รายได้ของภาครัฐล้มเหลว ทำาให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานถูกจำากัด คนไม่สามารถ
มี ที อ่ ยู อ่ าศั ย เป็ น ของตนเองได้ หรื อ มี ที อ่ ยู่ อ าศั ย ขนาดเล็ ก และแออั ด
และถูกซำ้าเติมด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทีแ่ ย่ เทคโนโลยี ยังไม่มีกฎระเบียบ
ที่มากพอในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ต่าง ๆ มีการผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มเดียว และมีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการเอารัด
เอาเปรียบและคุกคามประชาชน และคุณค่� ผูค้ นส่วนมากกลายเป็นคนหาเช้า
กินคำ่า คิดว่าการใช้ชีวิตที่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง รอคอยปาฏิหาริย์
และไม่พัฒนาตนเอง และคนที่มีที่อยู่อาศัยหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีกลายเป็น
คนเอารัดเอาเปรียบชนชั้นล่าง
การมอง “อนาคตของการใช้ชีวิต” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำาคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต
รวมถึงการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการออกแบบ
อนาคตที่พงึ ประสงค์ของไทย รวมถึงคนในประเทศมีความมั่นคงในการดำารงชีวติ

(ต่อจากหน้า ๑๔)

ที่เข้าถึงได้ อาจเกิดจากมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐ
ให้คนมีที่อยู่อาศัย เทคโนโลยี เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัจฉริยะ
ต่าง ๆ ได้รบั การพัฒนาเพื่ออำานวยความสะดวกสบาย แต่คณ
ุ ภาพ
ของเทคโนโลยีเป็นเพียงแค่ระดับพอใช้ รวมถึงอาจมีการนำาเทคโนโลยี
ไปใช้ในทางที่ผิด และคุณค่� คนมีคา่ นิยมเน้นของถูก ไม่เน้นของดี
เนื่องจากการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพอาจมีต้นทุนที่สูง
Scenario 3 Only Privilege เศรษฐกิจของโลก
ถูกพัฒนาอย่างเติบโต และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวกระโดด
ช่วยให้สามารถเข้าถึงสิง่ ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย การได้มา
ซึ่งสิง่ เหล่านี้ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูง บุคคลที่มีรายได้สูง
หรือคนรวยเท่านั้นที่จะได้ทั้งความสะดวกสบายในชีวิตประจำาวัน
และทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ีประสิทธิภาพ ทำาให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ยากกว่าปกติ โดยด้านสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่อยู่อาศัยที่ออกแบบมาอย่างดีและลำ้าสมัย และพฤติกรรม
ในชีวิตประจำาวันทีม่ ีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน โดยผู้มี
รายได้ สู ง มี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ดี ก ว่ า
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และที่อยู่อาศัยมีราคาแพง
เพราะการลงทุนที่สูง ทำาให้บุคคลที่มีเงินมีโอกาส มีต้นทุนชีวิต
ทีด่ ีกว่า และมีคุณภาพการใช้ชีวิตสูง เทคโนโลยี วิถีดิจิทัล
ได้รับการพัฒนาถึงขั้นสูงสุด มีการลงทุนในการพัฒนาอุปกรณ์
อัจฉริยะต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์คนที่มีรายได้สูงเป็นหลัก และไม่มี
เทคโนโลยีราคาถูกสำาหรับผู้มีรายได้น้อย และคุณค่� ผู้คน
มีความคิดว่า เงินคือพระเจ้า เพราะผู้ทมี่ ีกำาลังจ่ายได้มากกว่า
ทั้งการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและปัจจัยทางเทคโนโลยี
จะกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพล เป็นชนชั้นแนวหน้า หรือ Elite ที่ได้รับ
การยอมรับทางสังคมมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย

หากไม่ปรับตัว คนรวยและภาคเอกชนหากปรับตัวใช้อำานาจใหม่
ไม่ได้ อาจกลายเป็นคนเคยรวย ธุรกิจวอดวายสูญพันธุ์ แข่งขัน
กับใครไม่ได้ แต่ทน่ี า่ เป็นห่วงเห็นจะเป็นภาครัฐทีย่ งั คงไม่ยอมปรับตัว
ยังคงนิยมการรวมศูนย์อำานาจในรัฐใหญ่ สังคมเล็ก และดูเหมือน
อำานาจแบบเก่าในสังคมอุปถัมภ์จะยิ่งมั่นคงแข็งแรง เพราะมี
ความสามารถในการรวมศูนย์อำานาจ ทำาให้รัฐใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะทีส่ ังคมยิง่ เล็กลงในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกภายนอก สำ า หรั บ บ้ า นเราในทางการเมือ ง ภาครั ฐ
ยังคงใช้อำานาจเก่าสร้างความมั่นคงอย่างได้ผล แต่นานวันไป
ก็คงต้องติดตามเรียนรู้กนั ต่อไปว่า อำานาจเก่า–รัฐใหญ่–สังคมเล็ก
กั บ อำ า นาจใหม่ – สั ง คมใหญ่ – รั ฐ เล็ ก จะปรั บ ตั ว เข้ า หากั น
เพื่อสร้างความมั่นคง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน ได้อย่างไร คิดถึงทฤษฎี
ดาร์วนิ แล้วอดสยองไม่ได้ เพราะค้นพบว่า It is not the strongest
of species that survives nor the most intelligent,
but the one most responsive to change.
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ที่มา : สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประมวลและเรียบเรียงโดย สศช.

บทความประจำาฉบับ

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
ในระดับพื้นที่

“เมืองตักสิลานคร”
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พฒ
ั นา
ตัวชี้วดั ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความยากจนและความเหลื่อมลำา้
ได้แก่ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI)
ดัชนีความยากจนหลายมิติระดับประเทศ (National Multidimensional
Poverty Index : MPI) และดัชนีความยากจนหลายมิตขิ องกลุม่ เด็ก (Child
MPI) จึงมีการติดตามสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมลำา้ ในระดับ
พื้นที่ โดยนำาดัชนี HAI และ MPI มาเป็นกรอบในการเลือกพื้นที่ เพื่อติดตาม
และประเมินสถานการณ์ความยากจนและความเหลือ่ มลำ้า และวิเคราะห์
ช่องว่างผลการพัฒนาในพื้นที่ตามแต่ละมิติของ MPI และ HAI ที่นำาไปสู่
การจัดทำาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการลด
ความยากจนและเหลื่อมลำ้า ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และ ช่วงปี ๒๕๕๘๒๕๖๐ โดยคัดเลือกจังหวัดมหาสารคามเป็นกรณีศึกษา
หากกล่าวถึงชื่อเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษา “ตักสิลานคร” เป็นเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หลายท่านคงทราบดีว่าหมายถึงจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่
บริเวณศูนย์กลางของภาค มีสถาบันการศึกษาหลากหลายสาขา อาทิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วิทยาลัย
ครูมหาสารคาม) วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังมีช่อื เสียงในด้านประวัตศิ าสตร์ศลิ ปวัฒนธรรม
และปูชนียสถานที่มีชื่อเสียงอย่างพระธาตุนาดูน สมดังคำาขวัญของจังหวัด
“พุทธมณฑลอีส�น ถิ่นฐ�นอ�รยธรรม ผ้�ไหมลำ้�เลอค่� ตักสิล�นคร”

มองมหาสารคามผ่านเลนส์ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม (Gross Provincial
Product : GPP) เท่ากับ ๕๙,๒๐๘ ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ ๔๗ ของ
ประเทศ โดยสาขาการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ ภาคเกษตร
การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ ของมูลค่าการผลิตในจังหวัด
ทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาการศึกษา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตักสิลานคร ร้อยละ
๑๘.๐ มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ จำานวน ๑,๐๓๔ แห่ง และนักเรียน
นักศึกษากว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน

5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�คและจังหวัด (ณ ร�ค�ประจำ�ปี) พ.ศ. ๒๕๖๑
GRP and GPP at Current Prices : 2018

(อันดับที่ 61 ของประเทศ
16 ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย แต่ก็ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกับหลายจังหวัด คนท้องถิ่นที่เป็นแรงงาน
ทักษะสูงและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ย้ายออกไปนอกพื้นที่
เพือ่ แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจทีด่ กี ว่า อีกทัง้ ยังเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
ของจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๑๘.๗ ของประชากร
ทั้งจังหวัด ประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้งและการบริหาร
จัดการนำ้าเพื่ออุปโภคบริโภค ที่เป็นปัญหาสะสมในพื้นที่
สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ท่ที า้ ทายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนมหาสารคามให้อยู่ดกี นิ ดีและยั่งยืน
ท่ามกลางประเด็นท้าทายดังกล่าว จังหวัดมหาสารคาม
ดำาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถยกระดับ
มาอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีทิศทางการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความยากจน และความเหลื่อมลำ้า
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และตัวชี้วัดความยากจน
ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ดังนี้
๑. สัดส่วนคนจนในจังหวัดลดลง พิจารณาจาก
เส้นความยากจน พบว่า ปี ๒๕๖๒ สัดส่วนคนจนคิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗๙ หรือเท่ากับ ๒๙,๘๐๑ คน ลดลงจากร้อยละ
๑๑.๙๕ หรือ ๙๘,๔๑๐ คน ในปี ๒๕๖๑

