าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

ฉบับที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

 รัฐชาติ รุ่งและร่วง อย่างไร
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากร
ในอนาคต
 การพัฒนาอำ�เภออย่างบูรณาการสู่แผ่นดินศานติสุข (ประดุจสวรรค์บนดิน)
 การจัดการด้านการเงิน : ความรู้พื้นฐานเพื่อความมั่นคงและมีอิสรภาพในชีวิต
 ตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน :
“การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการจ้างงานเพื่อชุมชน
บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด”

บทบรรณาธิการ
เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่ธนาคารสมองดำ�เนินงานครบ ๒๐ ปี
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้เตรียมการและกำ�หนด
จัดงานครบรอบ ๒๐ ปี เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง และผลการดำ�เนินงานของวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองให้สาธารณชนได้รบั รูร้ บั ทราบ แต่ดว้ ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำ�ให้
ต้องเลื่อนการจัดประชุมออกไปถึง ๒ ครั้ง ตามมาตรการ
แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตามประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข และเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโควิ ด -๑๙
มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำ�ดับ จึงได้กำ�หนดจัดการประชุม “๒๐ ปี
ธนาคารสมอง พลั ง อาสาร่ ว มสร้ า งสั ง คมที่ ท่ า เที ย ม”
อีกครั้งหนึ่ง ที่ยังคงคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม
จึงใช้วิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Live Streaming)
เป็นหลัก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเปิดงานและปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์
และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)
ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มงานเวลา ๑๕.๐๐ น.
จึงขอเรียนเชิญวุฒิอาสาฯ ทุกท่าน ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ ร่วมรับเสด็จในพิธีเปิดงาน
และเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน โดย สศช.
และ มพท. จะจัดส่งหนังสือเชิญไปยังวุฒิอาสาฯ ทุกท่าน
และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มแจ้ ง รายละเอี ย ด
การเข้าร่วมงาน ทัง้ นี้ สศช. จะจัดการอบรมการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการเข้าร่วมประชุม และซักซ้อมการเข้าร่วมประชุม
ก่อนวันงานอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะเป็นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เมื่อได้รับทราบข่าวดีกันไปแล้ว กลับมาสู่เนื้อหาสาระ
ของจุลสารฉบับนีท้ มี่ คี วามหลากหลายเช่นเดิม เริม่ ต้นจากคอลัมน์
ก้าวทันโลก “รัฐชาติ รุง่ และร่วง อย่างไร” กล่าวถึงภาพรวมวงจรชีวติ
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ของรัฐชาติมหาอำ�นาจต่าง ๆ ในระยะเวลา ๕๐๐ ปีที่ผ่านมา
ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำ�หนดวงจรของการเกิดขึ้น
ตั้งอยู่อย่างรุ่งเรืองถึงขีดสุด แล้วดับไป ของบรรดาประเทศ
หรือจักรวรรดิมหาอำ�นาจต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการจัดระเบียบ
ของโลก คอลัมน์ทิศทางอนาคตประเทศไทย “ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนา
ประชากรในอนาคต” นำ�เสนอเนื้อหาสาระและผลการระดม
ความคิดเห็นในประเด็นร่างแผนพัฒนาประชากรเพือ่ การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA)
กับผลกระทบทางการคลังจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
ของไทย บทความน่ารู้ “การพัฒนาอำ�เภออย่างบูรณาการ
สู่แผ่นดินศานติสุข” เป็นการออกแบบระบบและโครงสร้าง
ให้ ทุ ก คนและทุ ก องค์ ก รร่ ว มกั น สร้ า งแผ่ น ดิ น ศานติ สุ ข
และจัดการพัฒนาอย่างบูรณาการสูอ่ งค์รวมทีส่ มดุล โดยเริม่ ต้น
ทีช่ มุ ชน-ตำ�บล-อำ�เภอ ซึง่ เป็นฐานรากทีต่ อ้ งสร้างให้แข็งแรงก่อน
และขยายไปยังจังหวัดและประเทศชาติ
นอกจากนี้ คอลัมน์สารพันสรรหามาฝาก “การจัดการ
ด้านการเงิน : ความรู้พื้นฐานเพื่อความมั่นคงและมีอิสรภาพ
ในชีวิต” เสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบริหาร
จัดการหนี้ และภัยทางการเงิน ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ทีท่ กุ คนต้องเกีย่ วข้องไม่มากก็นอ้ ย และตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
“การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ
การจ้างงานเพือ่ ชุมชน : บริษทั ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด”
ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ตามพระราชกระแสพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการดำ�เนินกิจการในรูปแบบธุรกิจเพือ่ สังคม สามารถสร้างงาน
และอาชีพ และสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัยและราคาจับต้องได้
นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งสุ ข ให้ สั ง คม
ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
นั บ จากนี้ ไ ป เหลื อ เวลาอี ก ประมาณ ๒ เดื อ น
จะมีกจิ กรรมทีส่ �ำ คัญทีน่ า่ ปลาบปลืม้ ใจของวุฒอิ าสาฯ และภาคี
เครือข่ายทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม
และประเทศชาติ ตามพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง อันเป็นทีม่ า
ของการก่อเกิด “ธนาคารสมอง” ร่วมนับเวลาถอยหลัง
จนกว่าจะถึงวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่เรามีนัดกัน
แล้วพบกันในการประชุม ๒๐ ปี ธนาคารสมอง

คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”

โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
และ ประธานคณะทำ�งานฝ่ายวิชาการ สมาคมข้าราชการ
อาวุโสแห่งประเทศไทย

