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ตู้ปันสุข

“คนมหาดไทย

ปันน�้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 ทีต่ ดิ ต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ทาง
ตรงก็ทางอ้อม และคุกคามจนกลายเป็น“โลกทีไ่ ม่มกี นิ ” ใน
สายตาของหลายคน แต่ในท่ามกลางวิกฤตนี้ก็ยังมี

เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณข้างรั้วกระทรวง
โดยมีผ้บู ริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ

น�้ำใจเกิดขึ้นในหลายมุมทั่วโลกที่ท�ำให้เพื่อนร่วมชาติร่วม
โลกได้อิ่มท้อง และอาจจะกลายเป็น “New Normal ของ
การแบ่งปัน” ซึ่งในเมืองไทยก็มีในรูปแบบของ “ตู้ปันสุข”
ตู้ปันสุข “คนมหาดไทย ปันน�้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”
เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ดังปณิธานของชาว
มหาดไทยที่ว่า “บําบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”

ประชาชนผู้มีจิตเมตตาน�ำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาค
ร่วมแบ่งปันน�้ำใจกันจ�ำนวนมาก
ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสะพานบุญ
ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูไ้ ด้รบั ความ
เดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19 และผูย้ ากไร้ โดยขอ
ให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” ไว้เผื่อแผ่คนอื่น ๆ ทั้งนี้

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้น�ำคณะข้าราชการของ
วิทยาลัยการปกครอง ไปร่วมแบ่งปันน�ำ้ ใจใส่ตปู้ นั สุขโดยน�ำ
สิง่ ของอุปโภคบริโภคไปเติมเต็ม ณ ตูป้ นั สุข “คนมหาดไทย
ปันน�้ำใจ สู้ภัยโควิด 19” ที่ตั้งไว้บริเวณข้างรั้วด้านหลัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายหนึ่งของ
อธิบดีกรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ ที่จะช่วย

กรมการปกครอง ได้จดั ก�ำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
คอยอ�ำนวยความสะดวกและก�ำกับดูแลประชาชน พร้อม
จัดเจลแอลกอฮอล์ให้ลา้ งมือก่อนรับสิง่ ของทุกครัง้ และเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ Physical Distancing ตามมาตรการ
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดอย่างเคร่งครัด และนโยบาย
นี้ยังได้ขยายผลไปยังอ�ำเภอต่าง ๆ ทุกอ�ำเภอ
ต่อหน้า ๓
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หลายคนคงทราบแล้วว่าตูป้ นั สุขทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงวิกฤติโควิด19 มีแรงบันดาลใจมาจากโครงการ Free Pantry / Food Sharing
/ Sharing Cupboard รวมไปถึงนโยบาย Food Bank (ธนาคาร
อาหาร) ในต่างประเทศ จนเกิดเป็น New Normal การแบ่งปัน ที่
สร้างรอยยิ้มให้กับคนในหลายพื้นที่ โดย เคธี (Cathy) จาก พอร์ต
มอนเมาท์ (Port Monmouth) รัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้แชร์รูปภาพตู้แลก
หนังสือในชุมชนของเธอซึ่งกลายเป็น “ตู้ปันสุข” และเต็มไปด้วย
อาหารที่ไม่เน่าเสีย พร้อมทวีตข้อความว่า “กระจายข่าวออกไป!
หยิบสิ่งที่คุณต้องการ ให้ในสิ่งที่คุณท�ำได้!” ด้าน แอชลีย์ ฮาเมอร์
(Ashley Hamer) กล่าวว่า มีตแู้ ชร์อาหารของ Little Free Library
ที่ชุมชนหนึ่งในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยมีป้ายบอกว่า “เพื่อช่วย
เพื่อนบ้านของเราที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ห้องสมุด
เล็ก ๆ แห่งนีถ้ กู เปลีย่ นเป็นห้องครัวเล็ก ๆ เชิญหยิบสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการ
ไปได้ฟรี กรุณาบริจาคสิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถให้ได้!” ปัจจุบนั Little Free
Library เปลีย่ นตูแ้ ลกหนังสือเป็นตูแ้ ชร์อาหารและสิง่ ของในอเมริกา
แล้วราว 400-500 ตู้ทั่วประเทศ และมีใน แคนาดา นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย อินเดีย อิตาลี อีกประเทศละ 1 แห่ง รวมถึงไทยทีป่ รับ
เปลีย่ นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมน�ำตูก้ บั ข้าวมาตัง้ เป็น “ตูป้ นั สุข”