๒. คว�มย�กจนในมิตทิ ่มี ใิ ช่ตวั เงินลดลงอย่�งต่อเนื่อง พิจารณา
จากดัชนี MPI เป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนิยามความยากจนที่นอกเหนือ
จากตัวเงิน ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ การศึกษา การใช้ชีวิตในแบบที่ดี
ต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมัน่ คงทางการเงิน มิตลิ ะ ๓ ตัวชีว้ ดั
รวม ๑๒ ตัวชี้วดั พบว่า ความยากจนหลายมิตมิ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี ๒๕๕๖–๒๕๖๒ ทั้งสัดส่วนประชากรทีย่ ากจนหลายมิติ
จากร้อยละ ๔๕.๓ ในปี ๒๕๕๖ เหลือร้อยละ ๑๓.๒ ในปี ๒๕๖๒ และ
ความรุนแรงของความยากจน จากร้อยละ ๓๘.๙ เหลือร้อยละ ๓๕.๗
ในช่วงเวลาเดียวกัน ทัง้ นี้ ปัจจัยหลักที่ท�ำ ให้กลุ่มคนจนมีคว�มย�กจน
ลดลงได้แก่ การเข้าถึงนำ้าดื่มสะอาด การถือครองทรัพย์สิน การเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต จำานวนปีการศึกษาที่สูงขึ้น และการขัดสนด้านอาหาร
ลดลง
๓. ภ�พรวมคุณภ�พชีวติ ของคนมห�ส�รค�มดีข้นึ อย่�งต่อเนื่อง
จากดัชนีความก้าวหน้าของคน ซึ่งใช้วดั คุณภาพชีวติ ใน ๘ ด้าน ได้แก่
ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพ
แวดล้อม ชีวติ ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และ
การมีส่วนร่วม พบว่า ภาพรวมคุณภาพชีวิตของคนมหาสารคามทุก
ระดับรายได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๕๘ อยู่อนั ดับที่ ๔๓
ดีขึ้นเป็นอันดับที่ ๓๑ ในปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะมิติด้านชีวิตการงาน
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และการคมนาคมและการสื่อสาร

ที่มา : กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า จังหวัดมหาสารคามมีแนวโน้ม
การพัฒนาที่ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพลังของการผลักดัน
และมุ่งแก้ปัญหาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ควบคู่ไปกับ
นโยบายจากรัฐบาล สศช. จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน
เพื่อค้นหาว่าการขับเคลื่อนใดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพรวม
การพัฒนาเมือง และเชื่อมโยงมาสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ดีขึ้น รวมทั้ง
สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับพื้นทีอ่ ่นื ๆ ได้นาำ ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป

มหาสารคามจากมุมมองในพื้นที่ เมื่อองค์ความรู้ คือ
คานงัดสำาคัญของการพัฒนา
“แหล่งผลิตสินค้�เกษตรและอ�ห�รคุณภ�พ ศูนย์กล�ง
บริก�รท�งก�รศึกษ�และวัฒนธรรม ประช�ชนมีคณ
ุ ภ�พชีวติ ทีด่ ”ี
คือเป้าหมายการพัฒนาตามแผนของจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๔
สะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดยังคงให้ความสำาคัญกับภาคเกษตรกรรม
ภาคการศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยดำาเนินการ ดังนี้
๑. แก้ไขปัญห�ภ�คเกษตรเพื่อขจัดคว�มย�กจน เมื่อภาคเกษตร
ยังคงเป็นโครงสร้างรายได้หลักของจังหวัด การแก้ปญ
ั หาความยากจน
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน จึงต้องให้ความสำาคัญ
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กับการขจัดอุปสรรคสำาคัญต่อภาคเกษตรเป็นลำาดับแรก เช่น ภัยแล้ง
การขาดความรู้และวัสดุอปุ กรณ์ในการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการตลาดได้ เป็นต้น
จังหวัดมหาสารคามมีแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ฐานข้อมูล
อาทิ ข้อมูล จปฐ. ของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลสารสนเทศนำา้ จังหวัด
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำามาวิเคราะห์ปัญหา/ศักยภาพ
เป็นรายหมู่บา้ น แล้ววางแผนบริหารจัดการนำา้ และส่งเสริมการทำาเกษตร
ให้เหมาะสมตามศักยภาพ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีนำ้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ สามารถพึง่ พาตนเองได้ และมีความมัน่ คง
ในอาหาร จากนั้นจึงนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น
 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ
และรวมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง อาทิ กลุม่ สมุนไพรแปลงใหญ่
กล้วยแปลงใหญ่ อำาเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั สวนผักทีบ่ า้ นเชียงยืน ฟาร์มไก่
อารมณ์ดบี า้ นสวนภูระวี กลุม่ เพาะเลีย้ งปูนา กลุม่ เพาะเลีย้ งหอยขม
เพื่อเป็นต้นแบบและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ส่งเสริม
สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ มันแกวบรบือ ให้ขึ้น
ทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications : GI)
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการส่งออกและช่องทาง
การขายออนไลน์

กลุ่มเกษตรกรรายได้น้อยและมีทักษะไม่มาก ส่งเสริม
องค์ความรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ และโคก หนอง นา โมเดล โดยสร้างต้นแบบ
การเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีนำ้าเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิด โดยไม่พึ่งพา
เกษตรเชิงเดี่ยว ลดรายจ่ายให้สามารถพึ่งตนเอง และมีความมั่นคง
ด้านอาหาร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัด
เห็นได้จากสัดส่วนคนจนและกลุ่มผู้ขัดสนมีความขัดสนอาหารและ
นำ้าดื่มลดลง อีกทั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กลุ่มเกษตรกร
ที่ทำาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มีอาหารเพียงพอต่อการดำ ารงชีพ
สามารถอยูใ่ นทีพ่ ักได้โดยไม่เดือดร้อนแม้จะไม่มีรายได้ แต่ไม่เพียงพอ
ที่จะยกระดับรายได้ของผู้มีรายได้น้อยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมได้
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ทั้งหมด


โครงก�รฟืน้ ฟูสมถรรถภ�พทีจ่ �ำ เป็นด้�นสภ�พแวดล้อมและทีอ่ ยูอ่ �ศัยต่อสุขภ�พผูพ้ กิ ��ร
โดยชุมชนมีสว่ นร่วม อำ�เภอกันทรวิชยั จังหวัดมห�ส�รค�ม

๒. ส่งเสริมภ�คก�รศึกษ�ให้ขับเคลื่อนก�รพัฒน�บนฐ�นของ
องค์คว�มรู้ การศึกษามีสว่ นสำาคัญเป็นลำาดับ ๒ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
 พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนที่เน้นก�รพัฒน�ชุมชน
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กาำ หนดให้แต่ละหลักสูตร
นำาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไปจัดการเรียนรู้
คู่การให้บริการในชุมชน ในลักษณะ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”
เพื่อลดความเหลื่อมลำ้า เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการศึกษาควบคู่กับการดูแลสังคม โดยบูรณาการ
องค์ความรู้ ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา/ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ในพื้นที่ (Area-based Approach) ตัวอย่างผลลัพธ์การพัฒนา
ท้องถิ่นจากวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เช่น การบูรณะโบราณสถาน
และการนำาภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” มาออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอและใช้เส้นใยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้
ทดแทนการเลี้ยงไหมแบบดั้งเดิมที่ใช้สารเคมีปริมาณมาก โดยความร่วมมือ
ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง
และนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ เป็นการต่อยอดต้นทุนศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่มาสู่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 ร่วมมือกับหน่วยง�นในจังหวัด ศึกษ� วิจัย พัฒน�ฐ�น
ข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้� รวมทั้ง
สนับสนุนก�รทำ�เกษตรอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการนำางานวิจยั
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ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริง อาทิ จัดทำาข้อมูลระบบสารสนเทศนำ้า
ของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการนำ้าจังหวัด
พั ฒ นาโรงปลู ก ผั ก อั จ ฉริ ย ะที ่ส ามารถควบคุ ม แสงแดดและนำ้ า
การสนับสนุนทุนสำาหรับบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)
 ต่ อ ยอดง�นวิ จั ย ของคณ�จ�รย์ ม ห�วิ ท ย�ลั ย
สู่ก�รพัฒน�นวัตกรรมต่�ง ๆ เพื่อยกระดับก�รผลิตในท้องถิ่น
ให้ส�ม�รถแข่งขันได้ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตให้เกษตรกรในชุมชน มีต้นทุนดำาเนินการที่สามารถเข้าถึงได้
และเลือกประเด็นปัญหาหรือการพัฒนานวัตกรรมจากฐานข้อมูลพืน้ ที่
ทีม่ ีความโดดเด่น/ความเข้มแข็งในการทำาการเกษตรประเภทต่าง ๆ
อาทิ พัฒนานวัตกรรมการปลูกมันสำาปะหลังที่อำาเภอโกสุมพิสัย
ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของจังหวัด
หรือพัฒนานวัตกรรมการปลูกข้าวที่อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง
 ขย�ยโอก�สก�รศึกษ�ในพื้นที่ ดำาเนินการผ่านโครงการ
“เด็กดีมที ่เี รียน” โดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
ซึ่งได้ดำาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสำาหรับ
เด็กมัธยมศึกษาและขยายไประดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีพ
พยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยสารพัดช่าง
มหาสารคาม รวมถึงขยายโอกาสทางการศึกษาร่วมกับจังหวัดข้างเคียง
ได้แก่ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และขอนแก่น ดังเห็นได้จากดัชนี
ความยากจนหลายมิติ ประเด็นสัดส่วนคนขัดสนด้านการศึกษา
จำานวนปีการศึกษาของเยาวชนทีเ่ พิม่ ขึน้ และสัดส่วนคนทีเ่ รียนล่าช้า
และหลุดออกนอกระบบลดลง
๓. ก�รบูรณ�ก�รร่วมกันระหว่�งกลไกในพื้นที่ เพื่อจัดบริก�ร
ส�ธ�รณะให้เข้�ถึงทุกกลุ่ม โดยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ภาคประชาสังคม และชุมชน มีการบูรณาการความร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็ง ในการจัดบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างมีส่วนร่วม และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น
 บู ร ณ�ก�รแบบเป็ น ท�งก�รเพื ่อ แก้ ไขปั ญ ห�ก�ร
ข�ดแคลนนำ้� อาทิ คณะกรรมการนำ้าของจังหวัด ที่มีผู้แทนจากภาครัฐ
เอกชน และท้องถิ่น จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการนำ้าตั้งแต่
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน หารือร่วมกันทุกอาทิตย์
เพื่อวางแผนบริหารจัดการนำ้าในช่วงฤดูแล้ง โดยแบ่งกลุ่มหมู่บ้าน
ตามปริมาณนำา้ สำารองคงเหลือ และให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ
นำ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในหมู่บ้านเป็นลำาดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ดัชนีความยากจนหลายมิติ ประเด็นจำานวนคนที่ไม่สามารถเข้าถึง
นำ้าดื่มสะอาดลดลงมาก จากร้อยละ ๒๒.๐ ในปี ๒๕๖๐ เหลือร้อยละ
๖.๗ ในปี ๒๕๖๒
 บูรณ�ก�รแบบไม่เป็นท�งก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต
เช่น โครงการ “ชุมชนปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน” โดยสำานักงานป้องกันสาธารณภัยร่วมกับภาคประชาสังคม
ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา วางแผนทั้งระบบ