รัฐชาติ รุ่งและร่วง อย่างไร
สงครามยูเครน-รัสเซีย หากยังคงยืดเยื้อ
ไปอี ก นาน จะส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง
ต่อเศรษฐกิจของโลกใบนี้ อันจะนำ�ไปสู่การจัด
ระเบียบใหม่ของโลก เมื่อวันก่อนฝ่าภัยโควิด
ดอดไปหาหนังสือใหม่ ๆ มาอ่านประดับสติ
ปัญญาในร้านหนังสือใหญ่ของสยามพารากอน
ได้ พ บหนั ง สื อ เล่ ม ใหม่ ข อง Ray Dalio
(มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater
Associates ที่ไม่เพียงแต่จะบริหารกองทุนได้ดีเยี่ยม แต่กลับคาดการณ์
การเกิดวิกฤตการเงินปี ๒๐๐๘ ได้ถูกต้อง พร้อมด้วยบทบาทนักเขียน
The New York Times Bestseller จากหนังสือ ‘Principles : Life &
Work’ ทีด่ งั ระเบิดในหมูน่ กั ธุรกิจและนักลงทุน จนได้รบั การขนานนามว่า
“สตีฟ จอบส์แห่งโลกการลงทุน”) ชือ่ “The Changing World Order”
พิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๐๒๑ ก่อนเกิดสงครามยูเครน-รัสเซีย
มีสาระที่น่าสนใจที่ให้ภาพรวมวงจรชีวิตของรัฐชาติมหาอำ�นาจต่าง ๆ
ในระยะเวลา ๕๐๐ ปีที่ผ่านมาว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วเจริญถึงขีดสุด
แล้วดับไปอยู่ตลอดเวลา
Ray Dalio เริ่มต้นบทนำ�
ด้วยถ้อยคำ�พาดหัวใหญ่ว่าโลก
ในวันข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นกันมา
ก่อนในชีวิต แม้จะมีประสบการณ์
หลาย ๆ อย่างทีเ่ หมือน ๆ กันในอดีต
เขาสังเกตุเห็นว่า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคย
เห็นมาก่อนในช่วงชีวิตของเรา แต่การพัฒนาเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
หลาย ๆ ครั้งในอดีต อีกทั้งยังชี้ให้เห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำ�หนดวงจร
ของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่อย่างรุ่งเรืองถึงจุดขีดสุด แล้วดับไปของบรรดา
ประเทศหรือจักรวรรดิมหาอำ�นาจต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการจัดระเบียบ
ของโลกในช่วง ๕๐๐ ปีที่ผ่านมาในแบบแผนเดียวกันทั้งสิ้น รูปแบบ
ที่เห็นว่าคล้าย ๆ กันและสำ�คัญมากที่สุด ได้แก่ การมาบรรจบกันในเรื่อง
หนี้จำ�นวนมหาศาล อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมาเหลือศูนย์หรือเกือบศูนย์
ที่นำ�ไปสู่การพิมพ์ธนบัตรจำ�นวนมหาศาลของเงินทุนสำ�รองสำ�คัญ
ของโลก ๓ สกุล (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์) ตลอดจน
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมืองและสังคม ซึ่งมีปัจจัยที่กำ�หนด
ความมั่งคั่งและพลังอำ�นาจในการก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรือง ๘ ตัวแปร
คือ (๑) การศึกษา (๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน (๓) นวัตกรรม
และเทคโนโลยี (๔) ผลผลิตทางเศรษฐกิจ (๕) ส่วนแบ่งในการค้าโลก
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(๖) พลังอำ�นาจทางทหาร (๗) ความเป็นศูนย์กลางการเงินที่เข้มแข็ง
และ (๘) สถานะทุนสำ�รองเงินตราระหว่างประเทศ ปัจจัยทั้งหมดนี้
ล้วนแต่เป็นตัวกำ�หนดความสำ�เร็จให้แต่ละประเทศก้าวหน้าเติบโตขึ้น
เรื่อย ๆ จนถึงจุดสูงสุด โดยอาจแบ่งวงจรกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก
รุ่งไปร่วงได้ ๓ ระยะ คือ
ระยะขาขึ้น เกิดผู้นำ�ที่เก่งกล้าสามารถเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา
ออกแบบระบบดีเลิศ เพื่อความมั่งคั่งและพลังอำ�นาจ ซึ่งมักจะรวมถึง
ระบบการศึกษา ที่มิใช่แต่สอนหนังสือทางวิชาการ แต่รวมถึงการส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดอุปนิสัยที่ดี ความเป็นพลเมือง และการ
พัฒนาจริยธรรมในการทำ�งาน การเกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ด้านเทคโนโลยี เช่น ชาวดัตช์ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มากมาย รวมทั้ง
เรือเดินทะเลที่เดินทางไปได้รอบโลก เพื่อสะสมความมั่งคั่ง เปิดกว้าง
เรียนรู้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีที่สุดร่วมกัน ทั้งภาคแรงงาน ภาครัฐ และ
กองทัพทัง้ หมดนี้ ทำ�ให้ประเทศมีผลิตภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ สามารถแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น จนส่วนแบ่ง
ในตลาดการค้าโลกมีมากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากทัง้ จีนและสหรัฐฯ ณ เวลานี้ ต่างมีผลผลิต
ทางเศรษฐกิจและส่วนแบ่งในตลาดโลก
มากพอ ๆ กัน เมื่อประเทศเหล่านี้ขยาย
การค้าออกไปทั่วโลก ก็จำ�เป็นต้องสร้าง
กองทัพที่เข้มแข็งไว้ปกป้องผลประโยชน์ของตน ซึ่งหากทุกอย่างข้างต้น
ดำ�เนินการไปด้วยดี ก็จะส่งผลให้รายได้ของประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล
เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน การพัฒนาการศึกษา การค้นคว้าวิจยั
ประเทศต้องพัฒนาระบบจูงใจสร้างการมีสว่ นร่วมของผูค้ นทีม่ คี วามสามารถ
ในการสร้างความมั่งคั่ง ส่วนใหญ่จะใช้ระบบนายทุนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจเสรี แม้แต่จีนก็ใช้แนวทางทุนนิยมโดยรัฐ (State Capitalism)
มีการพัฒนาตลาดทุน เพือ่ ให้สามารถแปลงเงินออมภาคประชาชนออกมา
ลงทุนในตลาดการเงิน จนเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้จักรวรรดิ
ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้สามารถพัฒนาศูนย์กลางการเงินชั้นนำ�ของโลกขึ้น
เช่น อัมสเตอร์ดัม สมัยที่ดัตช์เป็นเจ้าโลก ลอนดอน พระอาทิตย์ไม่เคยตก
ในจักรวรรดิอังกฤษ และนิวยอร์คของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งเซี่ยงไฮ้
ของจีนกำ�ลังเร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเงินของตนเอง จักรวรรดิ
ทุกจักวรรดิในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เดินไปสู่ความเป็นเจ้ายุทธจักรในเส้นทาง
เส้นนี้กันทั้งนั้น
ระยะสูงสุด อำ�นาจความสำ�เร็จในการก้าวขึน้ สูจ่ ดุ สูงสุด ได้เพาะเชือ้
แห่งความก้าวร่วงลงสู่ความตกตํ่าพร้อมกันไปด้วย ในเวลาที่ผู้คนภายใน
ประเทศมีรายได้สูงขึ้น รวยขึ้น มีอำ�นาจมากขึ้น ส่งผลให้
พวกเขามีตน้ ทุนทีแ่ พงขึน้ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับคนในประเทศอืน่ ๆ ทีย่ นิ ดีท�ำ งานน้อยได้เงินน้อยกว่า
ในขณะเดียวกับที่ประเทศอื่น ๆ พากันลอกเลียนเทคโนโลยี วิธีการ
ต่าง ๆ ทีน่ �ำ สูพ่ ลังอำ�นาจ ทำ�ให้ขดี ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มหาอำ�นาจเดิมยิ่งลดลง ยกตัวอย่างเช่น คนต่อเรือชาวอังกฤษจ้างช่างดัตช์
มาออกแบบเรือทีด่ กี ว่าและถูกกว่าช่างชาวอังกฤษ จนทำ�ให้องั กฤษสามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำ�นาจแทนดัตช์ เมื่อคนในประเทศชั้นนำ�รํ่ารวยขึ้นก็มัก
จะทำ�งานน้อยลง ใช้เวลาว่างสนุกสนานมากขึ้น คนรุ่นหลังใช้ชีวิตสบาย ๆ
ไม่ตอ่ สูด้ นิ้ รนอะไรมาก จนไม่อาจเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ทำ�งานน้อยลง
หาความสำ�ราญมากขึน้ ใช้จา่ ยเงินเกินตัว กูห้ นีย้ มื สิน นำ�ไปสูฟ่ องสบูแ่ ตก
ทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมก่อให้เกิดสภาวะรวยกระจุก จนกระจาย
ช่องว่างรายได้มีมากขึ้น คนรวยมีอิทธิพลในระบบการเมือง ลูกหลาน
ว่านเครือเป็นอภิสิทธิชน ความแตกต่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีในสังคม
ตราบใดที่มาตรฐานการครองชีพของคนส่วนใหญ่ยังเพิ่มขึ้น ช่องว่างและ
ความไม่พอใจเหล่านีจ้ ะยังไม่ถงึ ขัน้ ระเบิดออกมาเป็นความขัดแย้งในช่วงเวลา
ของการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด
สถานภาพทางการเงินของประเทศมหาอำ�นาจชัน้ นำ�จะเริม่ เปลีย่ นแปลงไป
การมีทุนสำ�รองเงินตราทำ�ให้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น มากมาย
สามารถกู้เงินได้มากขึ้น ซึ่งทำ�ให้มีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งนับว่าช่วยเพิ่มอำ�นาจ
ในการใช้จ่ายเงินในระยะสั้น แต่สร้างความอ่อนแอในระยะยาว ในที่สุด
หนีไม่พ้น ประเทศมหาอำ�นาจนั้นก็กู้เงินเกินขนาดจนมีหนี้สินล้นพ้นตัว
กับต่างประเทศผูใ้ ห้กู้ ในขณะทีก่ ารก่อหนีส้ ามารถเพิม่ อำ�นาจซือ้ ในระยะสัน้
แต่กลับทำ�ให้ค่าของเงินของประเทศลดลงในระยะยาว เพราะการกู้เงิน
ธำ�รงไว้ซึ่งพลังอำ�นาจของชาติเกินขอบเขตปัจจัยพื้นฐาน นำ�มาใช้เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศและใช้จ่ายทางด้านกำ�ลังทหารที่เกิดจาก
การขัดแย้ง เพื่อรักษาจักรวรรดิของตนไว้ เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต
เพิ่มขึ้น ในที่สุดการครอบครองจักรววรดิกลับกลายเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่าย
ต้นทุนสูง ไม่คมุ้ ค่า เช่นในกรณีจกั รวรรดิองั กฤษต้องสูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั เยอรมันคูแ่ ข่ง จนนำ�ไปสูก่ ารแข่งขันการสร้างอาวุธราคา
แพง ๆ และสงครามในทีส่ ดุ ประเทศมหาอำ�นาจชัน้ นำ�ทีร่ วยกว่า ตกเป็นหนี้
ด้วยการกู้เงินจากประเทศที่จนกว่าแต่มีเงินออมมากกว่า ซึ่งเป็นสัญญาน
แรก ๆ ของการปรับเปลี่ยนขั้วอำ�นาจ อย่างเช่นสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ
๑๙๘๐ มีรายได้ต่อหัวมากกว่าจีนถึง ๔๐ เท่าตัว และเริ่มกู้เงินจากจีน
ซึง่ ต้องการออมทรัพย์เป็นดอลลาร์ทใี่ ช้เป็นทุนสำ�รองเงินตราของโลก เมือ่ ใด
ที่จักรวรรดิมหาอำ�นาจชั้นนำ�หาผู้ให้กู้รายใหม่ ๆ ไม่ได้ ประเทศที่ถือครอง
สกุลเงินของตนจะพยายามหาทางขายหรือออกมาจากการถือครอง แทนที่
จะซือ้ ออม ให้กู้ หรือกลับเข้าไป ทำ�ให้พลังอำ�นาจของจักรวรรดิเริม่ เสือ่ มลง
ระยะร่วงโรย มักจะเกิดจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่ไปกับความขัดแย้งกันเองหรือมาจากการสู้รบที่มีค่าใช้จ่ายสูง
นอกประเทศหรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยทั่วไปแล้ว ภาวะร่วงลงมามักจะ
ค่อยเป็นค่อยไปก่อน แล้วจู่ ๆ ก็พงั ครืนลงมาเลย เมือ่ มีหนีพ้ อกพูนขึน้
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เป็นจำ�นวนมหาศาล เศรษฐกิจตกตํ่า จักรวรรดิไม่อาจก่อหนี้เพิ่ม
มาใช้หนี้ได้ เกิดภาวะแร้นแค้นภายในประเทศ จนมีทางเลือกเพียง
สองทางคือ ไม่เบี้ยวหนี้ก็พิมพ์ธนบัตรเป็นเงินใหม่เพิ่มขึ้น ตอนแรก
ก็น้อย ๆ แต่ในที่สุดก็เป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ค่าของเงินลดลงและ
เกิดเงินเฟ้อ มาถึงจุดนี้ก็มักจะนำ�ไปสู่ความขัดแย้งกันภายในประเทศ
ระหว่างคนรวยคนจน รวมทั้งคนต่างศาสนา และเผ่าพันธุ์ การเหยียดผิว
เกิดความสุดโต่งทางการเมือง ประชานิยมของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา
พวกที่เป็นซ้ายพยายามหาทางกระจายความมั่งคั่ง ส่วนพวกฝ่ายขวา
พยามรักษาสถานะเดิม ให้ความมั่งคั่งยังรวมตัวอยู่ในพวกคนรวย
ช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงของการแอนตีร้ ะบบนายทุน ความขัดแย้งภายในประเทศ
ทวีความรุนแรงมากจนบานปลาย เกิดการปฏิวตั หิ รือสงครามกลางเมือง
ในรูปใดรูปหนึ่งเพื่อกระจายความมั่งคั่งกันใหม่ การเปลี่ยนแปลง
อาจเป็นไปอย่างสันติก็ได้ แต่มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
เช่น ในกรณีของเยอรมนี ญี่ปุ่น สเปน รัสเซีย และจีน เป็นต้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับภายนอกประเทศ ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
ระหว่างมหาอำ�นาจเดิมกับผูท้ า้ ชิงรายใหม่ ความขัดแย้งจะกลายเป็นวิกฤติ
ระหว่างประเทศที่หนักหน่วง หากภายในประเทศมหาอำ�นาจเดิม
มีการแตกแยกกันภายใน ซึ่งมหาอำ�นาจใหม่จะใช้โอกาสบ่อนทำ�ลาย
นำ�จุดอ่อนมาใช้ประโยชน์ และมีความเสีย่ งเป็นพิเศษ สามารถสร้างเสริม
กำ�ลังรบขึ้นมาให้เข้มแข็งพอ ๆ กัน
การแข่งขันกับประเทศที่เข้ามาเป็นคู่แข่ง ทำ�ให้จำ�เป็นต้องใช้
งบประมาณเพิม่ ขึน้ เพือ่ ปรับปรุงกองทัพ ในขณะทีร่ ายได้ของประเทศลดลง
เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งจึงมักจะลงเอยด้วยการ
ประลองกำ�ลังกัน จักรวรรดิต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะถอยหรือสู้
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ามักจะก่อให้เกิดการแย่งชิงอำ�นาจและความ
มั่งคั่งกันจนนำ�ไปสู่สงครามแบบใดแบบหนึ่ง สงครามมีราคาแพงมาก
ในเวลาเดียวกัน สงครามก่อให้เกิดการจัดระเบียบในโลกกันใหม่
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใหม่ทางด้านอำ�นาจและความมั่งคั่ง
เมือ่ ผูถ้ อื เงินสกุลและพันธบัตรของประเทศมหาอำ�นาจเดิมเป็นทุนสำ�รอง
หมดความเชื่อมั่น และนำ�ออกมาขายกันจนเกลี้ยง เมื่อนั้นนับได้ว่า
วงจรใหญ่ของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นอันจบลง อันนำ�ไปสู่
การจัดระเบียบโลกกันใหม่
ปัจจุบนั ความขัดแย้งแข่งขันความเป็นเจ้าโลก ระหว่างมหาอำ�นาจ
สหรัฐฯ ชัน้ นำ�และจีนทวีความรุนแรง จากข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษา
ในครั้งนี้ Ray Dalio ให้ความเห็นว่า แม้สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันกำ�ลัง
ยังไม่เสื่อมถอยถึงขนาดนั้น แม้จะประสบกับปัญหาในขาลงมากมาย
เช่น มีหนีข้ นาดใหญ่ยกั ษ์ มีการใช้จา่ ยเกินตัว มีการพิมพ์เงินออกมาเพิม่ หนี้
อีกมากมายก็ตาม แต่การแห่ถอนเงินดอลลาร์ยังไม่เกิดขึ้น ความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ภายนอกประเทศก็ยังไม่ถึงขั้นบานปลายกลายเป็นสงครามที่
ตัดสินแพ้ชนะ จนสูญเสียอำ�นาจในการกำ�หนดระเบียบของโลกใหม่
ซึ่งประเทศเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องเผชิญกับวงจรการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ตามกฎธรรมชาติ ประเทศ
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวงจร รุ่งแล้วร่วงอย่างหนีไม่พ้น เราคงต้อง
ยอมรับความจริงนี้ และพยายามที่จะดูแลตรวจสอบสัญญาณชีพต่าง ๆ
ในตัวให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพือ่ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีอายุยนื ยาว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุด..สัญญา...
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โครงสร้างประชากรกับทิศทาง
การพัฒนาประชากรในอนาคต

มูลนิธพิ ฒ
ั นาไทและสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพหลักจัดเวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย
ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ “แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประชากร
ในระยะยาวทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมีนางสุพณ
ั ณดา
เลาหชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ สศช. นำ�เสนอ
“บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) กับผลกระทบทางการคลังจาก
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของไทย” นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สศช. นำ�เสนอ “ร่างแผนพัฒนา
ประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๘๐”
และนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนแก้ว
“การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ อบต.ดอนแก้ว” กรณีตัวอย่าง
ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) บางแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า (พป.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความครบถ้วน
สมบูรณ์และสามารถนำ�ไปขับเคลื่อนงานต่อไปได้

พื้นฐานองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
บั ญ ชี ก ระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer
Accounts : NTA) เป็นการบันทึกกระแสการโอนเงินระหว่างประชากร
วัยต่าง ๆ ในประเทศไทย บนแนวคิดทีว่ า่ รายได้ของแต่ละคน
จะไม่สมํ่าเสมอตลอดช่วงชีวิต โดยวัยเด็กและสูงอายุจะมี
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รายได้ตํ่า และวัยแรงงานหรือ
กลางคนจะมีรายได้สงู ขณะทีก่ าร
บริโภคจะมีความสมาํ่ เสมอและ
ไม่ผนั ผวนตามรายได้ เพือ่ นำ�มา
วิเคราะห์และออกแบบนโยบาย
สาธารณะ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของไทย ทีจ่ ะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society)”
ในปี ๒๕๖๖ และ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged
Society)” ในปี ๒๕๗๖
จากการวิเคราะห์ NTA ปี ๒๕๖๒ พบว่า ในช่วง ๓๐ ปี
ที่ผ่านมา การขาดดุลรายได้ของประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยช่ ว งวั ย แรกเกิ ด จนถึ ง ช่ ว งต้ น ของวั ย
แรงงาน (อายุ ๐–๒๔ ปี) และช่วงวัยสูงอายุ (อายุ ๕๘ ปีขึ้นไป)
จะขาดดุลรายได้จากแรงงานและรายจ่ายจากการอุปโภค
บริโภค ขณะทีช่ ว่ งวัยแรงงาน (อายุ ๒๕-๕๗ ปี) จะเกินดุลรายได้
ดังกล่าว ทั้งนี้ กลไกชดเชยการขาดดุลรายได้ในแต่ละช่วงอายุ
จะอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกัน โดยช่วงวัยแรกเกิดฯ อาศัย
การโอนของภาคเอกชนเป็นปัจจัยหลัก และการโอนของภาครัฐ
เป็นส่วนสนับสนุน ช่วงวัยแรงงาน มีรายรับค่อนข้างสูง
เกิดส่วนเกินจากการบริโภคในระดับสูง และสามารถโอน
ส่วนเกินดังกล่าวไปช่วยชดเชยการขาดดุลของช่วงอายุอื่น ๆ ได้
และช่วงวัยสูงอายุ เป็นช่วงทีเ่ กิดการขาดดุลรายได้อกี ครั้งหนึ่ง
ดังนั้น การจัดสรรสินทรัพย์สุทธิ การโอนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการชดเชยช่องว่างดังกล่าว
โดยภาครัฐช่วยเหลือการขาดดุลรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับ
อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาระทางการคลังของประเทศ
มีแนวโน้มเกิดสภาวะตึงตัว เนือ่ งจากระดับการจ่ายผลประโยชน์
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่รายรับทีช่ ว่ ยสนับสนุนลดลง ส่งผลให้สดั ส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี ๒๕๗๐–๒๕๘๓
คาดว่าส่วนเปลีย่ นแปลงของหนีส้ าธารณะต่อ GDP ในปี ๒๕๘๓
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๑

