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        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา 
2019 หรอืโควดิ-19 ทีต่ดิต่อกนัมาเป็นเวลาหลายเดอืนส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตประจ�าวันของทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ทาง
ตรงกท็างอ้อม และคกุคามจนกลายเป็น“โลกท่ีไม่มกีนิ” ใน
สายตาของหลายคน แต่ในท่ามกลางวิกฤตนี้ก็ยังมี

น�้าใจเกิดขึ้นในหลายมุมท่ัวโลกที่ท�าให้เพื่อนร่วมชาติร่วม
โลกได้อิ่มท้อง และอาจจะกลายเป็น “New Normal ของ
การแบ่งปัน” ซึ่งในเมืองไทยก็มีในรูปแบบของ “ตู้ปันสุข” 
      ตู้ปันสุข “คนมหาดไทย ปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด-19” 
เป็นนโยบายหน่ึงของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ดังปณิธานของชาว
มหาดไทยที่ว่า “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายบรรจบ จันทรัตน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง  ได้น�าคณะข้าราชการของ
วทิยาลยัการปกครอง ไปร่วมแบ่งปันน�า้ใจใส่ตูปั้นสุขโดยน�า
สิง่ของอปุโภคบรโิภคไปเตมิเตม็ ณ ตูปั้นสขุ “คนมหาดไทย 
ปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด 19” ท่ีตั้งไว้บริเวณข้างรั้วด้านหลัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายหนึ่งของ
อธิบดีกรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ  ท่ีจะช่วย

เยียวยาพี่น้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณข้างรั้วกระทรวง
โดยมีผู้บรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่  บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และ

ประชาชนผู้มีจิตเมตตาน�าสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาค
ร่วมแบ่งปันน�้าใจกันจ�านวนมาก 
         ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสะพานบุญ
ระหว่างผู้ให้และผูร้บั เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนผูไ้ด้รบัความ
เดือดร้อนจากผลกระทบจากโควดิ-19 และผู้ยากไร้ โดยขอ
ให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” ไว้เผื่อแผ่คนอื่น ๆ ทั้งนี้ 

กรมการปกครอง ได้จัดก�าลังสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน 
คอยอ�านวยความสะดวกและก�ากับดูแลประชาชน พร้อม
จดัเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมอืก่อนรบัสิง่ของทกุคร้ัง และเว้น
ระยะห่างทางกายภาพ Physical Distancing ตามมาตรการ
ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดอย่างเคร่งครดั และนโยบาย
นี้ยังได้ขยายผลไปยังอ�าเภอต่าง ๆ ทุกอ�าเภอ

  ตู้ปันสุข
“คนมหาดไทย 
ปันน�้าใจ สู้ภัยโควดิ-19”

           ต่อหน้า ๓
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          หลายคนคงทราบแล้วว่าตูปั้นสขุทีเ่กิดขึน้ในช่วงวกิฤตโิควดิ-
19 มแีรงบนัดาลใจมาจากโครงการ 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�าได้!” ด้าน แอชลีย์ ฮาเมอร์ 
(Ashley Hamer) กล่าวว่า มตีูแ้ชร์อาหารของ Little Free Library 
ที่ชุมชนหนึ่งในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยมีป้ายบอกว่า “เพื่อช่วย
เพื่อนบ้านของเราที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ห้องสมุด
เลก็ ๆ  แห่งนีถ้กูเปลีย่นเป็นห้องครวัเลก็ ๆ  เชญิหยบิสิง่ทีค่ณุต้องการ
ไปได้ฟรี กรุณาบริจาคสิง่ทีค่ณุสามารถให้ได้!” ปัจจบุนั Little Free 
Library เปลีย่นตูแ้ลกหนังสอืเป็นตู้แชร์อาหารและสิง่ของในอเมรกิา
แล้วราว 400-500 ตู้ทั่วประเทศ และมีใน แคนาดา นิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลยี อนิเดยี อติาล ีอกีประเทศละ 1 แห่ง รวมถงึไทยทีป่รบั
เปล่ียนให้สอดคล้องกบัวัฒนธรรมน�าตูก้บัข้าวมาตัง้เป็น “ตูปั้นสขุ”