ตั้งแต่ต้นนํ้า ให้ความรูก้ ารป้องกันการเกิดเหตุตัง้ แต่ในบ้านและ
ชุมชน และร่วมกับชุมชนระบุจุดอันตรายในพืน้ ที่ กลางนํา้ กวดขัน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดร่วมกับตำารวจและหน่วยงาน
ขนส่ง และปลายนํ้า ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการด้าน
ความปลอดภัย โดยมีอาสาสมัครคอยตรวจตราในพื้นที่ และ
นำาร่องในสถาบันการศึกษา ส่งผลให้อุบัติเหตุลดลง
 บูรณ�ก�รทรัพย�กรร่วมกันระหว่�งเทศบ�ล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันแบบคลัสเตอร์ ในการสร้างเมืองการศึกษาที่มสี ภาพแวดล้อมดี
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และบริการสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อาทิ เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพืน้ ทีบ่ ่อกำาจัดขยะทีใ่ ช้ร่วมกับ
อปท. จำานวน ๑๕ แห่ง และจัดรถดับเพลิงให้บริการครอบคลุม
เขตเทศบาลตำาบลท่าขอนยางและขามเรียง
 บู ร ณ�ก�รระหว่ � งเทศบ�ลกั บ กลไกส�ธ�รณสุ ข
ในพื้นที่ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ได้แก่ “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านด้วยความ
เอือ้ อาทร” โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์แพทย์
ชุมชน (เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล) ในเขตเทศบาล
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ออกให้บริการ
ผูป้ ่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณ
จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดเทศบาล และ
จัดสรรให้ศูนย์แพทย์ชุมชนทีร่ ับผิดชอบผู้ป่วยแห่งละ ๑๒–๑๕ ราย
นอกจากนี้ ยังได้รบั การหนุนเสริมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นำานักศึกษาลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคให้ผู้สูงอายุอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งการจัดตั้ง “กองทุน
กองบุญ เอื้ออาทร” ที่ระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของกลุ่มเปราะบางในเมือง
 บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือเพื่อแก้ไขคว�มขัดสนอ�ห�ร
จั ง หวั ด ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ความมั ่น คงทางอาหารในพื ้น ที ่
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อาทิ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้มี
รายได้น้อยปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับไอโอดีนครบถ้วนและเหมาะสมตามวัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ดัชนีความยากจนหลายมิติ ประเด็นจำานวนคนที่ได้รับอาหาร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชดั จากร้อยละ
๒๒.๔ ในปี ๒๕๖๐ เหลือร้อยละ ๗.๓ ในปี ๒๕๖๒
 สร้�งก�รมีสว
่ นร่วมระหว่�งภ�ครัฐและภ�คประช�สังคม
อาทิ “สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนมหาสารคาม” เป็นการรวมตัว
ขององค์กรภาคประชาสังคม อปท. และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วม
เรียนรู้ วิเคราะห์ ค้นหาทางเลือกการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดอย่างยัง่ ยืน “สมัชชาพลเมือง” เป็นการรวมตัว
ในเขตเทศบาลเมือง โดยผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประธานกรรมการ
ชุมชน และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้
และทำางานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้เทศบาลขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สะท้อน
ผ่า นดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคนมี ทิ ศ ทางดี ขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื ่อ ง
โดยองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นจาก ๑๘๕.๕ เป็น ๒๕๖.๒ แห่ง
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บทสรุป : ผลการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่สะท้อน
มาสู่ตัวชี้วัดความยากจน
เมืองตักสิลานครหรือมหาสารคามในวันนี้ มีตัวอย่าง
การบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง
ในการขั บ เคลื ่อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด บนฐานขององค์ ค วามรู ้
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคภาคเกษตรกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ด้วยการใช้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม จากสถาบัน
การศึกษาในพืน้ ที่ การเปิดพื้นทีใ่ ห้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความยากจนทีเ่ ป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน ดังเห็นได้จากดัชนี HAI และ MPI ของจังหวัด
ระหว่างปี ๒๕๕๖–๒๕๖๒ ที่สะท้อนให้เห็นว่า ภาพรวมคุณภาพ
ชีวิตของคนในจังหวัดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำานวนและสัดส่วนคนจน
ลดลง เหลือเพียง ๒๙,๘๐๑ คน หรือร้อยละ ๓.๗๙ และความยากจน
หลายมิ ติ ใ นกลุ ่ม คนที ่ขั ด สนก็ มี แ นวโน้ ม ลดลงด้ ว ย เนื ่อ งจาก
มีมาตรการเฉพาะด้านที่ดูแลกลุ่มคนยากจนและขัดสนในพื้นที่
ให้สามารถพึ่งตนเอง เข้าถึงแหล่งนำ้า และมีความมั่นคงในอาหาร
ตลอดจนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา
และบริการสาธารณะที่จำาเป็น จากการบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันของ อปท. หลายแห่งในจังหวัด ส่งผลให้ความเหลื่อมลำ้า
ในมิติต่าง ๆ ลดลง
แม้ว่าอุปสรรคในพื้นที่ยังไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง ขณะที่
ภาคการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นคานงัดสำาคัญในพื้นที่
ยังถูกท้าทายด้วยจำานวนนักศึกษาที่ลดลง ประกอบกับยุทธศาสตร์
การของบประมาณเพื่อวิจัยในพื้นที่เปลี่ยนเป็นส่งเสริมให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยต้องแข่งขันกันเองเพื่อขอรับทุน ส่งผลให้งบประมาณ
ที่สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยลดลงด้วย
อย่างไรก็ตาม การต่อยอดแนวทางการพัฒนาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
และองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบหลายเรื่องของมหาสารคาม รวมทั้ง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
จะเป็นพลังทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนจังหวัด
ให้ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคและนำาไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต
ที่ม� : เรียบเรียงจากรายงานการติดตามสถานการณ์ความยากจน
และความเหลือ่ มลำ้าในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดสตูล โดย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

ผลก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ปี

๒๕๕๙-๒๕๖๓

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยและสมาชิกสหประชาชาติรวม ๑๙๓ ประเทศ ร่วมรับรอง
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development)
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๑๗ เป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกที่ร่วมกันดำาเนินการให้บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)
ประกอบด้วย ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ใน ๒๔๗ ตัวชี้วัด ที่มีความเป็นสากล
เชื่อมโยง และเกื้อหนุนกัน เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา
ทั้งนี้ สามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน ๕ มิติ (5Ps) ได้แก่ (๑) ก�รพัฒน�
คน (People) ให้ความสำาคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ สร้างโอกาส
ที่เท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม (๒) สิ่งแวดล้อม
(Planet) ให้ความสำาคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ
และส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (๓) เศรษฐกิจและคว�มมั่งคั่ง
(Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ (๔) สันติภ�พและคว�มยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่แบ่งแยก และ (๕) คว�มเป็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�
(Partnership) ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเทศไทย (Thailand’s SDG
Roadmap)) ครอบคลุม ๖ ด้านหลัก
ได้แก่ (๑) การสร้างความตระหนักรู้
(๒) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกับแผน ๓ ระดับของประเทศ
(๓) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่งั ยืน
(๔) การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) ความร่วมมือกับ
ภาคีการพัฒนา และ (๖) การติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพั ฒ นาที ย่ ั ง่ ยื น และมอบหมาย
ให้สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
สำานักงานเลขานุการ กพย. ดำาเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อไป

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำาหรับประเทศไทย (Thailand' SDG Roadmap)

การประเมินผลการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ที่มา : สศช.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ และเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
๒๓ ประเด็น เพื่อให้ “ประเทศช�ติมั่นคง ประช�ชนมีคว�มสุข เศรษฐกิจพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติยั่งยืน” ซึ่งการขับเคลื่อน SDGs ของไทย ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อสนับสนุน ให้แนวทาง
นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีค่ รอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุลและบูรณาการ เป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทัง้ ปัจจุบันและอนาคตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแผนการดำาเนินงาน (จากมติที่ประชุม กพย.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ
แผนการขั บ เคลื อ่ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที ย่ ั ง่ ยื น สำ า หรั บ 9