ผลการจัดทำ� NTA นำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย
(๑) การสร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ รวมทั้งการพัฒนา
กลไกเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลลัพธ์
การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การสร้างความเข้มแข็งทาง
การเงินของครัวเรือน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และ (๓) การปรับปรุงระบบการคลังของประเทศ เพื่อสร้างสมดุล
ทางการคลังและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๘๐
		
สถานการณ์ประชากรของไทย
ประกอบด้ ว ย (๑) การเกิ ด ลดลง
จาก ๑.๒ ล้านคนต่อปี ในปี ๒๕๓๘
เหลือ ๐.๕๔ ล้านคน ในปี ๒๕๖๔ และ
เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น (๑๐-๑๙ ปี)
ปีละ ๑๐๔,๒๘๙ คน และมีการคลอดซํ้า
ในกลุ่มเดียวกัน จำ�นวน ๑๒,๗๐๒ คน
สะท้อนถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (๒) คนไทยมีปัญหาเชิงคุณภาพ
และรายได้ไม่เพียงพอ อาทิ ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยกว่า
ผู้ชาย กลุ่มเปราะบางจำ�นวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ แรงงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่นอกระบบประกันสังคม
ผู้สูงอายุประมาณ ๑ ใน ๓ ของผู้สูงอายุทั้งหมด มีฐานะยากจน
และต้องพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว
อ่ อ นแอลง (๓) ประชากรไทยมี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย ยื น ยาวขึ้ น
แต่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ (๔) มีการย้ายถิ่นภายในประเทศ
เป็ น หลั ก ส่ ว นการย้ า ยถิ่ น ระหว่ า งประเทศเป็ น การเข้ า มา
ของแรงงานทักษะตํ่าจากประเทศเพื่อนบ้าน
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านประชากร ได้แก่
(๑) สัดส่วนประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก เกิด Care Economy
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวระยะยาว (๒) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เกิด Digital Nomad ทำ�ให้คนสามารถใช้ชีวิตตามสถานที่ต่าง ๆ
ของโลก และสามารถทำ�งานสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์ ทำ�ให้
คนต่างชาติจ�ำ นวนหนึง่ ต้องการมาทำ�งานในประเทศไทย คนมีอายุ
ยืนยาวขึ้นจึงต้องมีระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพรองรับ
แต่อาจเกิดความเหลื่อมลํ้าจากราคาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ทมี่ รี าคาค่อนข้างสูง (๓) การดำ�เนินชีวติ ของประชากร
รุน่ ใหม่และแนวโน้มครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง ครอบครัวทีม่ สี มาชิก
๑-๒ คนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๘ เป็นร้อยละ ๒๐ ขณะเดียวกัน
ครอบครั ว ที่ มี ข นาดใหญ่ มี แ นวโน้ ม ลดลงจากร้ อ ยละ ๗๕
เหลือร้อยละ ๕๒ และมากกว่า ๑ ใน ๓ สมาชิกในครอบครัว
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ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก (๔) การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
สะท้อนจุดอ่อนของสวัสดิการสังคม ประชาชนประมาณ
๑.๑ ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะตกงาน และอีก ๓.๖ ล้านคน
มีความเสี่ยงที่จะมีรายได้ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้หนี้สิน
ครั ว เรื อ นมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ปั ญ หาความรุ น แรง
ในครอบครัว ภาวะความเครียด และการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น
สำ�หรับประชากรไทยในปี ๒๕๗๕ คาดว่า (๑) สัดส่วน
ประชากร Gen Z ประมาณร้อยละ ๔๐ Baby Boomer ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ ๑๕ ของประชากรไทย (๒) เด็กรุ่นใหม่
คุ้นเคยและมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสูง ขณะที่เด็กอีกส่วน
ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี การผลักดันค่านิยมใหม่ ๆ
และเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ Work-life Balance
(๓) ประชากรบางส่วนยังไม่สามารถปรับการใช้ชวี ติ เพือ่ สุขภาพ
ที่ดีได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียและเป็นภาระต่อสวัสดิการ
ของรัฐ และรายได้และเงินออมไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
และ (๔) มีการดำ�เนินชีวิตแบบผสมผสานจากแรงงานต่างชาติ
ในรูปแบบใหม่ อาทิ ผู้เร่ร่อนดิจิทัล (Digital Nomad) หากขาด
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำ�งานภายในประเทศที่ดีพอ
แรงงานไทยที่มีทักษะสูงจะถูกดึงดูดไปทำ�งานในภูมิภาคอื่น
ของโลกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ดังนั้น กรอบแนวทางการพัฒนาประชากรในอนาคตคือ
ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ ทั้งจำ�นวนและคุณภาพประชากร
สร้างความมัน่ คงในชีวติ ในวัยสูงอายุ รักษาคนเก่งให้ท�ำ ประโยชน์
แก่ประเทศ และจัดระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตครอบคลุม
ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน
ได้แก่ (๑) การสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบ
ที่เอื้อต่อการมีและเลี้ยงบุตร โดยผลักดันการพัฒนาครอบครัว
เป็นวาระสำ�คัญของชาติ พัฒนาทัศนคติถึงหน้าที่ของทุกคน
ที่ต้องช่วยกันดูแลเด็กทุกคน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การตั้งครรภ์ และการดูแลครอบครัว (๒) พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพประชากร ส่งเสริมและยกระดับระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพและรูเ้ ท่าทันโลกดิจทิ ลั พัฒนารูปแบบการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ ทีบ่ รู ณาการทรัพยากรภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบข้อมูล
และการจัดทำ�กลุ่มทักษะ วิเคราะห์อาชีพจำ�เป็นใหม่ ๆ เพิ่ม
กำ�ลังและคุณภาพแรงงานกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการจ้างงาน
ตามสมรรถนะ รักษา Talent ไทย (๓) ยกระดับความมั่นคง
ทางการเงิน โดยให้ความรู้ทางการเงิน ปลูกฝังทัศนคติและ
สภาพแวดล้อมที่จูงใจให้เกิดการออม แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
(๔) สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดการตายก่อนวัยอันควร
และมีระบบดูแลระยะยาวและช่วงท้ายของชีวิต ส่งเสริม

ให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีความรู้ด้านสุขภาวะ สามารถป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาวะ พัฒนาระบบและวางแผนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ (๕) สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและ
เอื้อต่อการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณภาพกับทุกกลุ่มวัย โดยจัดพื้นที่นำ�ร่อง
การเรียนรูใ้ นระดับตำ�บล สร้างเสริมศักยภาพและกลไกชุมชนให้สามารถ
จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ และ (๖) บริหารจัดการด้าน
การย้ายถิ่น โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำ�งานในพื้นที่
ดึงคนไทยในต่างประเทศและต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาทำ�งาน
ในประเทศ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและ
การทำ�งานของต่างชาติ

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ อบต.ดอนแก้ว

การจัดการเรียนรูต้ ลอดช่วงชีวติ ในชุมชนท้องถิน่ ของ อบต.ดอนแก้ว
ให้ความสำ�คัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยรวบรวม
ข้อมูลประชากรตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ พบว่า อัตราการเกิดของคนลดลงเหลือ
ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คนต่อปี จากประชากรทั้งหมด ๑๗,๐๐๐ คน
ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเบี่ยงเบนทางเพศของชายและหญิง ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ความมัน่ คงของคูแ่ ต่งงาน ความสามารถในการเลีย้ งดูบตุ ร
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณ ๓,๐๐๐ คน และจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ขณะที่ประชากรวัยแรงงานออกไปทำ�งานนอกพื้นที่ ส่งผลถึง
ผู้สูงอายุขาดคนดูแลและถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้าน
อบต.ดอนแก้วแก้ไขปัญหาโดยการ (๑) การดูแลประชาชน ให้ชมุ ชน
ดูแลกันเอง และท้องถิน่ เป็นผูอ้ อกแบบรูปแบบการพัฒนา (๒) อัตราการ
เกิดน้อย โรงพยาบาลชุมชน และ อสม. เข้าไปดูแล โดยเชิญชวนให้ผทู้ พี่ ร้อม
จะมีบุตรเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แม่และการดูแลเด็ก
ตัง้ แต่กอ่ นเกิดให้มคี วามสมบูรณ์ (๓) เสริมสร้างสุขภาวะ ดำ�เนินโครงการ
วิจยั เกีย่ วกับการดูแลและพัฒนาเด็กในอนาคต ร่วมกับสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๔) สร้างคนสายพันธุ์ดอนแก้ว
โดยสร้างรูปแบบการบริหารจัดการท้องถิน่ รูปแบบใหม่หรือนวัตกรรมการ
บริหารจัดการเมือง เรียกว่า Donkaew DNA หรือคนสายพันธุ์ดอนแก้ว
ประกอบด้วย บุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว และประชาชนทุกคนที่ได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ตำ�บล
ดอนแก้ว ตำ�บลแห่งสุขภาวะ” ด้วยการสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนคุณภาพ
ไม่ทจุ ริต มีจติ อาสา กล้านำ� ทำ�สิง่ ใหม่ และผลิตจิตอาสามือ
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อาชีพในการช่วยดูแลซึง่ กันและกัน เช่น ผูป้ ว่ ย คนพิการ ผูส้ งู
อายุ และเด็ก เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดสังคมคนดอนแก้วไม่ทอดทิง้ กัน
ด้วยพลังจิตอาสา ๑ ครัวเรือน และบรรจุเป็นหลักสูตร
ในหมวดวิชาหลักของมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข
รวมทั้งถ่ายทอดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน เพื่อสร้างคนพันธุ์ใหม่
ที่มีคุณภาพ และ (๕) การส่งเสริมอาชีพ ขณะนี้กำ�ลัง
ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ และจะดำ�เนินการส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพื่อสร้างรายได้

หลากหลายความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายและให้ความเห็น
ในหลายประเด็น ดังนี้
๑. ข้อมูล อาทิ ผลักดัน
ให้ทอ้ งถิน่ หรือ อปท. จัดเก็บ
และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้
ทันสมัย เพื่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต โดยให้
สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติให้ความรูใ้ นการจัดเก็บและการนำ�ข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ บัญชี NTA ควรเพิม่ รายละเอียดตามช่วงอายุของ
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป อาทิ ๖๑–๗๐ ๗๑-๘๐ และ ๘๑–๙๐ ปี
เพิ่มข้อมูลรายจ่ายที่ครอบคลุมถึงจิตอาสา อาสาสมัคร
หรือครัวเรือนที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบาง และ
วางแผนจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีราย
ได้น้อยที่พึ่งภาครัฐ ภาครัฐควรจัดเก็บข้อมูลประชากรแฝง
การย้ายถิ่น และแรงงานนอกระบบอย่างเป็นระบบ และ
อบต.ดอนแก้วควรบูรณาการข้อมูลกับ อปท. กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.)
และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๒. นโยบาย เช่น ภาครัฐควรกำ�หนดนโยบายประชากร
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกช่วงชีวิต มีกลไกทางการเงิน
การคลังทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขยายผล
รูปแบบการบริหารจัดการ อบต. ดอนแก้ว ไปสูข่ อ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายทีย่ ดื หยุน่ และเป็นตัวอย่างให้ อปท. ทัว่ ประเทศ
๓. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ ควรบูรณาการ
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรอบการเงินการคลังระดับพื้นที่
กระตุ้นหรือสนับสนุนการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่เป็น
รูปธรรมจากท้องถิน่ หรือล่างขึน้ บน จัดระบบรองรับการศึกษา
การจ้างงาน และสุขภาพที่ยืดหยุ่น สร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มประชากรในแต่ละช่วงวัย เตรียมความพร้อม
รองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ

๔. การศึกษา เช่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ อปท. ให้ความสำ�คัญ
กับการจัดกระบวนการ/ระบบการศึกษา
แบบมีสว่ นร่วมระดับพืน้ ทีใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพ
และมีความยืดหยุน่ ในบริบทของแต่ละ
พื้นที่ ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานการศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
กลาง ทำ�หน้าที่บริหารจัดการและจัดทำ�ระบบการสะสม/เทียบโอน
หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ขยายผลการดำ�เนินงานของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
สู่ระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกำ�ลังคนของประเทศในรูปแบบ
ของระบบ E-Workforce Ecosystem โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบด้วย E-Portfolio ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ
พัฒนาเครดิตแบงก์สำ�หรับการศึกษา การจัดตั้ง Focal Point
ในการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพประชากรและ
ปัญหาแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะกิจ

๕. การมีสว่ นร่วม อาทิ ปรับแนวคิดการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ อปท. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการทำ�งาน สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทุกกระทรวง อาสาสมัคร มูลนิธิ และภาคเอกชน
ในการดูแลผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางในชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ
๖. การทำ�งาน/การประกอบอาชีพ เช่น ปรับเปลีย่ น
ทัศนคติหรือค่านิยมของคนไทยให้ท�ำ งานนานขึน้ สนับสนุน
ให้คนรุ่นใหม่ย้ายกลับคืนถิ่น โดยให้ อปท. และหอการค้า
จังหวัดมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างงานในพื้นที่
๗. ด้านอื่น ๆ เช่น ควรเพิ่มเติมข้อมูลโครงสร้าง
ประชากรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ
อาทิ แรงงาน แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่นำ�ไปสู่การ
จัดทำ�ยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ของประเทศให้มีรูปแบบเดียวกับสมัชชาสุขภาพ