นอกจากตู้จากองค์กรเอกชนแล้ว ยังมีหลายครัวเรือนทั่ว
อเมริกาที่ท�ำตู้แบ่งปันอาหารและสิ่งของหน้าบ้านหรือในชุมชน
ของตัวเอง ที่ ลาส ครูเซส (Las Cruces) ในรัฐนิวเม็กซิโก เอมี
วิปเปิล (Amy Whipple) ผู้ดูแลในบ้านและครูส�ำรอง ได้สร้าง
“ตู้ปันสุข” จากเก็บของที่ภายในมีอาหารและสิ่งของมากมาย
และมีป้ายข้อความว่า “ตู้นี้เป็นหนึ่งในวิธีเล็ก ๆ ที่จะมอบความ
รักให้กันในมุมเล็ก ๆ ของโลก” ที่ แฮมป์เดน (Hampden) รัฐ
เมน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จัดท�ำโครงการ ตู้อาหารเพื่อเพื่อน
บ้านแฮมป์เดน (Hampden Neighborhood Food Cupboard)
เป็น “ตู้ปันสุข” โดยทุกวันพุธ ชาวเมืองจะสามารถออกมารับ
กล่องลังใส่อาหารฟรี ภายในกล่องประกอบด้วย อาหารกระป๋อง
ซีเรียล ขนมขบเคี้ยว ขนมปัง ผักผลไม้สด และเนื้อสัตว์ ส่วน
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ครอบครัวหนึ่งในรัฐวิสคอนซินก็ได้
รับเสียงชื่นชมอย่างมาก หลังพวกเขาเปิดตู้แบ่งอาหารที่สนาม
หญ้าหน้าบ้านของพวกเขา ผู้คนสามารถหยิบสิ่งของที่จ�ำเป็น
ได้ในระหว่างการระบาดของ โควิด-19 ที่ทุกคนต้องอยู่ในบ้าน
ตามมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแปะกระดาษข้อความว่า “แบ่ง
ปันหากคุณมีเหลือ หยิบสิ่งที่คุณต้องการ เราอยู่ในสถานการณ์
นี้ด้วยกัน ขอพระเจ้าคุ้มครอง”

นอกจาก “ตู้ปันสุข” ที่สามารถหยิบอาหารที่จ�ำเป็น
ได้แล้ว บางประเทศอาจไม่ได้มีการตั้งตู้แบ่งปันอาหารและ
สิง่ ของขึน้ มา แต่จดั ท�ำเป็นลักษณะของธนาคารอาหาร เช่น
อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา โดยให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือคน
อืน่ บริจาคเงิน อาหาร และสิง่ ของ มาทีธ่ นาคารอาหาร แล้ว
ให้ผู้ที่ขาดแคลนเดินทางมารับของ ซึ่ง “โมเดลธนาคาร
อาหาร” จะมีการจัดระเบียบการแจกของเข้ามาควบคุม
มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับเมืองไทย เมื่อ
ตู้ปันสุข ก�ำลังมีประเด็นดราม่า ดังนั้น การแบ่งปันช่วง โค
วิด-19 “โมเดลธนาคารอาหาร” ต้องชัดเจนขึ้น