ในช่วง ๕ ปีท่ผี า่ นมา (พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๓) หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสั ง คม ได้ ร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนการพัฒนาระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ตามวาระการพัฒนา
ที ่ยั ่ง ยื น ค.ศ. ๒๐๓๐ ทำ า ให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลความก้าวหน้า สถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมาย อุปสรรคและความท้าทาย
รวมทัง้ ข้ อ เสนอแนะการดำ า เนิ น การ
ระยะต่อไป โดยเฉพาะในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า ซึ่งสหประชาชาติได้กำาหนด
ให้ เ ป็ น ทศวรรษแห่ ง การดำ า เนิ น การ
อย่างจริงจัง (Decade of Action)
ทั้งนี้ ในภาพรวมประเทศไทยยังอยู่
ระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ ำาหนด โดยกำาหนด
ค่ า สี แ สดงสถานะ ๔ ระดั บ ได้ แ ก่
สีแดง : ตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
(ตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐) สีส้ม : ตำ่ากว่า

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ ๕๐-๗๔) สีเหลือง : ตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ ๗๕-๙๙) และสีเขียว : บรรลุค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
 ผลก�รประเมินสถ�นะของเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่งั ยืน (SDGs)
การประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย พบว่า
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดตามกรอบระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี โดย
(๑) เป้�หม�ย SDGs มีค่�สีเหลือง จำานวน ๑๐ เป้าหมาย
หรือร้อยละ ๕๘.๘ ของเป้าหมายทั้งหมด ได้แก่ มิติการพัฒนาคน
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ
และเป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งมุ่งขจัดปัญหา
ความยากจนอย่างจริงจัง สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงาน
มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๙
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม และเป้าหมายที่ ๑๐
ลดความเหลื่อมลำ้า อันเป็นผลมาจากการดำาเนินการสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา ประกอบกับการลงทุนทางโครงสร้าง
พื้นฐาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การดำาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในสังคมไทย
มิติส่งิ แวดล้อม เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ ๑๕ ระบบนิเวศบนบก โดยได้ดำาเนินการ
เชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนรับมือกับภัยพิบตั ใิ นรูปแบบต่าง ๆ และมิตคิ วามเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน
โดยประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในเวทีโลก อาทิ การเป็นสมาชิกคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและการเงินแก่ประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีข้อผูกพัน
ในฐานะประเทศผู้ให้ (Donor) ก็ตาม
(๒) เป้�หม�ย SDGs มีค�่ สีสม้ จำานวน ๗ เป้าหมาย หรือร้อยละ
๔๑.๒ ของเป้าหมายทัง้ หมด ได้แก่ มิติการพัฒนาคน เป้าหมายที่ ๒
ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ ๓ สุขภาพแล ะความเป็นอยู่ที่ดี มิติเศรษฐกิจ
และความมั่งคั่ง เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๖ นำ้าสะอาดและการสุขาภิบาล เป้าหมายที่ ๑๒ การผลิต
และการบริโภคที่ย่งั ยืน เป้าหมายที่ ๑๔ ทรัพยากรทางทะเล และมิตสิ นั ติภาพ
และความยุติธรรม เป้าหมายที่ ๑๖ ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบัน
เข้มแข็ง
จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อน SDGs ของไทยเป็นไปพร้อมกัน
ในทุกมิติ จึงไม่มีเป้าหมายใดอยู่ในสถานะสีแดง แต่ยังคงมีความท้าทาย
สำาคัญหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ตอ้ งบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ และความเชื่อมโยง
กับผลการดำาเนินการของเป้าหมายอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ต่อความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs รูปแบบ
การผลิตทางการเกษตรที่ยงั พึง่ พาสารเคมี อุบตั เิ หตุบนท้องถนน การจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย ปัญหามลพิษทางทะเล และการเข้าถึงหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานและความคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะต้อง
เร่งรัดการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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 ผลก�รประเมินสถ�นะของเป้�หม�ยย่อย (SDG Targets)
ในการประเมินเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนรายเป้าหมายย่อย
จำานวน ๑๖๙ เป้าหมายย่อย พบว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
ในการขับเคลื่อนในระดับสีเขียว จำานวน ๕๒ เป้าหมายย่อย
หรือร้อยละ ๓๐.๘ ของเป้าหมายย่อยทั้งหมด สีเหลือง จำานวน ๗๔
เป้าหมายย่อย หรือร้อยละ ๔๓.๘ สีส้ม จำานวน ๓๔ เป้าหมายย่อย
หรือร้อยละ ๒๐.๑ และสีแดง จำานวน ๙ เป้าหมายย่อย หรือร้อยละ
๕.๓
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความก้าวหน้า
ในการดำาเนินการมากที่สุด ได้แก่ เป้�หม�ยที่ ๑๗ คว�มร่วมมือ
เพื่อก�รพัฒน�ที่ยงั่ ยืน โดยมีเป้าหมายย่อยที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ทีก่ าำ หนดไว้ (สีเขียว) จำานวน ๑๕ จาก ๑๙ เป้าหมายย่อย หรือร้อยละ
๗๘.๙ รองลงมา ได้แก่ เป้�หม�ยที่ ๗ พลังง�นสะอ�ดที่เข้�ถึงได้
(ร้อยละ ๖๐.๐) เป้�หม�ยที่ ๑๐ ลดคว�มเหลื่อมลำ้� (ร้อยละ ๔๐.๐)
เป้�หม�ยที่ ๑๓ ก�รรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
(ร้อยละ ๔๐.๐) และเป้�หม�ยที่ ๘ ง�นที่มีคุณค่�และก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจ (ร้อยละ ๓๓.๓) ตามลำาดับ

ประเด็นความท้าทาย
แม้ว่าการขับเคลื่อน SDGs ของไทยในระยะ ๕ ปีแรก
จะมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญก็ตาม แต่ยังมีบางประเด็น
ที่ต้องเร่งดำาเนินการ โดยเฉพาะ ๙ เป้าหมายย่อยที่มีสถานการณ์
อยู่ตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมายที่กำาหนด (สีแดง) ได้แก่
เป้�หม�ยย่อย ๒.๑ ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มที่อยูใ่ นสถานการณ์เปราะบางรวมถึง
ทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอด
ทั้งปี ภายในปี ๒๕๗๓ เป้�หม�ยย่อย ๒.๒ ยุติภาวะ

ทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหาร
ของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายใน
ปี ๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่า
ด้วยภาวะเตี้ยแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุตำ่ากว่า ๕ ปี
ภายในปี ๒๕๖๘ เป้�หม�ยย่อย ๒.๔ สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบ
การผลิตอาหารทีย่ ่งั ยืนและดำาเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ที่มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศรุนแรงสุดขั้ว ภัยแล้ง อุทกภัย
และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพของดิน
และที่ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี ๒๕๗๓
เป้ � หม�ยย่ อ ย ๓.๔ ลดการตายก่ อ นวั ย อั น ควรจาก
โรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ภายในปี ๒๕๗๓ ด้วยการป้องกัน
และการรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้�หม�ยย่อย ๓.๖ ลดจำานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี ๒๕๖๓
เป้�หม�ยย่อย ๓.๙ ลดจำานวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมี
อันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ นำ้า และดิน
ให้ ล ดลงอย่ า งมาก ภายในปี ๒๕๗๓ เป้ � หม�ยย่ อ ย 10.c
ลดค่ า ธรรมเนี ย มการส่ ง เงิ น กลั บ ประเทศของแรงงานย้ า ยถิ ่น
ให้ตำ่ากว่าร้อยละ ๓ และขจัดการชำาระเงินระหว่างประเทศที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๗๓ เป้�หม�ยย่อย ๑๔.๑
ป้ อ งกั น และลดมลพิ ษ ทางทะเลทุ ก ประเภทอย่ า งมีนั ย สำ า คั ญ
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเล
และมลพิษจากธาตุอาหาร ภายในปี ๒๕๖๘ และเป้�หม�ยย่อย ๑๔.๕
ภายในปี ๒๕๖๓ อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายใน
ประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
ที่มีอยู่
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๖๒
จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่จะทำาให้การขับเคลื่อน SDGs
ของไทยถดถอยลงในหลายด้าน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑ การขจัด
ความยากจน เป้าหมายที่ ๒ การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ ๓
สุ ข ภาพและความเป็ น อยู่ ที ่ดี เป้ า หมายที ่ ๔ การศึ ก ษาที ่มี
คุณภาพ เป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ ๘
การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ ๑๖
ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมี
ความท้าทายในด้านข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
และระเบียบวิธกี ารที่กาำ หนดโดยสหประชาชาติ เนื่องจากไทยมีขอ้ จำากัด
การจัดเก็บข้อมูลแบบจำาแนกแยกประเภท (Disaggregated Data)
และข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย อาทิ ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลชีวกายภาพ และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ อีกทั้งบางตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ไม่สามารถสะท้อน
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินการในระยะต่อไป
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในช่วง ๑๐ ปีนบั จากนี้
ซึ่งสหประชาชาติได้กำาหนดให้เป็น “ทศวรรษแห่งก�รดำ�เนินก�ร
อย่�งจริงจัง” หรือ “Decade of Action” จำาเป็นต้องให้
ความสำ า คั ญ ในหลายประเด็ น ที ่มุ ่ง ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ เชิ ง ประจั ก ษ์
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยมีข้อเสนอแนะ
การดำาเนินการในระยะต่อไป ดังนี้
๑. เร่งดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�และปรับปรุงสถ�นก�รณ์
ในเป้�หม�ยย่อยทีม่ ีสถ�นะตำ่�กว่�ค่�เป้�หม�ยขั้นวิกฤต (สีแดง)
และค่�เป้�หม�ยในระดับเสี่ยง (สีส้ม) อาทิ การขจัดความยากจน
ในทุกมิติ การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม การค้ามนุษย์ การเข้าถึง
นำ้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย การจัดการขยะ การเข้าถึงข้อมูลและ
การปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และทุจริตคอร์รัปชัน
๒. บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ดำาเนินมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้งบประมาณและ
ทรัพยากรที่จำากัด โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยที่เกื้อกูล
และเป็นแรงหนุนให้เป้าหมายย่อยอื่น ๆ ประสบผลสำาเร็จได้ในคราว
เดียวกัน
๓. สร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับก�รพัฒน�ที่ย่งั ยืนให้เกิดขึ้น
ในวงกว้�ง ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและจิตสำานึก
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน
๔. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งและระบบก�รติดต�ม
ประเมินผลให้มีม�ตรฐ�นส�กล โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูล
แบบจำาแนกแยกประเภท และข้อมูลที่สะท้อนบริบทการพัฒนา
ประเทศได้อย่างครอบคลุม โดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ง แวดล้ อ ม และการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดำาเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์
๕. เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้น
โดยบทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำาให้เห็นถึง
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ และส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องเตรียม
ความพร้อมโดยใช้หลักการ “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ Resilience
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
การขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป็นเรื่องท้าทาย ที่ต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคม และทุกคนควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาอย่างแข็งขันและลงมือทำาทันที เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยและกับโลกใบนี้ บนหลัก
การพัฒนาที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และยั่งยืน
ทีม่ า : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