(ต่อจากหน้า ๑๒)
และระบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่
บูรณาการเป็นองค์รวมเดียวกัน
คื อ เป็ น คนที่ มี สุ ข ภาวะและ
อายุยนื เพราะมีความสมดุลในตัว
เช่ น เดี ย วกั บ การออกแบบ
ประเทศไทยแผ่นดินศานติสุข
ที่มีหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคม
คือชุมชนขนาดเล็ก ที่สามารถ
พระเจดีย์ประเทศไทย
ออกแบบให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ทุกประการ และก่อตัวเป็นองค์กรและระบบต่าง ๆ ขึ้นมาจากข้างล่าง จนเป็น
อุปมาอุปมัยว่า “พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน” โครงสร้างที่มั่นคงจะต้อง
มีฐานที่กว้างและแข็งแรง จึงต้องประกอบด้วยชุมชนเข้มแข็งที่มีการพัฒนา
อย่างบูรณาการและมีความสมดุลในตัวเอง พื้นที่ชุมชน-ตำ�บล-อำ�เภอ-จังหวัด
มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ จึงเปรียบเสมือนฐานพระเจดีย์ประเทศไทย
ประกอบด้วย ฐานพระเจดียค์ อื ชุมชนเข้มแข็งในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ องค์พระเจดีย์
คือระบบต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา การเมืองการปกครอง
และยอดพระเจดีย์คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล ซึ่งชี้สู่เบื้องสูงคือ
ความถูกต้องและเป็นธรรมของการอยู่ร่วมกัน
เมื่อมีการออกแบบระบบและโครงสร้างประเทศไทย คนไทยทุกคน
ทุกองค์กร ทุกสถาบัน ช่วยกันประกอบเครื่องประเทศไทยได้ด้วยความสุข
และสร้างสรรค์โดยไม่ยาก นายอำ�เภอทุกคนสามารถ
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ร่วมกับคนไทยทุกคนในอำ�เภอและนอกอำ�เภอ
พัฒนาอำ�เภออย่างบูรณาการสู่แผ่นดินศานติสุข
คนไทยทุกคนล้วนอยากให้ประเทศไทยดี ต้องการ
มีส่วนร่วมก็ไปหานายอำ�เภอ ทุกคนมีคุณค่า
มีประโยชน์ มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์
เสมอกัน ทำ�ให้คนไทยสามารถร่วมกันสร้างแผ่นดิน
ศานติสุขได้จริงและง่ายด้วยความรื่นรมย์
กล่าวโดยสรุป อำ�เภอศานติสขุ อำ�เภอสุขภาวะ
คุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ คือ สิ่งเดียวกัน ได้แก่
การที่คนทั้งอำ�เภออยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัย
มีภมู คิ มุ้ กัน มีปญั ญา มีศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกัน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาอำ�เภอ
และได้รับผลของการพัฒนาอย่างอย่างเป็นธรรม
ซึ่งเกิดจากคนทั้งอำ�เภอรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ�
เป็นภูมพิ ลังหรือพลังแผ่นดิน มีความมุง่ มัน่ ร่วมกัน
และมี ก ารจั ด การพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการสู่
องค์รวมที่สมดุลที่ทุกคนเป็นนักอำ�นวยภูมิพลัง
(นอภ.)
ที่มา : คู่มือพัฒนาอำ�เภออย่างบูรณาการ
สู่แผ่นดินศานติสุข โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เรียบเรียงและประมวลโดย สศช.

การพัฒนาอำ�เภอ

อย่างบูรณาการ

บทความประจำ�ฉบับ

สู่แผ่นดินศานติสุข (ประดุจสวรรค์บนดิน)
การพัฒนาคือการเชือ่ มโยง และชีวติ ก็คอื การเชือ่ มโยง
ในอดี ต การพั ฒ นาเป็ น แบบแยกส่ ว นเป็ น เรื่ อ ง ๆ
การพัฒนาใหม่คอื การพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยบูรณาการ
ทรัพยากรทั้งหมดในอำ�เภอเป็นองค์รวมอำ�เภอ

ทรัพยากรมหาศาลในพื้นที่อำ�เภอ
เพียงพอที่ทุกคนจะอยู่ดีมีสุข
ในแต่ละอำ�เภอมีพนื้ ทีก่ ว้างขวางพอสมควร ประกอบด้วย
ตำ�บลประมาณ ๑๐ แห่ง และ ๑๐๐ หมู่บ้านหรือชุมชน
ที่มีทรัพยากรหลายชนิด ดังนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งนํ้า ทรัพยากรคน แต่ละ
หมู่บ้านมีประชากรประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน แต่ละ
อำ�เภอประมาณ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คน และมีผู้น�ำ
ตามธรรมชาติ ประมาณหมู่บ้านละ ๕๐ คน อำ�เภอละ
๕,๐๐๐ คน ทรั พ ยากรสั ง คม คื อ การอยู่ ร่ ว มกั น
เป็นครอบครัว ชุมชน ท้องถิน่ เมือง ทรัพยากรวัฒนธรรม
หมายถึง วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ความเชื่อ/คุณค่า
ร่วมกัน การทำ�มาหากินที่คุ้นเคยและถ่ายทอดกันมา
ภาษา อาหาร เครื่องแต่งตัว ที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การดูแลรักษาสุขภาพ
การจัดการความขัดแย้ง สุนทรียกรรมต่าง ๆ ศาสนา
ที่ เ ป็ น ความเชื่ อ ร่ ว มกั น การศึ ก ษาและภู มิ ปั ญ ญา
ที่คัดสรรและถ่ายทอดกันมาเป็นส่วนสำ�คัญจนเป็น
ภูมิปัญญา หรือปัญญาที่ติดแผ่นดิน ทั้งนี้ วัฒนธรรม
แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน มีความหลากหลายไปตามถิ่น
ต่าง ๆ ไม่มีของใครดีกว่าใคร
นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรทางศาสนา โดยเฉลี่ย
อำ � เภอหนึ่ ง มี วั ด ประมาณ ๕๐ วั ด ในอดี ต วั ด
เป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่ปัจจุบันทำ�อย่างแยกส่วน

วัดจึงหมดบทบาทในการพัฒนา ซึง่ การพัฒนาอย่างบูรณาการต้องเชือ่ มโยง
วัดเข้ากับชุมชน เช่นเดียวกับมัสยิดและโบสถ์ในศาสนาอิสลามและคริสต์
ทรัพยากรเศรษฐกิจ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินจำ�นวนมาก
ทรัพยากรภาครัฐ ทั้งของท้องถิ่น ท้องที่ และกระทรวงต่าง ๆ ทรัพยากร
พลังงาน เช่น ไฟฟ้า นํ้ามัน และพลังงานชุมชน ทรัพยากรทางการสื่อสาร
เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิทัล และทรัพยากรทางการศึกษา
แต่ละอำ�เภอมีโรงเรียนเฉลี่ยประมาณ ๕๐ โรง การศึกษานอกโรงเรียน
วิทยาลัย โดยระบบการศึกษาใหม่คือ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ
ในสถานการณ์ จ ริ ง ของคนทั้ ง อำ � เภอ และทรั พ ยากรทุ ก ประเภท
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนทั้งมวล อีกทั้งอำ�เภอยังสามารถ
ดึงทรัพยากรอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมหาศาล เช่น
นโยบาย เป็นต้น มีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนานโยบายของอำ�เภอ การสำ�รวจ
ทำ�แผนที่ทรัพยากรซึ่งมีความสำ�คัญมาก ควรจัดตั้งศูนย์วิจัยและข้อมูล
อำ�เภอ เพื่อสร้างความรู้และรวบรวมข้อมูลสำ�หรับใช้ในการพัฒนา
อำ�เภอ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผลให้อำ�เภอเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา และสังคมอุดมสุข

ความสำ�คัญของการออกแบบระบบและโครงสร้าง
เมื่ อ มี ท รั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นาจำ� นวนมาก แต่ ข าดความคิ ด
เชิงระบบและการจัดการทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ ก็กระจัดกระจาย
อย่างสะเปะสะปะ เพราะการคิดแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ� ไม่บูรณาการ
เข้ามาเป็นองค์รวม ประเทศไทย จึงเป็นเหมือนประเทศตาบอดคลำ�ช้าง
คือ ไม่เห็นช้างทั้งตัว เลยทะเลาะกันแบบเอาเป็นเอาตายระหว่างผู้ที่รู้
เป็นส่วน ๆ ฉะนั้น หากออกแบบระบบและโครงสร้างประเทศและ
ประกอบชิ้นส่วนให้ครบเป็นองค์รวม บ้านเมืองจะลงตัว เกิดประเทศไทย
ที่มีคุณสมบัติใหม่อันมหัศจรรย์ ดุจประเทศที่บินได้

การออกแบบระบบและโครงสร้างประเทศไทยให้เป็นแผ่นดินศานติสุข
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออกแบบประเทศไทยคื อ เป็ น แผ่ น ดิ น
ศานติสุข อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ
แวดล้ อ ม ความสมดุ ล เกิ ด จากการบู ร ณาการทำ � ให้ เ กิ ด ความสงบ
ความปกติ สุ ข และความยั่ ง ยื น ดั ง เช่ น ร่ า งกายประกอบด้ ว ยเซลล์
เป็นล้านเซลล์และอวัยวะต่าง ๆ จำ�นวนมากบูรณาการเป็นองค์รวม ร่างกาย
จึงมีความสมดุล สุขภาพดี และอายุยืน ขณะที่
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เศรษฐกิจ
ประชาธิปไตย

การศึกษา

การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
ทำ�ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและศีลธรรม

จิตใจ
สัมมาชีพ
เต็มพื้นที่

สังคม
สิ่งแวดล้อม

สุขภาพ
วัฒนธรรม

ธรรมจักรแห่งการพัฒนาอย่างบูรณาการ
มีการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นแกน

การเสียสมดุลเกิดจากการแยกส่วน เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย
รุนแรง และวิกฤตการณ์ โดยมีเซลล์มะเร็งเป็นตัวอย่างทีแ่ ยกตัว
เป็นเอกเทศ ทำ�ให้ระบบเสียสมดุล ป่วย และตาย ฉะนัน้ ประเทศไทย
จะเป็นแผ่นดินศานติสุขต้องพัฒนาอย่างบูรณาการใน ๘ มิติ
ได้แก่ เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม-สุขภาพการศึกษา-ประชาธิปไตย โดยการศึกษาต้องบูรณาการกับอีก
๗ มิติ และมีจุดคานงัดหรือแกนกลางอยู่ที่การมีสัมมาชีพ
เต็มพื้นที่ หรือธรรมจักรแห่งการพัฒนาอย่างบูรณาการ
โดยระบบและโครงสร้างของอำ�เภอจะเป็นแผ่นดินศานติสุข
คือ ทุกหมู่บ้าน-ทุกตำ�บล-อำ�เภอสามารถจัดการพัฒนา
อย่างบูรณาการ เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ที่ผ่านมา ทั้งโลกล้วนพัฒนาแบบแยกส่วน คือ เศรษฐกิจ
เอาจี ดี พี เ ป็ น ตั ว ตั้ ง ไม่ ไ ด้ เ อาการอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ตั ว ตั้ ง
จึงเกิดความเหลื่อมลํ้าสุด ๆ จิตใจ พระสอนธรรมะเป็นตัวตั้ง
ไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเป็นตัวตั้ง สังคม พัฒนา
ไม่สำ�เร็จถ้าขาดการพัฒนาอย่างบูรณาการ สิ่งแวดล้อม
ถ้าแก้ความยากจนและเหลื่อมลํ้าไม่ได้ ก็ไม่มีทางรักษา
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทำ�แต่เรือ่ งร้องรำ�ทำ�เพลงและศิลปวัตถุ
เท่านั้น ไม่มีวัฒนธรรมองค์รวมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชน
ทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อม สุขภาพ มองแต่ยาและโรงพยาบาล
แต่สุขภาพเกิดจากบูรณาการทั้งหมด การศึกษา แยกเอา
วิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง และประชาธิปไตย
มองแต่การเลือกตัง้ แท้จริงต้องเป็นกระบวนการของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ
ดังนั้น เมื่อออกแบบระบบและโครงสร้างของการพัฒนา
อย่างบูรณาการและประกอบเครื่องได้แล้ว ระบบ เทคโนโลยี
นวัตกรรมต่าง ๆ ก็เข้ามาเสริมแต่ง เชื่อมโยง และกำ�กับซึ่งกัน
และกันให้โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงขึ้น คุณภาพดีขึ้น สวยงาม
มากขึ้น ซึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทาง ความรุนแรงกลับกลาย
เป็นพลังขับเคลื่อนระบบ ประเทศไทยที่เป็นองค์รวมก็จะมี
คุณสมบัติใหม่อันมหัศจรรย์ ทั้งน่าอยู่และสวยงาม
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การสร้างสัมมาชีพเต็มพืน้ ที่ ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกัน
ของทุกคนทุกฝ่ายในพื้นที่และนอกพืน้ ที่ เป็นบ่อเกิดของศีล
ธรรม สุขภาวะ และความร่มเย็นเป็นสุข เนือ่ งจากเศรษฐกิจ
ดีสามารถขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าได้
จากมีอำ�นาจซื้อและการบริโภคเพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพ่อแม่ไม่ตอ้ งไปทำ�งานไกล สุขภาพดีดว้ ยทารกแรกคลอด
มีนํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเสี่ยง
จะเป็นเบาหวาน มะเร็ง และหัวใจ และการศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ด้วยครู-ผู้ปกครอง-นักเรียนไม่จน มีรายได้จากสัมมาชีพ
และอื่น ๆ เต็มพื้นที่