ปรากฏการณ์ “ตู้ปันสุข หรือ ตู้แบ่งปัน” ใน
ประเทศไทยนั้นเกิดจากการขยายผลของคนกลุ่มเล็ก ๆ ไป
สู่การแบ่งปันอย่างกว้างขวาง ในห้วงเวลาของความเดือด
ร้อน จากวิกฤตโควิด-19 จัดท�ำตู้แบ่งปัน ไปติดตั้งไว้ ใน
แหล่งชุมชนเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคน
ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธา
สามารถน�ำสิง่ ของต่าง ๆ มาวางในตูเ้ พือ่ แบ่งปันสิง่ ดี ๆ เพือ่
ส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน�้ำใจให้กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันและเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน
โดยตู้ปันสุข “คนมหาดไทย ปันนํ้าใจ สู่ภัยโควิด ๑๙ ” ตั้ง
อยู่บริเวณรั้วหลังกระทรวงมหาดไทย ด้านถนนเฟื้องนคร
นอกจากนี้ก็มี ณ ที่ว่าการอําเภอทั่วประเทศ
ที่มา : https://www.facebook.com/dopafanpage/
https://www.pptvhd36.com
https://www.innnews.co.th/social/
news_670644/
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น ตอน การผนึกก�ำลังของอาเซียนเพือ่ ต่อสูก่ บั
ย
ี
ซ
เ
า า
อ
ง
อ
โควิด-๑๙ สู่ New Normal
ม ๐ องศ
๓๖
ให้รัฐบาลส�ำหรับใช้ภายในประเทศแล้ว
๑๐,๐๐๐ ชุด นับเป็นการด�ำเนินมาตรการ

วิ ก ฤตโควิ ด -๑๙ คื อ หนึ่ ง ใน
วิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของศตวรรษที่
๒๑ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก
จนถึงปัจจุบัน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุไปแล้วกว่า ๗.๑ ล้าน
คน และมียอดผู้เสียชีวิตกว่า ๔ แสนคน
วิกฤตครั้งนี้ไม่เพียงคร่าชีวิตผู้คนเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชน และสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศ เราเริ่มเห็นสัญญาณของ
ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมา
จากความชะงั ก งั น ในกระบวนการผลิ ต
ระบบการขนส่งสินค้าทีป่ ระสบปัญหา สาย
การบินที่ต้องยุติเที่ยวบิน นักท่องเที่ยวที่
หายไป จนท�ำให้ธุรกิจโรงแรม ลูกจ้างราย
วัน พ่อค้าแม่คา้ หากวิกฤตนีย้ งั ยืดเยือ้ ต่อ
ไป คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของอาเซียนซึ่ง
พึง่ พิงธุรกิจการท่องเทีย่ วสูงถึง ๑๒.๖% จะ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้ปรับ
ลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในปี ๒๕๖๓ ลงจาก
เดิม ๔.๗% เหลือเพียง ๑% เท่านั้น
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ อาเซียน
ไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น นอกจากจะต้ อ งผนึ ก
ก�ำลังร่วมสูใ้ นสงครามโควิด-๑๙ ซึง่ จะเป็น
บทพิสูจน์สำ� คัญอีกครั้งหนึ่งว่า ความร่วม
มือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของอาเซียน จะช่วย
น�ำพาให้ทงั้ ๑๐ ประเทศ และชาวอาเซียน
กว่า ๖๕๐ ล้านคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้อีก
ครั้งหรือไม่ หลังจากที่เคยร่วมมือฟันฝ่า
หลายอุปสรรคมาแล้วในอดีต ทั้งวิกฤต

เศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ ที่เรารู้จักกันดี
ในนาม ‘วิกฤตต้มย�ำกุ้ง’ วิกฤตการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคซาร์ ส เมื่ อ ปี
๒๕๔๖ และวิกฤตซับไพร์ม หรือ ‘วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์’ เมื่อปี ๒๕๕๑
เครือข่ายด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอาเซียน หรือ
อีโอซี นับเป็นด่านแรกที่ตอบสนองต่อ
การระบาดของโควิด-๑๙ ตั้งแต่ช่วงต้น
เดื อ นมกราคม ในขณะที่ ช าวโลกก� ำ ลั ง
เฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่อยู่นั้น หน่วย
งานสาธารณสุขของทั้ง ๑๐ ประเทศได้รับ
แจ้งการเตือนภัยจากจีน ผ่านกลไกความ
ร่วมมือสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ซึ่ง
รวมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ด้วย ท�ำให้ทั้ง
๑๓ ประเทศสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
ได้อย่างรวดเร็ว มิเช่นนั้นสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดในภู มิ ภ าคอาจรุ น แรงและ
ควบคุมได้ยากกว่านี้ นอกจากนี้ การแลก
เปลีย่ นข้อมูล ประสบการณ์ ทัง้ ในด้านการ
ควบคุมโรค การติดตามตรวจสอบผูต้ ดิ เชือ้
และการรักษาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้แต่ละ
ประเทศได้เรียนรู้และปรับยุทธศาสตร์ใน
การต่อสู้กับโควิด-๑๙ ได้ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้น วิกฤตโควิด-๑๙
ยังท�ำให้เราได้เห็นถึง ‘น�ำ้ ใจ’ ทีช่ าวอาเซียน
หยิบยื่นให้แก่กัน สถานทูตของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในต่างประเทศหลายแห่ง
ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการดูแล
และอพยพประชาชนกลับประเทศบ้าน
เกิด หลายประเทศจัดส่งหน้ากากอนามัย
ยา และเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น เพี่อให้การช่วย
เหลือเพื่อน ๆ ในอาเซียนที่ขาดแคลน เช่น
เดียวกับประเทศไทย ที่แสดงความพร้อม
ในการส่งชุดตรวจชนิด RT-PCR มอบให้
กับ ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ
๑๐,๐๐๐ ชุด ภายหลังจากที่ได้ส่งมอบ
วิทยาลัยการปกครอง

เชิงรุกทีส่ ำ� คัญของไทย ด้วยการขยายแนว
ตั้งรับออกไปให้ถึงประเทศเพื่อนบ้าน ให้
มี ค วามเข้ ม แข็ ง และช่ ว ยลดความเสี่ ย ง
จากการแพร่เชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านสู่
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพของไทยในด้านการศึกษา วิจยั
การคิดค้นนวัตกรรม และการเป็นผูน้ ำ� ด้าน
สาธารณสุขในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้ภาคเอกชนของไทยต่อ
ไปในอนาคต
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียนก็มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการฝ่าฟัน
วิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะการ
ป้องกันไม่ให้ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค
และการเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางคมนาคมเพื่ อ
ขนส่งสินค้าระหว่างกันหยุดชะงักลง เรา
จึ ง ได้ เ ห็ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการอ� ำ นวย
ความสะดวกทางการค้ า หรื อ ข้ อ ตกลง
พิ เ ศษระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
บางประเทศ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ที่
อนุญาตให้การขนส่งสินค้าและอาหารยัง
ด�ำเนินต่อไปได้ แม้จะมีการปิดพรมแดน
เข้า-ออกประเทศ นอกจากนี้ อาเซียนได้
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ร่วมกัน
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในช่วงวิกฤตนี้ ทั้งการซื้อ-ขายสินค้าผ่าน
ออนไลน์แพลตฟอร์ม และการเชื่อมต่อ
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วย
ให้ผู้ประกอบการของอาเซียนโดยเฉพาะ
MSMEs มีช่องทางขายสินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้