สารพั
น
สรรหามาฝาก

อนาคตของการใช้ชีวิต
(Future of Living)
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ถูกกำาหนดและผูกพัน
กับเรื่องราวในอดีต ทั้งสภาพสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ สภาพภูมิอากาศและ
ภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในบ้านมากถึง ๑๑.๔ ชั่วโมงต่อวัน
บ้านจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการดำารงชีวิต การเข้ามาของ
เทคโนโลยีทำาให้บ้านมีความทันสมัย สะดวกสบาย และอุปกรณ์
อัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นอกจากนี้
นาฬิ ก าอั จ ฉริ ย ะช่ ว ยให้ ผู ส้ วมใส่ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ
ของตนเอง ประหยัดเวลาแพทย์ในการวินิจฉัยโรคมากถึง
๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำาลังกาย
ผลจากการที่วิถีชีวิตมีความเชื่อมต่อกับโลกเทคโนโลยีมากขึ้น
ทำาให้การใช้ชวี ติ ประจำาวันมีประสิทธิภาพและอายุยนื ยาวมากขึ้น
โดยมีอายุขัยเฉลี่ยถึง ๗๒.๒ ปี
อย่างไรก็ตาม ราคาที่อยู่อาศัยและที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากที่ดินมีอยู่จำากัด โดยเฉพาะกรุงเทพ ฯ ราคา
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘ ต่อปี แต่เศรษฐกิจเติบโตเพียง
ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ทำาให้คนไม่สามารถถือครองสินทรัพย์
ที่ดินเป็นของตนเองได้ในอนาคต ข้อจำากัดเหล่านี้เป็นปัจจัย
สำาคัญในการกำาหนดอนาคตการอยู่อาศัยและปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต อีกทั้งโลกมีความซับซ้อนมากกว่าอดีต ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ค่านิยม และความเป็นอยู่ ดังนั้น
การมองอนาคตจึงมีความสำาคัญในการกำาหนดรูปแบบการใช้ชวี ติ
อนาคต เพื่อเตรียมการกับอนาคตที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบ
ซึ่งสิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อวิถีชีวิต
(The Way of Living) ของคนในสังคมเมืองและชนบท
ได้แก่
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หนึ่ง ก�รเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) ช่วยขับเคลื่อน
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ร้ า งปั ญ หาทางสั ง คม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้คน
สอง สภ�พเศรษฐกิจที่ถดถอย (Economic Recession) ทำาให้
ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้น ผู้คนต้องเร่งรีบ เร่งแข่งขัน ถึงแม้จะมีเทคโนโลยี
เข้ามาอำานวยความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
และการใช้ ชี วิ ต แต่ ก็ แ ลกมาด้ ว ยต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยที เ่ พิ ม่ ขึ น้
ส�ม วิกฤตด้�นสิ่งแวดล้อม (Environmental Crisis) เกิดจาก
เศรษฐกิจบริโภคนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเกินขีดจำากัด และสร้างขยะและมลพิษที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สี่ ก�รเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ �ง
ประช�กร (Demographic Change) ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย
ทำาให้อัตราการพึ่งพิงเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขัน และระบบสวัสดิการ ห้� ค่�นิยมท�งสังคมที่แตกต่�ง
(Social Value) เกิดจากความแตกต่างทางพฤติกรรมและความคิด
ของคนแต่ละช่วงวัย (Generation Gap) รวมถึงสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ และการเข้ามาของเทคโนโลยี และ
หก เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) เข้ามาสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ขณะเดียวกัน
ก็ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และความสามารถในการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยี

สัญญ�ณคว�มเปลี่ยนแปลง (Signal of Change)
เป็นเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่ก่อตัวและเกิดขึ้นที่จะทำาให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต ประกอบด้วย
หนึ่ง Smart Home and 3D-Printed Houses เทคโนโลยี
สมาร์ทโฮม (Smart Home) จะมีต้นทุนลดลง เข้าถึงง่าย ช่วยให้

การเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านมีความสะดวก สบาย และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ผ่านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัล อีกทั้งเทคโนโลยี
การพิมพ์ ๓ มิติ (3D-Printed Houses) ที่ก้าวหน้า สามารถสร้างที่อยู่
อาศัยได้รวดเร็วทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
สอง Robotics in Healthcare การเกิ ด โรคระบาด
เป็นตัวเร่งให้สาธารณสุขนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาใหม่ ๆ
มาใช้งาน รวมถึงการปฏิรูปทางดิจิทัลให้มีความทั่วถึงและครอบคลุม
เช่น หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (Robotics in Healthcare)
และการรักษาทางไกล (Telemedicine) ที่ช่วยลดความเหลื่อมลำ้า
การเข้าถึงการรักษาของประชาชน
ส�ม Smart Wearable วิถีชีวิตกำาลังถูกความเป็นดิจิทัล
ผสมผสานเข้ามาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความทันสมัย สิ่งเล็ก ๆ
ที่กลายเป็นดิจิทัลนั่นคืออุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (Smart Wearable)
เช่น นาฬิกา แว่นตา เซ็นเซอร์ หรือไมโครชิพที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของร่างกาย และสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิต
สี่ Privacy Invasion วิถีชีวิตจะถูกขับเคลื่อนด้วย “ข้อมูล”
ความเป็นส่วนตัวในโลกไซเบอร์จะได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าโลก
ความเป็นจริง ความกังวลของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะเกิดขึ้น
เพราะอุปกรณ์ในอนาคตจะสามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของตนเอง
ได้ถึงระดับวิถีชีวิต พฤติกรรม และสุขภาพ ทำาให้รู้สึกถูกคุกคาม
ความเป็นส่วนตัวมากเกินไป (Privacy Invasion) รวมถึงเจ้าของ
ข้อมูลกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการกำาหนดชีวิตของผู้ที่ให้ข้อมูล
ห้� Universal Design for Inclusiveness แนวคิด
การออกแบบที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ และเมืองจะปรับเปลี่ยน
เป็นการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ที่คำานึงถึง
ความสำาคัญของการเชื่อมโยงและผสมผสานความแตกต่างทางสังคม
และวิถีชีวิต ให้ผสมกลมกลืนและอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว (Co-Living)
โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่มาช่วย
อำานวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หก Sharing Space and Efficient Use of Space
การเติบโตของสังคมเมืองทำาให้ที่ดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้น จำาเป็น
ต้ อ งมี ก ารจั ด สรรและใช้ ป ระโยชน์ ที ่ดิ น อย่ า งคุ ้ม ค่ า ที ่สุ ด เช่ น
การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Efficient Use of Space)
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กรณีที่พื้นที่มีความต้องการใช้งานสูงแต่มีราคาแพง ทำาให้เกิด
การแบ่งปันพื้นที่ (Sharing Space)
เจ็ด Leased Standard of Living ประชากรของโลก
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำาให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น การเช่าจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ
ผู้มีรายได้น้อย (Leased Standard of Living) และผู้สูงอายุ
ต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบเฉพาะและเข้าถึงได้ (Retirement
Home)
แปด Return of Plastic World ผลจากความไม่แน่นอน
ของวิ ก ฤตโรคระบาด ทำ า ให้ ก ลั บ มาใช้ พ ลาสติ ก (Return
of Plastic World) ชนิดใช้ครั้งเดียว ที่มีความปลอดภัย
มากกว่าวัสดุที่นำากลับมาใช้ใหม่ การรณรงค์งดใช้พลาสติก
จะไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะคนคำานึงถึงความปลอดภัย
ด้านสุขภาพของตนเองมากกว่าภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งไกลตัว
เก้� Culture of Preparedness นอกจากวิกฤต
โรคระบาดจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ยังฝังรากลึกลง
ไปในระบบความคิดของคนถึงความไม่ปลอดภัยในการดำารงชีวิต
ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่ปกป้อง
และเตรียมการต่อการเปลีย่ นแปลงมีมากขึน้ (Culture of
Preparedness) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ความกังวล
เรื่องความสะอาด และการสำารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
สิบ Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสภาพ
แวดล้อมทางสังคม จึงเป็นมาตรการที่มีการบังคับใช้ในระยะยาว
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการออกแบบวิถีการอยู่
อาศัยในรูปแบบใหม่

ปัจจัยขับเคลื่อน (Driving Forces)
เป็นปัจจัยหรือกลุ่มสัญญาณที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ และขับเคลื่อน
ไปสู่ภาพอนาคต ได้แก่