การสื่อสารให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกัน
หรือเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
หากคนทั้งอำ�เภอมีความมุ่งมั่นหรือเป้าหมายหรือ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน จะเป็นเสมือนการจูนคลื่นแสงรวมกัน
เป็นแสงเลเซอร์ มีพลังทะลุทะลวงสูง ทำ�ให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ก็เป็นไปได้ โดยผู้นำ�มีหน้าที่สื่อสารให้เกิดเป้าหมายหรือ
วิสยั ทัศน์รว่ ม ดังคำ�พูด “Great leader is great communication”
ซึ่งนายอำ�เภอเป็น Great leader ได้ทุกคน นอกจากผู้นำ�
ทีเ่ ป็นปัจเจกแล้ว ควรมีการนำ�ร่วม (Collective Leadership)
ของผู้นำ�ตามธรรมชาติจากทุกภาคส่วนทางสังคมในพื้นที่
จำ�นวนมากและคุณภาพสูง ประกอบด้วย ผู้นำ�กลุ่มอาชีพ
สตรี เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุน ครู พระ ศิลปิน ปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม สุจริต รอบรู้ ช่างคิด
สือ่ สารเก่ง เป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ ไป จึงมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ งู กว่า
ผู้นำ�ที่เป็นทางการ โดยผู้นำ�ธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้านจะมี
ประมาณ ๕๐ คน ตำ�บลละ ๕๐๐ คน และอำ�เภอละ ๕,๐๐๐ คน
มีสภาผู้นำ�ชุมชนตามธรรมชาติ ๓ ระดับ คือ สภาผู้นำ�ชุมชน
ทุกหมู่บ้าน สภาผู้นำ�ตำ�บล และสภาผู้นำ�อำ�เภอ ซึ่งสภาทั้ง
๓ ระดับจะเชือ่ มโยงกันโดยการสือ่ สาร ๒ ทาง ผ่านสภาผูน้ �ำ
อำ�เภอไปยังตำ�บลและหมูบ่ า้ นโดยทัว่ ถึงกัน ทัง้ นี้ นายอำ�เภอ
จะเป็นผูส้ ง่ เสริมให้เกิดสภาผูน้ �ำ ทัง้ ๓ ระดับ และเกิดเครือข่าย
ทางสังคมเพื่ออำ�เภอ เช่น เครือข่ายพระสงฆ์/ครู/ศิลปิน/
นักธุรกิจ/อาชีพ/สือ่ มวลชน เพือ่ อำ�เภอ... ฉะนัน้ เมือ่ เกิดสภา
ผูน้ �ำ เครือข่ายเพือ่ อำ�เภอเต็มทัง้ อำ�เภอ ก็จะเป็นภูมพิ ลังหรือ
พลังแผ่นดินอำ�เภอ เรียกว่า นักอำ�นวยภูมิพลัง หรือ นอภ.
ที่สร้างอำ�เภอให้เป็นแผ่นดินศานติสุขได้โดยมิยาก

ทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมายและวิสยั ทัศน์รว่ มกันคือ ทุกคนมีจติ สำ�นึกองค์รวม
ของอำ�เภอ และพัฒนาอย่างบูรณาการให้ทุกอย่างเชื่อมโยงสู่การ
อยู่ดีมีสุขของทุกคนในอำ�เภอ

การบริหารจัดการพื้นที่อำ�เภอ ๓ ระดับ ๑๑๑ หน่วยจัดการ

ให้สามารถปฏิบัติได้ และเจ็ด การประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน สภาผูน้ �ำ ชุมชนจัดให้มกี ลุม่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เมื่อได้ผลการประเมินแล้วนำ�เป็นข้อมูลป้อนกลับไปที่ข้อมูล
ชุมชน เกิดเป็นวงจรการจัดการ (Management Loop)
เมือ่ วนไปแต่ละรอบ ทุกอย่างจะดีขนึ้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ กระบวนการชุมชน
เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุด ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ควรทำ�
ความเข้าใจให้ดี และสามารถเข้าไปสนับสนุนและร่วมสร้าง
แผ่นดินศานติสขุ ได้ โดยเรียนรูร้ ว่ มกันในการปฏิบตั ิ และนำ�ความรู้
ที่ตนมีไปช่วยให้กระบวนการทั้งหมดดีขึ้น หากประเทศไทย
มีสมั มาชีพเต็มพืน้ ที่ จะเป็นฐานชีวติ ฐานเศรษฐกิจ ฐานสังคม
ที่ยิ่งใหญ่ ทำ�ให้ประเทศลงตัวทุกทาง

โครงสร้างการพัฒนาอำ�เภออย่างบูรณาการ
การบริหารจัดการพื้นที่ ๑ อำ�เภอ มี ๓ ระดับคือ ระดับ
ชุมชน/หมู่บ้าน ๑๐๐ หน่วยจัดการ ระดับตำ�บล ๑๐ หน่วย
จัดการ และระดับอำ�เภอ ๑ หน่วยจัดการ รวม ๑๑๑ หน่วยจัดการ
โดยระดับชุมชน/หมูบ่ า้ นเป็นเรือ่ งของประชาชน ไม่มอี งค์กรของรัฐ
แต่ระดับตำ�บลและอำ�เภอมีองค์กรของรัฐ การบริหารจัดการ
จึงแตกต่างกันในแต่ละระดับ แต่จะเชือ่ มโยงหรือหนุนซึง่ กันและกัน
หรือบูรณาการกัน ดังนี้
๑. การบริหารจัดการในระดับชุมชน ในหมู่บ้านหรือชุมชน
มีประชากรเพียง ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน ทุกคนจึงมีส่วนร่วมได้โดยตรง
ไม่ตอ้ งอาศัยการเลือกตัง้ เป็นประชาธิปไตยโดยตรง เมือ่ ไม่มกี ารซือ้
ขายเสียง ประชาธิปไตยชุมชนจึงเป็นประชาธิปไตยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่า
ประชาธิปไตยระดับบน และเป็นฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา ประกอบ
ด้วย หนึ่ง สภาผู้นำ�ชุมชน เป็นการก่อตัวเอง (Self-organized)
โดยไม่มีใครแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
สอง สำ�รวจข้อมูลชุมชน สภาผู้นำ�ชุมชนจัดให้มีการสำ�รวจข้อมูล
ชุมชน ขั้นตอนนี้ข้ามไม่ได้ เพราะข้อมูลทำ�ให้เกิดความคิด สาม
จัดทำ�แผนที่ชุมชน สภาผู้นำ�ชุมชนทำ�แผนที่ชุมชนตามลำ�ดับ
ความสำ � คั ญ ที่ ชุ ม ชนคิ ด กั น เอง โดยต้ อ งเป็ น แผนพั ฒ นา
อย่างบูรณาการทั้ง ๘ มิติ สี่ เสนอสภาประชาชนหรือสภาชุมชน
สภาชุมชนคือที่ประชุมของคนทั้งหมู่บ้าน ทำ�หน้าที่พิจารณาแผน
ดัดแปลงเพิ่มเติม ตัดทอนตามที่เห็นร่วมกัน และมีมติรับรองแผน
ห้า คนทั้งชุมชนขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน ซึ่งทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติได้ หก ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติ สภาผู้นำ�ชุมชน
จัดให้มีคณะติดตามการปฏิบัติ แก้ไขอุปสรรค/ขัดข้อง
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สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
๒. การบริหารจัดการระดับตำ�บล องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.) หรือเทศบาลตำ�บล เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ใกล้ชิดชุมชนที่สุด ซึ่งการบริหาร
จัดการที่ดีควรมี ๓ องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน เรียกว่า
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เขยื้อนสิ่งที่ยากได้คือ การสร้าง
ความรู้ ควรมีศูนย์วิจัยตำ�บล สังคม มีสภาผู้นำ�ชุมชน และ
องค์กรของรัฐ คือ อบต./เทศบาลตำ�บล โดยการบริหาร
ส่วนตำ�บลมีหน้าที่ หนึง่ สนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
ทุ ก ชุ ม ชนในตำ � บล สอง ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ชุ ม ชนประชุ ม
ร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกชุมชน
เก่งขึ้น สาม ทำ�สิ่งที่ชุมชนทำ�ไม่ได้ คือ ระบบต่าง ๆ เช่น
พลังงานชุมชน การเงินชุมชน โดยส่งเสริมให้มสี ถาบันการเงิน
ของชุมชนระดับตำ�บลทีบ่ ริหารโดยประชาชน ซึง่ เป็นเครือ่ งมือ
เชิงสถาบันของชุมชนที่ทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น สี่ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน ป่าไม้
แหล่งนํ้า ให้อุดมสมบูรณ์และมีการใช้อย่างเป็นธรรมและ
ยัง่ ยืน และห้า ดึงทรัพยากรต่าง ๆ นอกตำ�บล รวมทัง้ นโยบาย
เข้ามาสนับสนุนตำ�บล
๓. การบริหารจัดการระดับอำ�เภอ มีคณะกรรมการอำ�เภอ
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.)

ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ควรมี “สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” ศูนย์วจิ ยั
อำ�เภอ และสภาผู้นำ�อำ�เภอ เข้าร่วมกับกลไกของรัฐที่มีนายอำ�เภอเป็น
ประธาน และควรมีมหาวิทยาลัยร่วมทำ�งานวิชาการกับอำ�เภอ โดยการ
บริหารจัดการอำ�เภอมีหน้าที่ หนึ่ง สนับสนุนตำ�บลและชุมชนเข้มแข็ง
ทุกตำ�บล/ชุมชนในอำ�เภอ สอง ส่งเสริมให้มกี ารประชุมระหว่างตำ�บลเดือนละ
๑ ครัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละต่อยอดการพัฒนา สาม ทำ�ในเรือ่ งทีต่ �ำ บล
ทำ�ไม่ได้ ได้แก่ ระบบต่าง ๆ ที่ใหญ่ขึ้น สี่ จัดให้มธี นาคารนํ้า ๓ ระดับ
ธนาคารนํ้าระดับพื้นดิน ได้แก่ สระนํ้าประจำ�ครอบครัวที่สามารถ
เก็บนํ้าได้ทั้งปี สามารถเลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ได้อย่างครบวงจร
ธนาคารนํ้าระดับเหนือพื้นดิน ได้แก่ ความเป็นป่าที่มีต้นไม้หนาแน่น
เต็มพืน้ ที่ สามารถเก็บนาํ้ ได้มาก ป้องกันนํา้ ท่วม และป้องกันความแห้งแล้ง
และธนาคารนํ้าใต้ดิน เป็นเทคโนโลยีการเก็บนํ้าไว้ใต้ดินเป็นนํ้าบาดาล
ในฤดูฝน ป้องกันนาํ้ ท่วม และนำ�ขึน้ มาใช้ในฤดูแล้ง ทำ�ให้มนี าํ้ ใช้อย่างสมบูรณ์
ทั้งเพื่อการเกษตรและนํ้ากินนํ้าใช้ อำ�เภอต้องแสวงหาความช่วยเหลือ
ทางเทคโนโลยีในการทำ�ธนาคารนํ้าบาดาลให้ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้จน
อย่างวิเศษ และห้า ดึงทรัพยากรนอกอำ�เภอ เช่น ความรู้ เทคโนโลยี
ระบบเงิน และนโยบาย เข้ามาใช้ในอำ�เภอ

เมื่อมีการออกแบบระบบและโครงสร้างแผ่นดินศานติสุข
ทุกคน ทุกองค์กร ทุกเครื่องมือ ก็เข้ามาสนับสนุนได้
ประเทศมีทรัพยากรและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาจำ�นวนมาก
หากไม่มีการออกแบบระบบและโครงสร้าง ต่างคนต่างทำ�ไปตามเรื่อง
ตามราว ก็ไม่สามารถประกอบเครื่องได้ แต่ถ้ามีการออกแบบ ทุกคน
ทุกองค์กร ทุกเครื่องมือสามารถเข้าไปสนับสนุน ณ จุดใด และเป็น
เรื่องที่เหมาะสม เช่น หมู่บ้าน ตำ�บล เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ก็จะ
ทำ�ให้ระบบและโครงสร้างสมบูรณ์ แข็งแรง และสวยงามน่าอยู่มากขึ้น
จึงเท่ากับคน องค์กร สถาบัน ความรู้ และเทคโนโลยีทั้งหมดเชื่อมโยงกัน
สร้างประเทศไทยให้เป็นแผ่นดินศานติสุข

พื้นที่อำ�เภอกลายเป็นสถาบันการเรียนรู้แบบใหม่ที่ทรงพลัง
และตอบโจทย์ทุกเรื่อง
การร่วมพัฒนาพื้นที่อำ�เภออย่างบูรณาการทั้ง ๑๐๐ หมู่บ้าน ๑๐
ตำ�บล และมีการบริหารจัดการระดับอำ�เภอ โดยคนและองค์กรทั้งหมด
ในพื้นที่และการสนับสนุนจากภายนอก เป็นการทำ�โดย “เรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบตั ิ (Interactive Learning Through Action) ในสถานการณ์จริง
หรือการเรียนรู้ใหม่ โดยสถานการณ์จริงคือ ความเป็นจริงหรือภูมิสังคม
ที่มีหลายมิติซับซ้อน เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และพลิกผัน จึงต้อง
เรียนรู้ทุกแง่มุมของความเป็นจริงและการปฏิบัติให้ได้ผล เป็นความรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน ทัง้ ความรูใ้ นแต่ละตัวคนทีร่ ว่ มปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นฐานวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตของกลุ่มชน และความรู้นอกตัวที่อยู่ในฐานวิทยาศาสตร์
ที่มาจากที่ใดก็ตาม ก็จะทำ�ให้มีพลังความสำ�เร็จ
12