อ่านต่อฉบับหน้า

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.posttoday.com
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New Normal ในสถานการณ์ COVID-19
ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด-19 เรามักจะได้ยินค�ำว่า “New
Normal” กันบ่อย ๆ และได้ยินมากขึ้น
ในช่วงของการผ่อนคลายในเฟสที่ 2 ไม่วา่
จะมาจากการแถลงข่าวยอดผู้ติดเชื้อโรค
ระบาด “COVID-19” รายวันของ ศบค.
หรือตามโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ
ต่างก็มกั จะใช้คำ� นีก้ นั อย่างหลากหลายใน
แต่ละบริบท และค�ำว่า “New Normal”
จริงๆ แล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่
ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์
“New Normal” เพิม่ เข้ามา โดย รศ.มาลี
บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบาย
ค�ำนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ หมายถึ ง รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
อย่างใหม่ทแี่ ตกต่างจากอดีต อันเนือ่ งจาก
มี บ างสิ่ ง มากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่าง
เป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่นี้ ประกอบไปด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การ
ใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ท�ำให้มนุษย์ต้องปรับ
ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
มากกว่าจะธ�ำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวน
หาถึงอดีต
นอกจากนี้ยังมีการใช้ค�ำว่า “New
Normal” ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ โดยค�ำนี้ก�ำเนิดขึ้นในช่วงหลัง
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ถดถอยทั่ ว โลกในช่ ว ง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–
2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่าง

ซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติ ได้กลับ
กลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และ
ถูกน�ำมาใช้ในบริบทอื่น ๆ อย่างเช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและท�ำความ
เข้ า ใจถึ ง สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ เช่น อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ และ
ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
ส่วน “New Normal” ในบริบท
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.
2563 นั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่
กระจายไปในประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก
ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ�ำนวนมาก จน
กลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของมนุ ษ ยชาติ มนุ ษ ย์ จึ ง
จ�ำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิต
รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ด�ำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการ
ปรับหาวิถีการด�ำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้
ปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ ควบคู ่ ไ ปกั บ
ความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น�ำไปสู่การสรรค์
สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
มีการปรับแนวคิด วิสยั ทัศน์ วิธกี ารจัดการ
ตลอดจนพฤติกรรมทีเ่ คยท�ำมาเป็นกิจวัตร
เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุน้ เคยอัน
เป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้าน
อาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท�ำ
ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็น
ความปกติใหม่ จนในทีส่ ดุ เมือ่ เวลาผ่านไป
ก็ทำ� ให้เกิดความคุน้ ชินก็จะกลายเป็นส่วน
หนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ปกติ ข องผู ้ ค นในสั ง คม
ในส่วนของกรมการปกครองถ้าใครไปใช้
บริการ ณ ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ จะเห็น
New Normal ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอรูป
แบบในการให้บริการที่มีการจัดวางการ
วิทยาลัยการปกครอง

เว้นระยะห่าง (Physical Distancing)
และปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ใช้ชีวิตแบบ
New Normal เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัย
จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทีม่ า : https://www.bangkokbiznews.com
https://www.facebook.com/dopafanpage/
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วิทยาลัยการปกครอง

ยี่โถ...

ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“คมคิดดรักเกอร์”

เขียนโดย Peter F. Drucker และ Joseph A. Maciariello
ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองแนวคิด ตลอดทั้งชีวิตของ
Peter F. Drucker ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการบริหารจัดการ นวัตกรรม ความเป็นผูน้ ำ�
หรือบุคลากร แล้วเรียบเรียงให้เหลือเพียง ๓๖๖ แนวคิด ที่ส�ำคัญที่สุด โดยเขียน
ในรูปแบบที่สั้นกระชับ จบภายในหนึ่งหน้ากระดาษ และยังคงความลึกซึ้งเฉียบ
คม ที่ท�ำให้เขากลายเป็นต�ำนานของวงการ

“ผู้น�ำที่ทรงพลัง”

เขียนโดย Richard Boyatzis และ Annie McKee
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