Digitalization of Life การเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล
เกิ ด ขึ ้น อย่ า งรวดเร็ ว โดยมี อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ปั จ จั ย เร่ ง ที ่สำ าคั ญ
ทำ า ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ยุ ค ดิ จิ ทั ล ทั ้ง ปรั บ ตั ว เองและ
ถูกสภาพแวดล้อมบังคับ เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์
ครอบคลุ ม ทุ ก อย่ า ง ทั ้ง การเดิ น ทาง การสื ่อ สาร ความบั น เทิ ง
และการเข้าถึงปัจจัย ๔ ซึ่งแทรกซึมในวิถีการดำาเนินชีวิตผ่านอุปกรณ์
อัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็วและง่ายดาย ผสานกับการดำาเนิน
ธุ ร กิ จ จากหลายภาคส่ ว นของการใช้ ชี วิ ต ทั ้ง ทางการแพทย์ ที ่ใช้
แพลตฟอร์มกับอินเทอร์เน็ตและหุน่ ยนต์ในการให้บริการ บ้านถูกควบคุม
ด้วยโทรศัพท์ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และรูปแบบ
การบริ ก ารที เ่ ปลี ย่ นแปลงเป็ น แบบออนไลน์ ที เ่ ข้ า ถึ ง “ข้ อ มู ล ”
ระดับปัจเจกบุคคลได้
 Living Design for Inclusiveness วิ ถี ชี วิ ต กำ า ลั ง
ถูกท้าทายด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร สังคม ความเชื่อ และเทคโนโลยี อาทิ ความแตกต่าง
ทางแนวคิดของคนแต่ละช่วงวัย ค่านิยมแบบปัจเจกที่ทำาให้เกิด
ครอบครั ว เดี ย วที ่ไ ม่ มี บุ ต รมากยิ ่ง ขึ ้น การเติ บ โตของสั ง คมเมื อ ง
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และการเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง
ทางเพศ สิ่งเหล่านีล้ ้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้รูปแบบการดำาเนินชีวิต
และความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป ภาพอนาคตของวิถีชีวิตจึงเป็น
การผสมผสานระหว่างความแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งช่วงวัย ทัศนคติ
ค่านิยม และเทคโนโลยี ทำาให้การออกแบบการใช้พื้นที่ สิ่งอำานวย
ความสะดวกภายในบ้าน และแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใหม่ที่จะช่วย
ให้คนหลากหลายช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้
 Living with Vulnerability ความไม่แน่นอนในอนาคต
ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันและต่อเนื่องถึงอนาคตอย่างแน่นอน การใช้ชีวิต
อยู่บนความไม่แน่นอนทำาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป สิ่งแรกที่ได้รับ
ผลกระทบคือภาครัฐ ซึ่งต้องปรับตัวและออกแบบมาตรการที่ตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลง การใช้พระราชกำาหนดฉุกเฉิน และมาตรการ
Social Distancing ทำาให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่
ของสังคม เช่น การปฏิรูปด้วยระบบดิจิทัล ความเชื่อมั่นในการอุปโภค
บริโภคที่ลดลง พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เลี่ยงการปฏิสัมพันธ์ และความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ เป็นต้น ความอ่อนไหว
ต่อความไม่แน่นอนของการดำารงชีวติ ได้ฝงั รากลึกลงไปในระบบความคิด
ของคน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยเร่งสำาคัญในการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขคือ การบูรณาการจากหลากหลายสาขาเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ เช่น บริษัทด้านนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ทีส่ ามารถ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
 Unaffordable for Basic Needs ในอนาคตหากไม่มี
การปฏิรูปการใช้ที่ดินหรือการกระจายอำานาจเพื่อสร้างความเจริญ
ให้แก่ชนบท การขยายตัวของเมืองจะมาพร้อมกับภาระของคนที่ไม่
สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ อาจเกิดโครงการการเช่าอยู่ตลอดชีวิต
และการออกแบบพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยของตนเองได้ เช่น การใช้พื้นที่
ร่วมกันทั้งที่อยู่อาศัยและการทำางาน และใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้ว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

ฉ�กทัศน์ ในอน�คต
จากสั ญ ญาณการเปลี ่ย นแปลงและปั จ จั ย ขั บ เคลื ่อ น
ทีส่ าำ คัญ ทำาให้เกิดการคาดการณ์ฉากทัศน์ (Scenario) ในอนาคต
ดังนี้
Scenario 1 This is comfy! เป็นสิง่ ทีท่ ุกคนต้องการ
ให้เกิดขึ้นจริง คือ การมีที่อยู่อาศัยหรือบ้านที่มีความอบอุ่น
จากครอบครัวในหลายช่วงวัย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ชว่ ยให้คนทุกกลุ่มมีความสะดวกสบายในชีวติ ทั้งด้านการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ และเชื่อมคนต่างวัยให้มีกิจกรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ ราคาที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์อัจฉริยะมีราคาไม่แพง
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต
โดยด้านสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ไม่มีความเสี่ยงหรือความกังวลต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และการออกแบบ
ที ่อ ยูอ่ าศั ย ผสมผสานเทคโนโลยี อ ย่ า งลงตั ว เศรษฐกิ จ
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงปัจจัยในการดำารงชีวิต ทั้งที่อยู่อาศัย
และสิ่งของจำาเป็นในการใช้ชีวิต ค่าที่พักอาศัยราคาไม่สูง
และการกระจายรายได้ทั่วถึง โดยเศรษฐกิจดำาเนินไปด้วยการ
ขับเคลื่อนจากวิถีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยี มีเทคโนโลยี
ในการช่วยให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงคนและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
การสื่อสารระหว่างบุคคลและอุปกรณ์อัจฉริยะมีความราบรื่น
ไร้รอยต่อ กิจกรรมในชีวิตประจำาวันถูกปรับให้เข้ากับวิถีดิจิทัล
และคุณค่� การเป็นอยู่และการให้คุณค่าแก่คนถูกสะท้อน
ออกมาจากการออกแบบที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มทุกวัย ไม่จำากัด
เพศหรืออายุ ผู้คนมีทกั ษะทางดิจทิ ลั เหมือนทักษะในการดำารงชีวติ
Scenario 2 Low-cost Lifestyle การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรจำานวนมาก และการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง ทำาให้
รัฐจำาเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สวัสดิการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นของ
ตนเอง เน้นให้มีจำานวนเพียงพอต่อความต้องการ แม้จะมีที่พัก
ขนาดเล็กลง และให้บริการเครือข่ายทางดิจิทัลขัน้ พืน้ ฐาน
สำาหรับการดำารงชีวิต อาจเรียกได้ว่า เน้นปริมาณ แต่ไม่เน้น
คุณภาพ ถึงแม้จะมีความสะดวกสบาย แต่อาจไม่ได้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยด้านสังคม การออกแบบ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการกับคนทุกกลุม่ วัยได้
มีเทคโนโลยีในการสร้างความสะดวกสบายพอสมควร แม้ว่า
ปั จ จั ย พื ้น ฐานจะมี ร าคาถู ก แต่ อ าจขาดคุ ณ ภาพ และ
คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร เศรษฐกิจ ทุกคนสามารถเข้าถึง
โครงสร้ า งพื ้น ฐานและบริ ก าร รวมถึ ง ที ่อ ยู ่อ าศั ย ในราคา
(อ่านต่อหน้า ๔)

ตัวอย่�งก�รนำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสูค่ ว�มยัง่ ยืน :
“ก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทนโดยชุมชน ตำ�บลท่�มะน�ว
อำ�เภอชัยบ�ด�ล จังหวัดลพบุรี”