อย่างไรก็ตาม การเรียนรูใ้ หม่ท�ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ขั้นพื้นฐาน (Transformation) ดังนี้ หนึ่ง เกิดการ
เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของทุกคน
เท่าเทียมกัน เพราะทุกคนมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
ซึ่งความเสมอภาคในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็น
ศีลธรรมพื้นฐานที่นำ�ไปสู่สิ่งที่ดีงามหลายอย่าง อาทิ
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม
สอง เกิดการเคารพความรู้ในตัวคน ซึ่งทุกคนมีความรู้
แอบแฝงซ่ อ นเร้ น จากประสบการณ์ แ ละการทำ � งาน
คนทั้งหมดจึงมีเกียรติ ทั้งนี้ หากสังคมเคารพความรู้
ในตำ�ราคนส่วนน้อยเท่านัน้ จะมีเกียรติ สาม เกิดความเอือ้ อาทร
เชื่อถือ ไว้วางใจกัน ซึ่งมีค่าอันหามิได้ สี่ เกิดสามัคคีธรรม
รวมตัวร่วมคิดร่วมทำ� ทำ�ให้มีพลังร่วมมหาศาล ห้า ทุกคน
จะเป็นคนฉลาดและฉลาดร่วมกัน หก เกิดปัญญาร่วม
(Collective Wisdom) อัจฉริยภาพกลุม่ (Group Genius)
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นมวลปัญญาใหญ่ เจ็ด ทั้ง ๖ ข้อ
ที่กล่าวมาเป็นพลังมหาศาลที่ทำ�ให้ฝ่าความยากทุกชนิด
ไปสู่ความสำ�เร็จ และแปด ทั้ง ๗ ข้อข้างต้น ทำ�ให้ทุกคน
เกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน
ในการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทั้ง ๘ ประการ
จะเป็นไปทุกมิติของชีวติ และสังคม ตัง้ แต่จติ สำ�นึก อารมณ์
ความรู้สึก ศีลธรรมหรือสัมพันธภาพ ปัญญา สมรรถนะ
ในการร่วมทำ�สิ่งที่ยากให้สำ�เร็จ และความสุข พื้นที่
ทั้งอำ�เภอจึงเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ทรงพลังมหาศาล
และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นที่อยู่แห่งปัญญา
อันยิ่งใหญ่ เป็นสังคมอุดมปัญญาโดยแท้และตอบโจทย์
ได้ในทุกมิติ และเป็นยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป ชื่อว่า
“มหาวิชชาลัยอำ�เภอ” ทีใ่ ห้ค�ำ ตอบคนรุน่ ใหม่ เพราะพืน้ ที่
ทุกอำ�เภอที่ดำ�เนินการเช่นนี้ จะสร้างผู้นำ�คนรุ่นใหม่ที่ดี
และเก่งจำ�นวนมาก ผ่านการทำ�งานจริง มีผลสำ�เร็จ
เป็นที่ประจักษ์ และจะเป็นผู้นำ�ประเทศต่อไป นอกจากนี้
การปฏิรปู การศึกษาก็เกิดขึน้ โดยอัตโนมัตโิ ดยการมีสว่ นร่วม
ของคนทัง้ หมด กลายเป็นการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ ของคนร่วมกัน

สู่ประเทศไทยแผ่นดินศานติสุข...พื้นที่อำ�เภอ
ระบบที่ดีที่สุดในจักรวาลคือร่างกายมนุษย์ที่ซับซ้อน
และวิจติ รสุดประมาณ ซึง่ เริม่ มาจากเซลล์เซลล์เดียว แต่เซลล์
เริ่มต้นต้องมีความถูกต้องทุกประการ จึงจะแบ่งตัวและ
วิวัฒนาการเป็นเซลล์ประเภทต่าง ๆ รวมกันเป็นอวัยวะ
(อ่านต่อหน้า ๘)

สารพั
น
สรรหามาฝาก
การจัดการด้านการเงิน :

ความรู้พื้นฐานเพื่อความมั่นคง
และมีอิสรภาพในชีวิต

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิ
พัฒนาไท (มพท.) จัดอบรมเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial
Literacy)” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่วฒ
ุ อิ าสาธนาคารสมอง โดยมี นางสาววัลยา
ศรีทองอุ่น และนายอัฑฒ์ นาคประยูร ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี”้
และ“ภัยทางการเงิน” จึงขอนำ�มาเผยแพร่ให้เป็นความรู้ในเบื้องต้นที่ทุกคนควรรู้

การบริหารจัดการหนี้

ก่อนอื่นต้องมาทำ�ความเข้าใจหรือรู้จัก “หนี้” (สินเชื่อ) กันก่อน โดย
จำ�แนกหนี้ออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ (๑) หนี้ที่สร้างรายได้ เช่น หนี้เพื่อการศึกษา
หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว (๒) หนี้พึงระวัง คือ
หนี้ที่ไม่สร้างรายได้ เช่น หนี้จากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หนี้ดีที่มากเกินกำ�ลังจ่าย
และ (๓) หนี้อันตราย คือ หนี้ที่ต้องละเว้นเด็ดขาด เพราะอาจทำ�ให้เราเสียเงิน
หรือเป็นหนี้จำ�นวนมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาระการผ่อนหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย)
ที่เหมาะสมต่อเดือนไม่ควรเกิน ๑ ใน ๓ ของรายรับ
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ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) อัตราดอกเบีย้ คงที่ (Fixed rate) กำ�หนดเป็นตัวเลขคงที่
ในช่วงเวลาที่กำ�หนด เช่น ร้อยละ ๑๕ ต่อปีตลอดสัญญา
หรือร้อยละ ๗ ใน ๕ ปีแรก และ (๒) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(Floating rate) จะเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง ซึง่ จะมีการประกาศทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ๓ แบบ คือ MLR (Minimum
Loan Rate) เป็นลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดี ใช้กับเงินกู้
ระยะยาวที่มีกำ�หนดระยะเวลาแน่นอน MOR (Minimum
Overdraft Rate) สำ�หรับลูกค้าสินเชือ่ รายใหญ่ชนั้ ดี ใช้กบั
วงเงินเบิกเกินบัญชี และ MRR (Minimum Retail Rate)
สำ�หรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งหนี้มิใช่ของฟรี แต่มาพร้อมกับดอกเบี้ย
ที่เราต้องจ่าย ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยเงินกู้มี ๒ ลักษณะคือ
การคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat
Rate) และการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective
Rate) ซึ่งปีแรก ๆ จะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น แต่ในปี
หลัง ๆ จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินต้น
สำ�หรับประเภทของหนี้ จำ�แนกเป็น ๓ ประเภท
หลัก ได้แก่
๑. เพือ่ การจับจ่ายใช้สอยในชีวติ ประจำ�วัน หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย
๑.๑ บัตรเครดิต มีการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินร้อยละ
๑๖ ต่อปี ซึ่งการใช้บัตรเครดิตนั้นควรใช้อย่างมีสติและ
มีวินัย คิดก่อนใช้ ไม่ก่อหนี้เกินตัว จำ�กัดวงเงินแค่พอใช้
เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตรวจสอบ และจ่ายคืนเต็มจำ�นวน ก็จะ
ได้ประโยชน์จากคะแนนสะสม (Point) เต็ม ๆ ทัง้ นี้ การจ่าย
บัตรมี ๔ สไตล์ คือ หนึ่ง จ่ายตรง จ่ายครบ จบที่ดอกเบี้ย ๐
บาท สอง จ่ายครบแต่ช้า โดน ๒ เด้ง เด้งที่ ๑ ดอกเบี้ยของ
ยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่ใช้บัตร เด้งที่ ๒ อาจมีค่าทวงถามหนี้
รวมถึงอาจมีผลต่อประวัติชำ�ระหนี้ สาม จ่ายตรงแต่ไม่ครบ
โดน ๓ เด้ง เด้งที่ ๑ ดอกเบี้ยของยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่ใช้
บัตร เด้งที่ ๒ ดอกเบีย้ ของยอดไม่จา่ ย และเด้งที่ ๓ จ่ายน้อย
กว่าขั้นตํ่า (๑๐% ของยอดหนี้) อาจมีค่าทวงถามหนี้ รวม
ถึงอาจมีผลต่อประวัติชำ�ระหนี้ และ สี่ ไม่จ่ายดอกเบี้ยบาน
ค่าทวงถามหนี้ และมีผลต่อประวัติชำ�ระหนี้

		
๑.๒ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้แก่ (๑) บัตรกดเงินสดและสินเชื่อที่ให้เป็นเงินก้อน
แล้วให้ผ่อนชำ�ระเป็นงวด ๆ กำ�หนดวงเงินอนุมัติตามรายได้ต่อเดือน
และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
รวมกันไม่เกินร้อยละ ๒๕ ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันที่
กดเงิน/ได้รับเงินมาใช้ (๒) สินเชื่อดิจิทัล สำ�หรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ�
ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน โดยพิจารณา
จากข้อมูลทางเลือกอื่น เช่น การซื้อขายบนออนไลน์ การรับ-โอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน วงเงินกูต้ อ่ รายไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท และการเบิกจ่าย
และชำ�ระคืนผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้น
ลดดอก ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินร้อยละ
๒๕ ต่อปี และ (๓) จำ�นำ�ทะเบียนรถ ไม่มีการกำ�หนดรายได้ขั้นตํ่า
ไม่ จำ � กั ด วงเงิ น อนุ มั ติ แต่ ผู้ กู้ จ ะต้ อ งเป็ น เจ้ า ของที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์
ในทะเบียนรถ และมีคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการชำ�ระหนี้
โดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
รวมกันไม่เกินร้อยละ ๒๔ ต่อปี
ทั้งนี้ มีข้อควรรู้ของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับของ
ธปท. โดยข้อดีคือ ขอกู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนคํ้าประกัน
และเป็นแหล่งเงินสำ�รองยามฉุกเฉิน/แหล่งเงินทุน และเงินเสริม
สภาพคล่องสำ�หรับการประกอบอาชีพ เพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ
ข้อเสียคือ เป็นหนี้ง่าย มีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวสูง และอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อในระบบอื่น ๆ และข้อควรระวังคือ
หลีกเลี่ยงการจ่ายขั้นตํ่า ควรตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการทุกครั้งที่กู้
และต้องรักษาบัตรกดเงินสดให้ดีเสมือนเงินสด เซ็นชื่อด้านหลังบัตร
ทันทีเมื่อได้รับบัตร และรีบโทรอายัดบัตรทันทีที่รู้ว่าบัตรหายหรือ
ถูกขโมย

๒. เช่ า ซื้ อ ยานพาหนะ (รถยนต์ / รถจั ก รยานยนต์ )
วิธีการคิดดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระในแต่ละงวดจะคิดในแบบเงินต้นคงที่
ตลอดอายุสัญญา ได้รับกรรมสิทธิ์เมื่อชำ�ระหนี้ครบ และเมื่อชำ�ระหนี้
ทั้งหมดก่อนครบกำ�หนด จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕o ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ครบกำ�หนด โดยมีข้อควรคิดก่อนกู้ซื้อรถยนต์
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าภาษี พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันภัย
นํ้ามันรถ ค่าผ่อนชำ�ระงวด บำ�รุงรักษา ที่จอดรถ/ล้างรถ ทางด่วน
เป็นต้น ทั้งนี้ หากค้างชำ�ระค่างวดรถยนต์ครบ ๓ งวด รถจะถูกยึด
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๓. สินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ้าน/คอนโด) เป็นการกู้ยืมเพื่อจัดหา
ที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย/พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หรือเพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยสถาบันการเงิน
จะอนุมัติวงเงินกู้ตาม LTV Ratio (วงเงินกู้หารด้วยมูลค่าหลักประกัน)
คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยครึ่งหนึ่งของหนี้ผ่อนชำ�ระบ้าน
เป็นค่าดอกเบี้ย จึงต้องคิดให้ดีก่อนซื้อบ้าน เช่น ต้องซื้อตอนนี้หรือ
รอได้ (เช่าหรืออยู่กับพ่อแม่ไปก่อน) และก่อนกู้เงินควรวางแผน
เก็บเงินดาวน์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากหลายแหล่งข้อมูล มั่นใจว่า
ผ่อนได้ และมีแผนสำ�รองหากผ่อนไม่ไหว อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีต่ อ้ งระวังคือ
สินเชื่อเงินทอนจากการซื้อบ้านและคอนโด ที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อ
ในวงเงินที่สูงกว่ามูลค่าที่ซื้อจริง ทำ�ให้ลูกค้ามีเงินสดไปใช้จ่าย ซึ่งเป็น
การก่อหนี้เกินความจำ�เป็น นอกจากนี้ ผู้ซอื้ ยังต้องตรวจสอบผู้ให้บริการ
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของ ธปท. เพือ่ ป้องกันการแอบอ้าง และศึกษา
ผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) โทร. ๑๒๑๓ หรือ www.1213.or.th
สำ�หรับขั้นตอนการบริหารจัดการหนี้ มี ๕ ขั้นตอน ได้แก่
(๑) หาสาเหตุและเพิ่มวินัยทางการเงิน เช่น ความจำ�เป็น รูปแบบ
การดำ�เนินชีวิต ขาดความรู้ทางการเงิน ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
ชำ�ระหนี้ให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข ทบทวนแผนปลดหนี้สมํ่าเสมอ
(๒) สำ�รวจภาระหนี้ที่มีทั้งหมด เพื่อทราบถึงจำ�นวนหนี้ที่ค้างชำ�ระ
ทั้งหมด (๓) จัดทำ�แผนปลดหนี้ โดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ขายสินทรัพย์ ปรับแผนการใช้เงิน และปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ยืดระยะเวลาผ่อนชำ�ระหนี้ เปลี่ยนประเภทหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาว
ลดอั ต ราดอกเบี้ ย พั ก ชำ � ระเงิ น ต้ น (๔) ปฏิ บั ติ ต ามแผนอย่ า ง
เคร่งครัด เช่น ชำ�ระหนี้ตามแผน ไม่ละเลยการชำ�ระหนี้ ไม่ก่อหนี้ใหม่
เพื่อแก้ปัญหาหนี้ที่มีอยู่ ทยอยออมเงินช่วงพักชำ�ระหนี้ หากจ่ายไม่ไหว
ให้รีบเจรจากับเจ้าหนี้ และ (๕) ปรับพฤติกรรม โดยการออมก่อนใช้
เริม่ ออมเงินเพือ่ ใช่ในกรณีฉกุ เฉิน จัดทำ�แผนการใช้เงิน และเป็นหนีเ้ ท่าที่
จำ�เป็นและสามารถชำ�ระได้ ทัง้ นี้ ข้อควรระวังเกีย่ วกับหนีค้ อื หลีกเลีย่ ง
หนี้นอกระบบโดยเฉพาะดอกเบี้ยลอยตัว หลีกเลี่ยงการคํ้าประกัน และ
หากโดนทวงหนี้อย่างไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำ�รงธรรม
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
และศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-๑๙ ได้แก่ (๑) สนับสนุนการรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ
การปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้รายเดิม และย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้
รายใหม่ที่ให้เงื่อนไขที่ดีกว่า เช่น ดอกเบี้ยถูกลง และ (๒) การรวมหนี้
(Debt Consolidation) เป็นการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
กับหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ เป็นก้อนเดียวกัน เพื่อลดภาระ
การผ่อนชำ�ระของสินเชื่อรายย่อยนอกจากนี้ ยังมีการให้คำ�ปรึกษา
และเข้าร่วมกับคลินกิ แก้หนี้ by SAM โครงการทางด่วนแก้หนี้
และหมอหนี้เพื่อประชาชน