ผู้น�ำที่ทรงพลัง จะต้องตื่นตัว ตระหนัก และปรับเปลี่ยน ตนเองให้
เข้ากับผู้อื่น และโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาเสมอ พวกเขาจะต้องยึดมั่นและอยู่กับ
ความเชือ่ ยืนหยัดอยูก่ บั ค่านิยม รวมทัง้ จะต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของ
โลกปัจจุบัน ด้วยความหวัง และความฉลาดทางอารมณ์

“เก็บตกจาก (ข้าง) ถนน”
เขียนโดย บุญเลิศ จุลเกียรติ
จัดพิมพ์ สิชล สตูดิโอ

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเป็น ๓๐ เรื่องสั้น ที่จะให้สาระและ
ความบันเทิง และทีส่ ำ� คัญก็คอื แรงบันดาลใจ ได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย เพราะท้ายของ
ทุกบทจะมีขอ้ สรุปว่าอ่านจบแล้วจะได้อะไร...ลองอ่านดูคะ่ ...เรือ่ งสัน้ จากท้องถนน
และข้างถนนเล่มนี้ อาจจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนบางมุมมองของชีวิตก็ได้

วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ
พบ...

บรรณาธิการ
สวั ส ดี ท ่ า นผู ้ อ ่ า น
จดหมายข่าว “วิถธี ญ
ั บุร”ี
ทุกท่านครับ เผลอแป๊บ
เดียวเข้าสูไ่ ตรมาสสุดท้าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แล้ ว นะครั บ
สถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 ก็ยังคง
อยู ่ ใ นช่ ว งของการเฝ้ า
ระวั ง และป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาด ถึงแม้จะมี
มาตรการผ่ อ นคลายมา
เป็นล�ำดับ แต่เราก็ยังคง
ต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเอง
พร้อมทั้งคนรอบข้างไม่
ให้มีการแพร่ระบาดของ
เชื้ อ โควิ ด -19 ส� ำ หรั บ
ฉบั บ นี้ ก็ มี เรื่ อ งราวดี ๆ
ของตู ้ ป ั น สุ ข และฐาน
วิถีชีวิตใหม่ หรือ New
Normal ซึ่งวิทยาลัยการ
ปกครองได้มีการเตรียม
พร้ อ มไว้ ส� ำ หรั บ การฝึ ก
อบรมแบบ New Normal ที่ วิ ท ยาลั ย การ
ปกครอง หากมี ก าร
ผ่ อ นคลายให้ ส ามารถ
ฝึกอบรมได้ตามเงื่อนไข
หรือมาตรการทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด พบ
กันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

ขอนแก่น” ส�ำหรับผู้ที่สนใจงาน
วิ จั ย ฉบั บ เต็ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่
ห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย การปกครอง
เพราะฉบั บ นี้ จ ะน� ำ ข้ อ เสนอแนะ
ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ท�ำการ
ศึ ก ษาวิ จั ย จากการสรุ ป ผลงาน
วิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ตั ว อย่ า งใน
พื้นที่ที่ท�ำการศึกษาวิจัยมาให้อ่าน
กันครับ
ผลจากการศึกษาวิจัยน�ำมาซึ่ง