ประชากรส่วนใหญ่ในตำาบลท่ามะนาวประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำานาและทำาไร่อ้อย เลี้ยง
สุกรเชิงพาณิชย์ในรูปของเกษตรพันธสัญญา (Contract
Farming) ประมาณ ๒๐ ฟาร์ม ขนาด ๖๐๐–๗๕๐ ตัว
ต่อฟาร์ม ส่งผลให้เกิดมลภาวะและกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์
และนำ้าเสียจากฟาร์มสุกร จนเกิดการร้องเรียนปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และมีแนวโน้มนำ าไปสู่
ความขัดแย้งภายในชุมชน อีกทั้งชาวบ้านในตำาบลท่ามะนาว
ประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิต
ประจำาวัน แม้จะไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็น
แต่อย่างใด สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และปัญหาหนี้สินของคนในพื้นที่
ด้วยเหตุน้ี ในปี ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำาบล
(อบต.) ท่ามะนาวและชาวบ้านได้รวมตัวกันปรึกษาหารือ
และตัดสินใจทำา “โครงก�รบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขแบบ
เอบีซี” (Area Based Collaborative Research :
ABC) เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความยากจนและพั ฒ นา
ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยออกแบบแผนการลด
รายจ่าย และให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำาบัญชี
ครัวเรือน หลังจากนั้นได้จัดทำาทะเบียนประวัติ ข้อมูล
รายรับ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สิน พบว่า ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานสูงมาก อบต.ท่ามะนาวจึงวางแผนการ
ประหยัดพลังงานกับชาวบ้าน นักวิชาการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันสำารวจศักยภาพพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่ พบว่า บริเวณพื้นที่ตำาบลท่ามะนาว
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มีทรัพยากรด้านพลังงานแฝงอยู่รอบตัว และสามารถหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ได้แทบ
ทั้งสิ้น ประกอบกับชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ ‘รักษ์ป�่ สร้�งคน ๘๔ ตำ�บล วิถพี อเพียง’
ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เมื่อปี ๒๕๕๒ จึงเกิดการขับเคลื่อนการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของตำาบล อาทิ ไบโอดีเซลแบบเขย่ามือ เตาเผาถ่าน
๒๐๐ ลิตร เตาอั้งโล่รุ่นประสิทธิภาพ พลังงานนำ้าจากการปั่นจักรยานปั๊มนำ้า การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
จากความสำาเร็จดังกล่าว จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรูพ้ ลังง�นชุมชนตำ�บล
ท่�มะน�ว จังหวัดลพบุรี” เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น มาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน
ที่ทกุ คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์รว่ มกัน ตลอดจนเป็นการต่อยอดเพื่อให้ทา่ มะนาว
เป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนในวิถีพอเพียงแก่พื้นที่อื่นต่อไป โดยศูนย์เรียนรู้
พลังงานฯ มีกระบวนการทำางาน ดังนี้
๑. ตระหนักถึงปัญห�ที่เป็นส่วนรวมของชุมชน ตำาบลท่ามะนาวมีแนวคิดริเริ่ม
การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชนด้วยตนเอง เป็นการ ‘ระเบิด
จากข้างใน’ ที่คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทำาให้คนในชุมชนสนใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา/พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะเรือ่ งพลังงาน
ทดแทน
๒. จัดเวทีประช�คม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งเน้นการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ชาวบ้าน ผู้นำาท้องถิ่น ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
ในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. วิเคร�ะห์ศักยภ�พของชุมชน ตำาบลท่ามะนาวเริ่มทำาการวิเคราะห์ตนเอง
โดยจัดทำา ‘โครงการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข แบบเอบีซี’ เพื่อออกแบบวางแผน
การลดรายจ่าย และวิเคราะห์เศรษฐกิจและการใช้พลังงานระดับครัวเรือน (EC-EN)
จนค้นพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นตัวเลขที่สูงมาก และเป็นสิ่งจำา เป็น
ในชีวิตประจำาวัน จึงประสานขอความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ จนนำาไปสู่
การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของตำาบล
๔. ศึกษ� วิจยั ทดลองระบบ และขย�ยผลสู่ชมุ ชน ตำาบลท่ามะนาวดำาเนินงาน
ในลักษณะที่มุ่งเน้นการขยายผลจากน้อยไปมาก และการดำาเนินงานตามหลัก
ภูมสิ งั คม โดยได้รเิ ริ่มกระบวนการขับเคลื่อนการใช้พลังงาน
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สนใจ และประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง โดยมีชาวบ้าน
ในพื้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ สาธิต การปฏิบัติ และให้คำาแนะนำาภายใต้
แนวคิ ด ‘จุ ด เรี ย นรู ้ที ่มี ชี วิ ต ’ ซึ ่ง ผู ้เ ยี ่ย มชมสามารถศึ ก ษารู ป แบบ
การดำาเนินงานด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมและนำาไปปฏิบัติได้จริง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ทดแทนจากการวิเคราะห์ทรัพยากรในชุมชน อาทิ เตาเผาถ่าน ๒๐๐
ลิตร เตาอั้งโล่รุ่นประสิทธิภาพ พลังงานนำ้าจากการปั่นจักรยานปั๊มนำ้า
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร จากนั้นจึงศึกษา วิจัย ทดลองระบบ
จนประสบผลสำาเร็จอย่างยิ่งในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
จึงขยายผลให้ครอบคลุมทั้งชุมชน
๕. บริห�รจัดก�รอย่�งต่อเนื่อง ภายหลังจากประสบผลสำาเร็จ
อย่างยิ่งในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ชุมชนได้จัดตั้ง ‘กลุ่มผู้ใช้
ก๊�ซจ�กมูลสัตว์ ตำ�บลท่�มะน�ว’ เพื่อรวมกลุ่มและสร้างช่องทาง
การมีสว่ นร่วมกับครัวเรือนผู้ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ รวมทั้งพัฒนา
ความรูแ้ ละจัดตั้ง “ศูนย์หน่วยซ่อม”เพือ่ ดูแล รักษา ซ่อม บำารุงระบบ
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ทำาให้ชาวบ้านสามารถดูแลบริหารจัดการ
ระบบก๊าซฯ ได้ด้วยตนเอง
๖. ขย�ยผลและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สู่ภ�ยนอก เมื่อตำาบล
ท่ามะนาวประสบความสำาเร็จในการขับเคลื่อนการใช้พลังงาน
ทดแทนภายในชุมชน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนตำาบล
ท่ามะนาว” ขึ้น ควบคู่ไปกับจุดเรียนรู้ด้านพลังงานและวิถีพอเพียง
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่

ตำาบลท่ามะนาวได้ดาำ เนินการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทน โดยการ
นำาทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลจากฟาร์มสุกร
ที่เคยส่งกลิ่นรบกวน มาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนที่มีคุณค่า ราคาถูก
สามารถใช้งานได้จริง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติ จนนำาไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมให้สังคม
ได้เห็นความสำาคัญของการพึ่งพาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะ
โลกร้อน จนได้รบั การขึ้นทะเบียน “โครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจกภ�คสมัครใจ
ต�มม�ตรฐ�นของประเทศไทย” (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program : T-VER) ในปี ๒๕๕๙ สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทำางาน
โดยเฉพาะหลักก�รระเบิดจ�กข้�งใน ก�รมีส่วนร่วม ก�รขย�ยผล
จ�กน้อยไปม�ก และหลักภูมิสังคม นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้�หม�ยที่ ๗ สร้�งหลักประกันว่�ทุกคนเข้�ถึงพลังง�นสมัยใหม่
ในร�ค�ทีส่ �ม�รถซื้อห�ได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน โดยเฉพ�ะเป้�ประสงค์ท่ี ๗.๒
เพิ่มสัดส่วนของพลังง�นทดแทนในก�รผสมผส�นก�รใช้พลังง�นของโลก
ส่งผลให้ปญ
ั หาภาระค่าใช้จา่ ยของชุมชนตำาบลท่ามะนาวได้รบั การแก้ไข นำาไปสู่
การเข้าถึงพลังงาน และการป้องกันความขัดแย้งภายในชุมชนจากปัญหามลภาวะ
อย่างยั่งยืนได้อีกด้วย
(แผนภาพประกอบในหน้า ๒๐)

Ò การส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยชุมชน ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรÓี
ปั ญหาทีพ
่ บ
•

•

•

•

ชาวบ%านมีรายได%
ไม-เพียงพอกับรายจ-าย
ในชีวิตประจำวัน
ชาวบ%านเสียค-าใช%จ-าย
ด%านพลังงานสูง
มูลสัตว?และน้ำเสียจากการ
ทำฟาร?ม ก-อให%เกิดปEญหา
มลพิษ
ปEญหาทั้งหมดมีแนวโน%ม
ก-อให%เกิดความขัดแย%ง
ในชุมชน

การใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระบวนการดําเนินงาน
•
•
•
•
•

จัดเวทีประชาคม เพื่อเป3นเครื่องมือ
ในการสร9างกระบวนการมีส;วนร;วม
วิเคราะห>ศักยภาพของชุมชน โดยจัดทำ
โครงการ ‘บำบัดทุกข> บำรุงสุข แบบเอบีซี’
ศึกษา วิจัย ทดลองระบบ และขยายผล
สู;ชุมชน
ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องพลังงาน
ทดแทนอย;างต;อเนื่อง
ขยายผลและถ;ายทอดองค>ความรู9
สู;ภายนอก

•

•
•

การระเบิดจากข+างใน
โดยคนในชุมชนตระหนักถึง
ปEญหาทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล%อม ทำให%คน
ในชุมชนสนใจและร-วมกัน
แก%ไขปEญหาพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน
ทดแทน
ยึดหลักการมีสว7 นร7วม
ทำแบบเป=นขั้นเป=นตอน
ขยายผลจากน+อยไปมาก
และหลักภูมิสังคม โดยได%
ริเริ่มกระบวนการขับเคลื่อน
การใช%พลังงานทดแทน
จากการวิเคราะห?ทรัพยากร
ในชุมชน แล%วจึงขยายผลให%
ครอบคลุมทั้งชุมชน
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ความเชือ
่ มโยงสู่
เป้าหมายการพัฒนา
ทีย
ั่ ยืน
่ ง
•

เปUาหมายที่ ๗ สร+าง
หลักประกันว7าทุกคน
เข+าถึงพลังงานสมัยใหม7
ในราคาที่สามารถซื้อหาได+
เชื่อถือได+ และยัง่ ยืน
โดยเฉพาะ
เป#าหมายย(อยที่ ๗.๒
เพิ่มสัดส-วนของพลังงาน
ทดแทนในการผสมผสาน
การใช%พลังงานของโลก

ผลการดําเนินงาน
•

•

•
•
•

ใช+พลังงานทดแทนที่มีคุณค7า ราคา
ถูก ใช+งานได+จริง และเป=นมิตรต7อ
สิ่งแวดล+อม จากการแปรสภาพมูล
จากฟารNมสุกรที่เคยส7งกลิ่นรบกวน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติ
นำไปสู7การพึ่งพาตนเอง และการลด
ปริมาณกQาซเรือนกระจก
ปSญหาภาระค7าใช+จ7ายได+รับการแก+ไข
ชุมชนสามารถเข+าถึงพลังงานได+ใน
ราคาถูก
ความขัดแย+งในชุมชนลดลง

"เลียบเรียง

open

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขับเคลื่อนง�นของกลุ่มทำ�น�ริมเล เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕
น�ยปรีช� รอดสุด น�ยเริม่ เพชรศรี และน�ยธรรมนูญ ศิริพันธ์
วุฒิอ�ส�ฯ พัทลุง ประชุมร่วมกับกลุ่มทำานาริมเล บ้านปากประ โดยให้
คำาปรึกษา ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมพัฒนา และประสานและเชื่อมโยง
เครือข่ายการทำางานในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำาเนินงานของกลุ่มด้วยการ
เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวและจำานวนสมาชิก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และภูมคิ ้มุ กันให้กบั ครอบครัวและชุมชน ให้มขี า้ วบริโภคตลอดปี ณ โรงเรียน
วัดปากประ ต.ลำาปำา อ.เมืองพัทลุง