ภัยทางการเงิน
๑. ภัยทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเงินฝาก การโอนเงิน
และเช็ ค โดยมิ จ ฉาชี พ อ้ า งเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ธ นาคาร ธปท. เพื่ อ น
หรือญาติของผู้เสียหาย แล้วหลอกให้โอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์
รองลงมาตามลำ � ดั บ เป็ น สิ น เชื่ อ โดยอ้ า งในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั น
หลอกว่ า ช่ ว ยให้ ไ ด้ สิ น เชื่ อ หรื อ ช่ ว ยสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการเงิ น กู้
แต่ให้โอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เช่น ค่าเอกสารปล่อยกู้ ค่าคํ้าประกัน
และการลงทุน โดยหลอกลวงให้ลงทุนในต่างประเทศ แชร์ลูกโซ่
และธุรกรรมอื่น ๆ เช่น FOREX Bitcoin โดยอ้างผลตอบแทนสูง
๒. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่น่าสนใจมี ๓ ลักษณะ ได้แก่
(๑) การเจาะเข้าระบบ เพื่อเข้าควบคุมหรือเข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทาง
การล็อกอินด้วยการสุ่มและเดาบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Intrusion
attempts) (๒) การสร้างและปล่อยมัลแวร์ (Malware) เพื่อให้
ระบบเกิดความขัดข้อง (Malicious code) และ (๓) การหลอกลวง
เพื่อผลประโยชน์ (Fraud) เช่น การสร้างหน้าเว็บไซต์ปลอมที่หลอก
ขโมยรหัสผ่าน
๓. กลอุบายของภัยทางการเงิน มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การข่มขู่
ให้ เ กิ ด ความกลั ว และวิ ต กกั ง วล เพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายทำ � ธุ ร กรรม
ทางการเงิน (๒) การหลอกลวงให้เกิดความเชื่อและหลงกลอุบาย
เพื่อล้วงข้อมูลสำ�คัญหรือล่อลวงให้ร่วมลงทุนก่อนการเชิดเงินหนี
และ (๓) การแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้ โดยใช้ความต้องการ
ของผู้เสียหายเป็นจุดสนใจ เพื่อลดความสงสัยในการตอบข้อซักถาม
ดังนัน้ จึงควรระมัดระวังการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์
และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากธนาคารโดยตรงก่อนทำ�การโอนเงิน
สำ�หรับรูปแบบภัยการเงินที่พบบ่อยและแนวทางการรับมือ
ได้แก่
๑. แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
หรือรัฐ/คนรู้จัก ก่อนหลอกให้โอนเงิน เช่น บัญชีถูกอายัด โชคดี
ได้รับรางวัลใหญ่ ต้องจ่ายภาษีก่อน รับเงินคืนที่ตู้ ATM โอนเงินผิด
ขอให้โอนคืน บัญชีเงินฝากพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด ต้องโอนเงิน
มาตรวจสอบ เป็นต้น หลอกช่วยขอสินเชื่อ อ้างอนุมัติง่าย แต่ให้โอน
ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เช่น ค่าเอกสาร คํ้าประกัน เป็นต้น และหลอก
ให้ ร่ ว มลงทุ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ที่ กำ � ลั ง เป็ น กระแสหรื อ
การร่วมลงทุนในต่างประเทศ โดยบอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้
เมื่อตกเป็นเหยื่อแล้ว ห้ามโอนเงินหรือให้ข้อมูลเด็ดขาด ตรวจสอบ
กับธนาคาร/หน่วยงานที่ปลายสายกล่าวอ้าง หากโอนเงินไปแล้ว
ให้รีบติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอระงับการโอนและถอน และ
ให้ไปแจ้งความเพือ่ ลงบันทึกประจำ�วัน ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคควรงดการโอนเงิน
หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่ผู้ที่แอบอ้างอย่างเด็ดขาด
๒. ภั ย ในโลกออนไลน์ เป็นการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว
ของเราไปหรือแอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ในมือถือ/คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ที่มีการปลอมแปลงได้แนบเนียน
และคล้ายเว็บไซต์หรือหน้าหลักใน official ของหน่วยงานจริง
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เพื่อทำ�ธุรกรรมทางการเงิน แอบอ้าง/สวมรอยเป็นเราและไปทำ�
ความผิดต่าง ๆ
๓. แชร์ ลู ก โซ่ เป็ น การหลอกลวงให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า สู่ ก ลุ่ ม
การออมเงินเพื่อรับดอกเบี้ยสูง การชวนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
การสมัครสมาชิกแชร์หมุนเวียนเงินและเปลี่ยนเจ้ามือตามรอบ ปัจจุบัน
แชร์ลูกโซ่มีกลวิธีท่ีหลากหลายรูปแบบธุรกิจที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
แต่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน เช่น สินค้าเกษตร ร่วมธุรกิจขายตรง/ทัวร์
การลงทุนและการกู้ยืม เป็นต้น สุดท้ายจะมีการอ้างเหตุขัดข้อง
ทางเทคนิค/ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ และแจ้งว่าบ้านแชร์ล้มละลาย
๔. ภัยอืน่ ๆ อาทิ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั เช่น เจ้าหน้าที่
ธปท. โดยอ้างว่าผู้เสียหายได้รับสินเชื่อจากธนาคารฯ หรือมีเงินที่โอน
ติดอยู่ที่ธนาคาร จำ�เป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ สิ่งที่ ธปท.
ไม่ได้ทำ�แต่มักถูกแอบอ้าง ได้แก่ แจ้งหนี้บัตรเครดิต อายัดบัญชี
เงินฝาก โอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบ อนุมัติหรือรับรองโครงการเงินกู้
หรือโครงการลงทุน เก็บเงินค่าธรรมเนียมการนำ�เงินตราต่างประเทศ
เข้าไทย และการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency)
หรือสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น หลอกให้ลงทุนในคริปโทฯ โดยการพูดคุย
ชั ก ชวนลงทุ น โดยอ้ า งว่ า ได้ ผ ลตอบแทนสู ง ส่ ง ลิ ง ก์ ใ ห้ ผู้ เ สี ย หาย
ตอนแรกได้รับผลตอบแทนจริงและสูงมาก แต่กลับไม่ได้ผลตอบแทน
ตามที่ตกลงไว้ และนำ�เงินออกไม่ได้ หรือติดต่อกลับไม่ได้ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ต้องทำ�เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ได้แก่ ไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวแก่ผู้อื่น สังเกตเครื่อง ATM เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ อยู่ในระยะ
ทีม่ องเห็นการทำ�รายการเมือ่ ใช้บตั รเครดิตในร้านค้า ตรวจสอบใบบันทึก
รายการทุกครัง้ ตรวจสอบรายการใช้จา่ ยอย่างสมํา่ เสมอ และแจ้งธนาคาร
ผู้ออกบัตรทันทีหากมีรายการผิดปกติ และการชักชวนซื้อขายบัญชี
และบัตร ATM ที่จูงใจด้วยผลตอบแทนสูง อาจเป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชีได้
อาจถูกดำ�เนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรรู้จักเงินในยุคดิจิทัลที่มีความสำ�คัญ
และเป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั คือ คริปโทเคอร์เรนซี ซึง่ เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน มูลค่าจะขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก และยังไม่สามารถใช้ชำ�ระหนี้
ได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บริโภคต้องศึกษาข้อควรรู้และข้อควรระวัง
มีสติและคิดไตร่ตรองก่อนลงทุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนและ
มีความเสี่ยงสูง
ท้ายที่สุดนี้ วิธีป้องกันและรับมือกับภัยทางการเงินที่สำ�คัญ
คือ (๑) เช็คให้ชัวร์ เป็นเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจริง (๒) สอบถาม
ให้ลึกและชัดเจน โทรมาจากไหน ชวนทำ�ธุรกิจอะไร มีหลักฐานไหม
และไม่ ค วรไว้ ใจง่ า ย ๆ (๓) ปรึ ก ษาให้ ถู ก โดยขอคำ � แนะนำ �
จากเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ สถาบั น ทางการเงิ น โดยตรงด้ ว ยตนเอง และ
(๔) หากโอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว รีบติดต่อธนาคารที่ใช้บริการ
เพื่อขอระงับการโอนและถอนเงินทันที โดยมีคาถากันภัย คือ มีสติ
อย่าโลภ สงสัยให้ถาม และติดตามข่าวสาร

ตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูค่ วามยัง่ ยืน:
“การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการจ้างงาน
เพื่อชุมชน บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด”

ประเทศไทยมีการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและมุ่งส่งเสริมการจ้างงาน
ที่มีผลิตภาพในหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีบริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
เป็นตัวอย่างที่สะท้อนผลลัพธ์การพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลและลึกซึ้งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยาก
ของประชาชน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พระองค์
ทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำ�บากของประชาชนและปัญหาการปลูก
ฝิ่น ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ
จึงพระราชทานแนวพระราชดำ�ริให้จดั ตัง้ “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์
ชาวเขา” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการทำ�ไร่เลื่อนลอย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิดทดแทน
แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริม อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง
และแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับ
ในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด หรือบางครั้งอาจไม่ได้ขนาด
ที่เหมาะสมสำ�หรับการจำ�หน่าย
ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดำ�ริให้จัดตั้ง “สหกรณ์
ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพื่อช่วย
เหลือด้านการรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมในราคาเป็นธรรม
โดยนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า “ดอยคำ�” 16
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เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนจัดหา
ช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาด และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวพระราชดำ�ริ “อุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อการพัฒนาชนบท” ซึ่งโรงงานหลวงฯ เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
ของบริษทั ฯ ในแต่ละแห่ง ได้ถกู ออกแบบตามภูมสิ งั คม เพือ่ ให้กลมกลืน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ และดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม
พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดี
กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
สำ � นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ด้ ดำ � เนิ น งานตาม
พระราชกระแสในการรับช่วงดำ�เนินกิจการโรงงานหลวงฯ ต่อจาก
มูลนิธโิ ครงการหลวง โดยจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลภายใต้ชอื่ “บริษทั ดอยคำ�
ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด” เพื่อดำ�เนินกิจการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม
(Social Business)
บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด มีกระบวนการทำ�งาน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนำ�ไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนี้
๑) ตั้งเป้าหมายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์
อาหาร จำ�กัด มีเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการ
มีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “CSV” (Creating Shared Value)
คือ สร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกร–ผู้บริโภค–สังคม–บริษัทและพนักงาน และรักษาความเป็น
ธุรกิจเพื่อสังคมมาอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่อง ทำ�ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิด
และพฤติกรรมมุ่งสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการคิดถึงเพียง
แต่ผลกำ�ไร
๒) กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น ต้ น แบบของธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
ภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้า
จากชุมชนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม”