งานวิจัยของนักเรียนนายอ�ำเภอ

นับตั้งแต่วิทยาลัยการปกครอง
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนาย
อ�ำเภอเป็นต้นมา จากอดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น รวมแล้ ว 78 รุ ่ น มี ผ ล
งานวิ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ เข้ า รั บ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เจ็ด
พันกว่าเล่ม และหลาย ๆ ท่านที่
จบการศึ ก ษาออกไปบ� ำ บั ด ทุ ก ข์
บ� ำ รุ ง สุ ข ให้ กั บ พี่ น ้ อ งประชาชน
และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
รับราชการเป็นผู้บริหารระดับสูง
กันหลายคน ซึ่งงานวิจัยของท่าน
ทัง้ หลายขณะเป็นนักเรียนอ�ำเภอได้
รวบรวมและเก็บรักษาไว้ทหี่ อ้ งสมุด
วิทยาลัยการปกครอง มีงานวิจัย
จ�ำนวนหลายเล่มที่สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้โดยปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะ
ขอยกตัวอย่างงานวิจยั ของนักเรียน
นายอ�ำเภอที่พึ่งจบการศึกษาออก
ไปล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 คือ ธนา
ยุทธ ใยแก้ว ท่านเป็นปลัดอ�ำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองช�ำนาญการ
พิเศษ) อยู่ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
โนนลัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู เข้า
เป็นนักเรียนนายอ�ำเภอ รุ่นที่ 77
ท่านได้ทำ� การศึกษาวิจยั ส่วนบุคคล
กรณีศึกษา “นายอ�ำเภอกับการ
เสริมสร้างความรู้ในการบริหาร
งานกองทุน หมู่บ้านอย่างยั่งยืน
บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๔ ต�ำบลกุด
ขอนแก่น อ�ำเภอภูเวียง จังหวัด

ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
และสอดรับกับเงื่อนไขของปัญหา
ในการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ นการ
บริห ารงานกองทุนหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
๑. ในการให้เงินกู้ของธนาคาร
แก่กองทุนหมู่บ้านควรมีมาตรการ
ร่ ว มกั น ๓ ฝ่ า ย คื อ ธนาคารใน
ฐานะผู้ให้กู้ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในฐานะผู้กู้ และส�ำนักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนในฐานะหน่ ว ยงาน
หลั ก รั บ ผิ ด ชอบกองทุ น หมู ่ บ ้ า น
ก่อนอนุมัติให้กู้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ศักยภาพ ความสามารถ
ในการบริหารเงินกองทุนของแต่ละ
หมู ่ บ ้ า นเพราะเป็ น การป้ อ งกั น
ป้ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันใน
อนาคต

ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากเงิ น หรื อ
ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน บอก
แต่เพียงเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการกองทุ น ซึ่ ง หากคณะ
กรรมการเป็ น กลุ ่ ม ที่ เ ห็ น แก่ ป ระ
โยซน์ส่วนตนแล้วก็จะเป็นช่องว่าง
ให้ ห าประโยซน์ แ ก่ ต นและ/หรื อ
กลุ่มตน ดังนั้นควรมีการก�ำหนด
เป็นกรอบปฏิบัติให้ชัดเจนมากขึ้น
๓. รั ฐ ควรสนั บ สนุ น รางวั ล
ส� ำ หรั บ กองทุ น หมู ่ บ ้ า นที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและเป็นแบบ
อย่างให้กับกองทุนหมู่บ้านอื่นๆใน
การปฏิบัติ ในส่วนกองทุนที่บริหาร
ล้มเหลวประสบปัญหาหนีค้ า้ งช�ำระ
และ/หรือเงินขาดบัญชี หยุดด�ำเนิน
กิจกรรม ซึง่ มีความเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะ
เกิดปัญหาหนี้สูญ รัฐต้องรีบเข้ามา
ด�ำเนินการให้เด็ดขาด เพราะหาก
ไม่ด�ำเนินการให้รวดเร็วเด็ดขาด ก็
จะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งจะ
น�ำไปสู่ความเสียหายระดับชาติได้
งานวิจยั ส่วนบุคคลของนักเรียนนาย
อ�ำเภอเล่มนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
อีกมาก ท่านใดที่สนใจงานวิจัยของ
นักเรียนนายอ�ำเภอท่านนี้ หรืองาน
วิจัยของนักเรียนนายอ�ำเภอท่าน
อืน่ ๆ ก็สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้า
หาความรูก้ นั ได้ทหี่ อ้ งสมุดวิทยาลัย

๒. ด้วยระเบียบข้อกฎหมาย การปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์
เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัย
ไม่ได้กำ� หนดเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ การปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
การจั ด สรรดอกผลรายได้ หรื อ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