สอนก�รแปรรูปสมุนไพร น�งธันยธร แนวพนิช วุฒิอ�ส�ฯ
จ.นนทบุรี เป็นวิทยากรสอนการแปรรูปสมุนไพร อาทิ นำา้ มันเหลือง ปาล์ม
สมุนไพร พิมเสนนำ้า และสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ในโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนนทบุรี ของสำานักงานแรงงาน
จังหวัดนนทบุรีและอาสาสมัครแรงงาน ณ ชุมชนลุมพินี ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง ระหว่างวันที่ ๒-๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ร่วมประชุมโครงก�รตำ�บลมัน่ คง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน เมื่อวันที่ ๒๐
ม.ค. ๒๕๖๕ วุฒิอ�ส�ฯ จ.ปัตต�นี เข้าร่วมประชุมกลไกการขับเคลื่อน
โครงการตำ า บลมั ่น คง มั ่ง คั ่ง ยั ่ง ยื น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ของศูนย์อาำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อรับทราบ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ตำาบล
ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๒๒ ตำาบล ๓๕๐ ครัวเรือน
ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
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ห�รือน�ยก อบจ. ในก�รช่วยเหลือเกษตรกร น�ยไพชยนต์
กังวลกิจ วุฒิอ�ส�ฯ จ.ชลบุรี และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
พร้อมคณะ เข้าหารือกับนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ อบจ.ชลบุรี เมือ่ วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ประชุมและมอบใบรับรองม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�น
สุขภ�พอน�มัย SHA plus เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๕ น�ยประกิต
ศีลพิพัฒน์ วุฒิอ�ส�ฯ จ.สมุทรปร�ก�ร และนายกสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมและมอบใบรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สำานักงานฉะเชิงเทรา ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ น�ยสำ�เริง สุนทรแสง วุฒิอ�ส�ฯ
จ.นนทบุรี ปราชญ์ชุมชนด้านการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ และเจ้าของ
สวนยายละมัย เผยแพร่ความรู้ และสาธิตวิธีปัดดอกทุเรียนนนท์ โดยมี
ดร.ชัยรัตน์ จำานงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ร่วมกันทำาพิธปี ดั ดอกทุเรียนนท์ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรกั ษ์
การผลิตทุเรียนนนท์ตามวิถีพื้นบ้านชาวนนทบุรีณ สวนยายละมัย
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฟื้นฟูห�ดน�งแก้ว เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ น�ยครรชิต
เข็มเฉลิม กรรมก�รมูลนิธิพัฒน�ไทและวุฒิอ�ส�ฯ จ.ฉะเชิงเทร�
ร่วมเวทีเสวนา “เราจะฟื้นฟูชีวิตและการหากินในทุ่งหาดนางแก้ว
กันอย่างไร” กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาแหล่งนำา้ ปนเปื้อนสารเคมีอนั ตราย ที่เกิดจากการลักลอบ
ทิ ้ง กากของเสี ย อุ ต สาหกรรมในพื ้น ที ่ร อยต่ อ ตำ า บลลาดตะเคี ย นตำาบลหาดนางแก้ว ณ วัดหาดสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

คั ด เลื อ กครอบครั ว ร่ ม เย็ น เมื ่อ วั น ที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๕
น�ยพงษ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์ ประธ�นวุฒิอ�ส�ฯ จ.สตูล กรรมการ
คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จ.สตูล
ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นฯ
ประจำาปี ๒๕๖๕ ของสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.สตูล และสำานักงานเทศบาลเมืองสตูล ณ โรงเรียนสอนตัดผมลาวา
เทศบาลเมืองสตูล

มอบทุนก�รศึกษ�และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ น�ยสัมพันธ์ ศรีมณฑก เลข�นุก�รวุฒอิ �ส�ฯ
จ.สุร�ษฎร์ธ�นี และประธานชมรมตามรอยพ่อ...พอเพียง มอบรางวัล/
เกียรติบตั รผู้ชนะการประกวดเรียงความ “พระบารมีค้มุ เกล้าชาวประชา”
ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียน เกาะสมุย และร่วมทำาบุญวันมาฆบูชา
ณ ทีพ่ าำ นักสงฆ์แหลมดิน ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย รวมทั้งเยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของคุณขนิษฐา เรืองศรี เพื่อเรียนรู้การทำาขนมกาละแม
ที่เป็นของดีของฝากของอำาเภอ และประชุมสมาชิกชมรมตามรอยพ่อ...
พอเพียง อ.เกาะสมุย
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เพิ่มทักษะ-เสริมคว�มรู้ผ่�นสื่อ Online วุฒิอาสาฯ
จังหวัดนำาร่อง ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้านการเงิน “ก�รบริห�รจัดก�รหนี้และภัยท�งก�รเงิน”
โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้วุฒิอาสาฯ
ได้นำาความรู้ไปปรับใช้ และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน รวมถึง
การป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบใหม่ที่ใกล้ตัวทุกคน เมื่อวันที่ ๒๒
ก.พ. ๒๕๖๕ และหลักสูตร “ก�รใช้ง�น Facebook และ
YouTube” และ E-market Place อย่�งสร้�งสรรค์ปลอดภัย”
โดยวิทยากรจากสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕ โดยมีน�งส�วกัญญ�รักษ์ ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ของวุฒิอาสาฯ และเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การอบรม ได้ที่ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาไท https://www.
facebook.com/pattanathaifoundation

วุฒิอ�ส�ฯ สอน “เพ้นท์ล�ยกระจก” น.ท.มรกต ทองคง
วุ ฒิ อ �ส�ฯ กรุ ง เทพมห�นคร และสมาชิ ก ชมรมผู ้สู ง อายุ
สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมงานฝีมือ “เพ้นท์
ลายกระจก” ให้สมาชิกชมรมฯ ในการประชุมใหญ่ประจำาปี
๒๕๖๔ อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนางานฝีมือ
และสุขภาพจิต ณ สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
จ.สงขลา

ตัดสินก�รประกวดส้มตำ�ลีล� เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๕
สำานักงานวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ ได้เชิญน�ยประทีป ทิมให้ผล (อบเชย)
วุฒิอ�ส�ฯ จ.อุตรดิตถ์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดส้มตำาลีลา
ในงานเปิด “ลานชุมชน คนพอเพียง วัดดอยท่าเสา” โดยมีนายพยงค์
ยาเภา รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ ณ วัดดอยท่าเสา

กำ�หนดแนวท�งก�รกำ�กับและดูแลด้�นศิลปวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญ� ประวัติศ�สตร์ และโบร�ณคดี จังหวัดสุรินทร์
รศ.ศิริพร สุเมธ�รัตน์ วุฒิอ�ส�ฯ จ.สุรินทร์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำางานกำาหนดแนวทางการกำากับ
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัด
สุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา และด้านประวัติศาสตร์/
โบราณคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาข้อมูลและเสนอแนะ
การจัดทำาข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ณ สำานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

จ.พัทลุง

จ.นค รศรีธ รรมร าช

จ.อุบลราชธานี

 วุฒิอ�ส�ฯ ประชุมขับเคลื่อนง�น ปี ๒๕๖๕ ในช่วง
เดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด
เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานที่ผา่ นมา ร่วมกันวางแผนการดำาเนินงาน และ
ขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ.สงขล� พัทลุง นครศรีธรรมร�ช
และอุบลร�ชธ�นี

 จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ น�ยวิทย� เจียรพันธุ์
ประธ�นวุฒิอ�ส�ฯ และวุฒิอ�ส�ฯ จ.นนทบุรี จัดประชุมสามัญ
ประจำาปี ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๖๔ และ
จัดทำาแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
สศช. มาบรรยายเรื่อง “๑๓ หมุดหม�ยพลิกโฉมประเทศไทย”
โดยนางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ธนาคารสมอง และเรื่อง “บทบ�ทวุฒิอ�ส�ฯ ต่อแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่
๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)” โดยนางสาวสุ พั ฒ นา ทองสุ น ทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ต่อไป ณ อาร์ เอส เพ้นท์ จ.นนทบุรี

ด้านอื่นๆ

สร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้ของวุฒิอ�ส�ฯ ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๕ วุฒิอ�ส�ฯ จ.สตูล เดินทางไปพบ วุฒิอ�ส�ฯ
จ.พัทลุง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำางาน สร้างเครือข่าย
การพัฒนางานวุฒิอาสาฯ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เช่น การท่องเที่ยว
ชุมชน การบริหารจัดการโฮมสเตย์ของ อ.ตะโหมด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อ ของนายธนิต สมแก้ว อ.เมือง ศึกษาวิถีชีวิตชาวเล
พระบรมธาตุเจดีย์กว่า ๑,๐๐๐ ปี และหลักเมืองภายในวัดเขียนบางแก้ว
และหาดพัดทอง อ.เขาชัยสน
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นครสวรรค์ประชุมขับเคลื่อนง�นร่วมกับ สศช. เมื่อวันที่
๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ น�ยวิบูลย์ บุญสุวรรณ ประธ�นวุฒิอ�ส�ฯ
และประธานชมรมคลั ง ปั ญ ญาผู ้สู ง อายุ จ.นครสวรรค์ ประชุ ม
การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ปี ๒๕๖๕ และบูรณาการการทำางาน
ร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยนางสาวศรี ศรีงาม ได้บรรยาย
ถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจ แนวทาง และนโยบายการดำาเนินงาน
ของธนาคารสมองและมูลนิธิพัฒนาไท รวมทัง้ ได้หารือกับน�ยชยันต์
ศิริม�ศ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครสวรรค์ ถึงแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการพัฒนา
และการทำางานของจังหวัด ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์

ภ�พประกอบตัวอย่�งก�รนำ�ใช้ปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ หน้� ๑๖

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำาเนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำาหนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
ธน�ค�รสมอง กองยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรส�ร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