โดยบริษัทฯ มีกรอบในการทำ�งานคือ การเกิดผลกำ�ไรและนำ�มาใช้อย่างมี
เหตุผล มุ่งเน้นการนำ�ผลกำ�ไรมาใช้ในการดูแลพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าท้องตลาด
เพื่อรับประกันว่าเกษตรกรปลูกพืชแล้วจะมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว
สอดคล้องกับหลักการมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
๓) พัฒนา “คน” ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง
ให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพ ภายใต้สำ�นึกของจิตอาสา มีความพอเพียง
เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ในการก้ า วสู่ ค วามยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ น้ อ มนำ � ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานให้บังเกิด
ผลได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะความเป็นมืออาชีพ และมีการพัฒนาบนฐานความรู้
อีกทั้งมีการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ โดยเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูป
ในฐานะต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
๔) พัฒนา “ห่วงโซ่การผลิต” โดยมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นนํ้า
ถึงปลายนํ้า เพื่อให้การดำ�เนินงานครบวงจรและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องกระบวนการผลิตช่วงใดช่วงหนึ่ง
โดย “ต้นนํ้า” คือ การผลิตพืชผลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ “กลางนํ้า” คือ การรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และ “ปลายนํา้ ”
คือ การส่งของให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือผ่านให้น้อย
ที่สุด โดยเน้นการพัฒนาช่องทางออนไลน์ บนพื้นฐานการรักษาภาพลักษณ์
ของดอยคำ�อย่างมีคณ
ุ ภาพและด้วยความเอาใจใส่ในทุกขัน้ ตอน ตามหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
๕) พัฒนา “องค์กร” ให้มีระบบการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีความพร้อมและสร้างนวัตกรรม บริษัทฯ
ได้นำ�ผลกำ�ไรมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทำ�ให้ผู้บริโภค
มีสนิ ค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล มีการสร้างมูลค่าเพิม่

เพิ่มระดับการพัฒนา
• แก'ป)ญหาการปลูกฝ01นและทำไร#เลื่อนลอย
โครงการพระบรมราชานุเคราะห6
• แก'ป)ญหาพ#อค'าคนกลาง
สหกรณ6ชาวเขา
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด ดำ�เนินงาน
ผ่านโรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูปทั้งหมด ๔ แห่ง ได้แก่ โรงงาน
หลวงอาหารสำ�เร็จรูปที่ ๑ อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวง
อาหารสำ�เร็จรูปที่ ๒ อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวง
อาหารสำ�เร็จรูปที่ ๓ อำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และโรงงาน
หลวงอาหารสำ�เร็จรูปที่ ๔ อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อดำ�เนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตให้เป็น
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพในราคาทีจ่ บั ต้องได้ โดยบริษทั ฯ ได้นอ้ มนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ หลักการมีส่วนร่วม ความรู้
ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจอันมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้กับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมือง โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่และ
ชาวเขาสามารถจำ�หน่ายผลผลิตได้ในราคาทีเ่ ป็นธรรม ทำ�ให้เกษตรกร
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เติบโต ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได้ โดยเฉพาะการเป็นส่วนสำ�คัญ
ในการพลิกดอยฝิ่นเป็นดอยเกษตร เป็นป่า เป็นแหล่งอาหาร
ที่ยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ
มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำ�หรับทุกคน
เปMาหมาย : ทำเพื่อสังคม

มุ#งแก'ป)ญหาปลูกฝ01นแบบองค6รวม
โครงการหลวง

ให้กบั สินค้าเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
มากขึ้น มีเครือข่ายจำ�หน่ายสินค้าจำ�นวนมาก สามารถซื้อ
สินค้าของดอยคำ�ได้ทั่วประเทศ สอดคล้องกับหลักความรู้
และการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

แปรรูปเพิ่มมูลค#า
ผลผลิตทางการเกษตร

บ.ดอยคำผลิต
อาหาร จำกัด

การนำใช>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการธุรกิจเพื่อสังคมอย#างสมดุลและยั่งยืน
• กำหนดวิสัยทัศน6 พันธกิจ นโยบายการทำงาน เพื่อสังคม
• นำผลกำไรมาพัฒนาองค6ความรู' – วิจัยสินค'าใหม#ๆ ที่มีคุณภาพ
• ออกแบบโรงงานตามภูมิสังคม เพื่อให'กลมกลืน และสอดคล'องกับวิถีชีวิต
ในแต#ละพื้นที่
• บริหารจัดการ กระบวนการผลิตตั้งแต#ต'นน้ำถึงปลายน้ำ ครบวงจรและ
เชื่อมโยงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต#อเนื่องของกระบวนการ
ผลิต
• ธุรกิจเติบโตอย#างยั่งยืน ให'ความเป]นธรรมกับทุกฝ^าย
ความสอดคล>องกับ SDGs

กระบวนการทำงานของบริษัทดอยคำ
• ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต' แ นวคิ ด “CSV”
(Creating Shared Value)
• นำผลกำไร ใช'ดูแลพนักงาน รับซื้อผลผลิต
จากเกษตรกรในราคาสู ง กว# า ท' อ งตลาด
เพื่อให'เกษตรกรปลูกแล'วได'กำไร
• พั ฒ นาบุ ค ลากรภายในและภายนอก
องค6กรที่เกี่ยวเนื่องให'มีทักษะความเป]นมือ
อาชีพ และเผยแพร#ความรู'สู#สาธารณะโดย
เป0ดให'ภาคส#วนต#าง ๆ เข'าเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงานโรงงานหลวงฯ
• พัฒนา “ห#วงโซ#การผลิต” ต'นน้ำ-ปลายน้ำ
ต"นน้ำ ผลิตพืชผลที่ได-คุณภาพตามมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิต
กลางน้ำ สร- างมู ล คA าเพิ ่ มให- ก ั บ สิ นค- า ปรั บ ปรุ งและ
พัฒนาผลิต ภัณฑHจนเปJนที่ยอมรับในระดับ
สากล
ปลายน้ำ สAงของให-ถึงมือผู-บริโ ภคโดยผAานพAอค-าคน
กลางให-น-อยที่ส ุด พัฒนาชAองทางออนไลนH
รักษาภาพลักษณHของดอยคำ เอาใจใสAในการ
ดำเนินงาน

SDG เปMาที่ 8 การจ'างงานที่มีคุณค#าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
•

รักษาสิ่งแวดล-อม ใช-พลังงานตCางๆ ให-เกิดประโยชน;
สู ง สุ ด โรงงานหลวงมี แสงอาทิ ต ย; ล อดผC า นพื ้ น ที ่ ใน
สายการผลิต เดินเครื่องจักรด-วยพลังงานไอน้ำ กTาซ
ปVโตรเลียมเหลวแทนน้ำมันเตา

•

สร- า งงานและสร- า งอาชี พ ให- ก ั บ ชาวไรC แ ละ
ชาวเขา จำหนCายผลผลิตได-ในราคาที่เปNนธรรม
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•

ผลิต พืช ผลที่ได-คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนา
ผลิตภัณฑ;ในระดับสากล สร-างมูลคCาเพิ่มให-กับ
สินค-า

"เลียบเรียง

open

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
พั ฒ นาอาชี พ แก้
ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก
นางพยุง ใบแย้ม วุฒอิ าสาฯ
จ.กาญจนบุรี ร่วมกับธนาคาร
ออมสินภาค ๕ และวิทยาลัย
การอาชีพเทคนิคนนทบุรี จัดอบรมหลักสูตรอาชีพ “ช่างซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านอาชีพ
งานช่าง และงานฝีมือ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรม
วิถีไทย บ้านแม่คุณ อ.ท่าม่วง

อบรมให้ความรู้การทำ�เกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นายธนิต สมแก้ว วุฒิอาสา ฯ จ.พัทลุง
และประธานศู น ย์ เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามรอยพ่ อ ร่ ว มกั บ
ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง ศูนย์เรียนรู้การทำ�การเกษตรแบบธรรมชาติ
จ.ลำ�พูน และ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรูก้ ารเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการรู้จริง เข้าใจจริง และ
ทำ�ได้จริง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรที่ยากไร้
ด้อยโอกาส หรือประสบสภาวะวิกฤติ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เม.ย. ๒๕๖๕
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อบ้านท่าแค อ.เมืองพัทลุง

แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทำ�เกษตรอินทรีย์ เมือ่ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕
นายทรงพล พัฒนาไชย วุฒิอาสาฯ จ.เลย เจ้าของสวนลุงเผือก
ต้อนรับคณะเกษตรกรจากกองทุนสวนยางพาราและกลุ่มเกษตรกร
ยางพาราโพนงาม จ.มุกดาหาร โดยแลกเปลี่ยนความรู้การทำ�เกษตร
อินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สวนลุงเผือก) อ.เชียงคาน
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เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ประดิ ษ ฐ์ ผี เ สื้ อ จากผ้ า ร่ ว มนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ น.ส.อรุณศิริ จุลฤกษ์ วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์
พื้นถิ่น จ.นนทบุรี พร้อมทั้ง น.ส.ทิพวรรณ เรืองพลับพลา นางวริษฎา
โตสิริกุลชัย เข้าร่วมกิจกรรมประดับผีเสื้อบนผืนผ้า เพื่อนำ�ไปประดับ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕
ส.ค. ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพฯ
เรียนรู้เพื่อนำ�ไปขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระหว่าง
วันที่ ๗-๘ พ.ค. ๖๕ นายประชา
มุนีกุล วุฒิอาสาฯ จ.ปัตตานี
ได้ไปศึกษาเรียนรูก้ ารจัดพิพธิ ภัณฑ์
โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการจัดพิพิธภัณฑ์
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ณ พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเกษตรอินทรีย์
นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และวุฒิอาสาฯ
จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพบปะพูดคุยกับชุมชนในโครงการ “รับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ รอบพื้นที่
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
สระแก้ว และจันทบุร)ี ” เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บ้านคลองอึง่ ดำ�
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

บรรยายการอยู่กับธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล เมื่อวันที่ ๒๙
เม.ย. ๒๕๖๕ พลเอก วินัย ทันศรี วุฒิอาสาฯ จ.ลำ�พูน เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “เราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรให้เกิดความสมดุลได้มาก
ทีส่ ดุ ?” และ “ทำ�อย่างไรจึงจะช่วยกันสร้างการเปลีย่ นแปลงสูโ่ ลกทีอ่ ดุ ม
สมบูรณ์และน่าอยูอ่ าศัย?” ในการประชุมโต๊ะกลม ระดับนานาชาติแบบ
ผสมผสาน Stockholm+50 Thailand National Consultation ภายใต้
หัวข้อการเสวนาเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) : โอกาสเร่งเปลี่ยน
ผ่านสูส่ งั คมทีฟ่ นื้ ตัวได้เร็ว สมดุล และยัง่ ยืน” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรสวีเดนประจำ�ประเทศไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย (UNDP) เพื่อหารือถึงแนวทางการ
ทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืนของไทย ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเร่งการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรม เลอ
เมอริเดียน เชียงใหม่

ด้านอื่น ๆ

แนะนำ�ธนาคารสมอง ให้ ทสม.ปราจีนบุรี ร่วมสมัครเป็น
วุฒิอาสาฯ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. บรรยายเรื่อง
“ธนาคารสมองและบทบาทหน้ า ที่ ข องวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง”
ในการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและขยายผลการขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง ไปยังภาคี
เครือข่าย อาทิ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ า้ น (ทสม.) จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายเจษฎา มิง่ สมร ประธานวุฒอิ าสาฯ
นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธพิ ฒ
ั นาไท และวุฒอิ าสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นผู้ประสานงานการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน
ของวุฒิอาสาฯ และการขับเคลื่อน SDG LAB ภาคตะวันออกยั่งยืน
ซึ่งภาคีเครือข่ายสนใจสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ร่วมประชุมพัฒนารองรับการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒
พ.ค. ๒๕๖๕ นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานวุฒอิ าสาฯ จ.ชุมพร
เชิญภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว
จังหวัดชุมพร องค์กรด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวมีนายสมพร
ปัจฉิมเพ็ชร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน โดยวุฒอิ าสาฯ
ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ระสานกั บ ภาคประชาชนในการสร้ า ง
ความปลอดภัยจากโควิด-๑๙ ณ บ้านชมแข อ.เมืองชุมพร

ร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งภายใต้
โควิด-๑๙ น.ส.วรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และแผนงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนทั่วประเทศ
ในทุกมิติ โดยมีนายบุญลาศ ศรีจันทร์ ประธานฯ และวุฒิอาสาฯ
จ.สระแก้ว เป็นผู้ประสานความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากร
จากภาคส่วนต่าง ๆ และลงพืน้ ทีส่ ถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อลูกรัง
เพื่อร่วมถอดบทเรียนและขับเคลื่อนชุมชนพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน
เพื่อรับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเชื่อมโยงนโยบาย
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ จ ริ ง ระหว่ า งวั น ที่ ๑-๒ พ.ค. ๒๕๖๕
ณ บ้านบ่อลูกรัง และที่ว่าการ อ.วังนํ้าเย็น

ขอแสดงความยินดี นางแผ้ว สร้อยซิ้ม วุฒิอาสาฯ จ.สงขลา ได้รับรางวัล “คนดีศรีวัฒนธรรม” ประจำ�ปี ๒๕๖๕ ในวันอนุรักษ์
มรดกไทย ของสำ�นักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๕ และนายฉัตรชัย ชุมนุม
ประธานวุฒอิ าสาฯ จ.สุรนิ ทร์ ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมือ่
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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โครงสร้างการบริหารอำ�เภออย่างบูรณาการ

(ภาพประกอบจากหน้า ๙)

ธรรมจักรแห่งการพัฒนาอย่างบูรณาการ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำ�หนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