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

 

 

 

         นอกจาก “ตู้ปันสุข” ที่สามารถหยิบอาหารที่จ�าเป็น
ได้แล้ว บางประเทศอาจไม่ได้มีการตั้งตู้แบ่งปันอาหารและ
สิง่ของขึน้มา แต่จดัท�าเป็นลกัษณะของธนาคารอาหาร เช่น 
อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา โดยให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือคน
อืน่บรจิาคเงนิ อาหาร และสิง่ของ มาทีธ่นาคารอาหาร แล้ว
ให้ผู้ท่ีขาดแคลนเดินทางมารับของ  ซ่ึง “โมเดลธนาคาร
อาหาร” จะมีการจัดระเบียบการแจกของเข้ามาควบคุม
มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับเมืองไทย เมื่อ
ตู้ปันสุข ก�าลังมีประเด็นดราม่า ดังนั้น การแบ่งปันช่วง โค
วิด-19 “โมเดลธนาคารอาหาร” ต้องชัดเจนขึ้น

        

   

    
      
         ปรากฏการณ์  “ตู้ปันสุข หรือ ตู้แบ่งปัน” ใน
ประเทศไทยนั้นเกิดจากการขยายผลของคนกลุ่มเล็ก ๆ ไป
สู่การแบ่งปันอย่างกว้างขวาง ในห้วงเวลาของความเดือด
ร้อน จากวิกฤตโควิด-19 จัดท�าตู้แบ่งปัน ไปติดตั้งไว้ ใน
แหล่งชุมชนเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคน
ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธา
สามารถน�าสิง่ของต่าง ๆ  มาวางในตูเ้พือ่แบ่งปันสิง่ด ีๆ  เพือ่
ส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน�้าใจให้กับเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันและเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน 
โดยตู้ปันสุข “คนมหาดไทย ปันน�้าใจ สู่ภัยโควิด ๑๙ ” ตั้ง
อยู่บริเวณรั้วหลังกระทรวงมหาดไทย ด้านถนนเฟื้องนคร 
นอกจากนี้ก็มี ณ ที่ว่าการอ�าเภอทั่วประเทศ 

ที่มา : https://www.facebook.com/dopafanpage/
        https://www.pptvhd36.com

           https://www.innnews.co.th/social/
news_670644/         
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       วิกฤตโควิด-๑๙  คือหนึ่งใน
วิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของศตวรรษที่ 
๒๑ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก 
จนถึงปัจจุบัน (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุไปแล้วกว่า ๗.๑ ล้าน
คน และมียอดผู้เสียชีวิตกว่า ๔ แสนคน    
วิกฤตครั้งนี้ไม่เพียงคร่าชีวิตผู้คนเท่าน้ัน 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของ
ประชาชน และสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศ เราเริ่มเห็นสัญญาณของ
ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมา
จากความชะงักงันในกระบวนการผลิต 
ระบบการขนส่งสนิค้าทีป่ระสบปัญหา สาย
การบินที่ต้องยุติเที่ยวบิน นักท่องเที่ยวที่
หายไป จนท�าให้ธุรกิจโรงแรม ลูกจ้างราย
วัน พ่อค้าแม่ค้า   หากวิกฤตนีย้งัยดืเยือ้ต่อ
ไป คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของอาเซียนซึ่ง
พึง่พิงธรุกจิการท่องเทีย่วสงูถงึ ๑๒.๖% จะ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ได้ปรับ
ลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในปี ๒๕๖๓ ลงจาก
เดิม ๔.๗% เหลือเพียง ๑% เท่านั้น
              ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ อาเซียน
ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องผนึก
ก�าลงัร่วมสูใ้นสงครามโควดิ-๑๙ ซึง่จะเป็น
บทพิสูจน์ส�าคัญอีกครั้งหนึ่งว่า ความร่วม
มอื ร่วมแรง ร่วมใจกันของอาเซยีน จะช่วย
น�าพาให้ทัง้ ๑๐ ประเทศ และชาวอาเซยีน
กว่า ๖๕๐ ล้านคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้อีก
ครั้งหรือไม่ หลังจากท่ีเคยร่วมมือฟันฝ่า
หลายอุปสรรคมาแล้วในอดีต  ทั้งวิกฤต

เศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ ที่เรารู ้จักกันดี
ในนาม ‘วิกฤตต้มย�ากุ้ง’ วิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคซาร ์ส เมื่อป ี 
๒๕๔๖ และวิกฤตซับไพร์ม หรือ ‘วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์’ เมื่อปี ๒๕๕๑
          เครือข่ายด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอาเซียน หรือ 
อีโอซี นับเป็นด่านแรกท่ีตอบสนองต่อ
การระบาดของโควิด-๑๙ ต้ังแต่ช่วงต้น
เดือนมกราคม ในขณะที่ชาวโลกก�าลัง
เฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่อยู่นั้น หน่วย
งานสาธารณสุขของทั้ง ๑๐ ประเทศได้รับ
แจ้งการเตือนภัยจากจีน ผ่านกลไกความ
ร่วมมือสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ซ่ึง
รวมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ด้วย ท�าให้ทั้ง 
๑๓ ประเทศสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
ได้อย่างรวดเร็ว มิเช่นนั้นสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในภูมิภาคอาจรุนแรงและ
ควบคุมได้ยากกว่านี้ นอกจากนี้ การแลก
เปลีย่นข้อมลู ประสบการณ์ ทัง้ในด้านการ
ควบคมุโรค การตดิตามตรวจสอบผู้ตดิเช้ือ 
และการรักษาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้แต่ละ
ประเทศได้เรียนรู้และปรับยุทธศาสตร์ใน
การต่อสู้กับโควิด-๑๙ ได้ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          ไม่เพียงเท่านั้น วิกฤตโควิด-๑๙
ยงัท�าให้เราได้เหน็ถึง ‘น�า้ใจ’ ท่ีชาวอาเซียน
หยิบยื่นให้แก่กัน สถานทูตของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในต่างประเทศหลายแห่ง 
ให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในการดแูล
และอพยพประชาชนกลับประเทศบ้าน
เกิด หลายประเทศจัดส่งหน้ากากอนามัย 
ยา และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น เพี่อให้การช่วย
เหลือเพื่อน ๆ  ในอาเซียนที่ขาดแคลน เช่น
เดียวกับประเทศไทย ท่ีแสดงความพร้อม
ในการส่งชุดตรวจชนิด RT-PCR มอบให้
กับประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 
๑๐,๐๐๐ ชุด ภายหลังจากที่ได้ส่งมอบ

ให้รัฐบาลส�าหรับใช้ภายในประเทศแล้ว 
๑๐,๐๐๐ ชดุ นบัเป็นการด�าเนนิมาตรการ
เชงิรกุทีส่�าคญัของไทย ด้วยการขยายแนว
ตั้งรับออกไปให้ถึงประเทศเพ่ือนบ้าน ให้
มีความเข้มแข็งและช่วยลดความเสี่ยง
จากการแพร่เช้ือจากประเทศเพ่ือนบ้านสู่
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็น
ถึงศกัยภาพของไทยในด้านการศกึษา วจิยั 
การคดิค้นนวตักรรม และการเป็นผู้น�าด้าน
สาธารณสุขในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้าง
โอกาสทางธรุกจิให้ภาคเอกชนของไทยต่อ
ไปในอนาคต
       ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียนก็มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการฝ่าฟัน
วิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะการ
ป้องกันไม่ให้ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค
และการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมเพ่ือ
ขนส่งสินค้าระหว่างกันหยุดชะงักลง เรา
จึงได้เห็นความร่วมมือด้านการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้าหรือข้อตกลง
พิเศษระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
บางประเทศ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ที่
อนุญาตให้การขนส่งสินค้าและอาหารยัง
ด�าเนินต่อไปได้ แม้จะมีการปิดพรมแดน
เข้า-ออกประเทศ นอกจากนี้ อาเซียนได้
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลท่ีร่วมกัน
พฒันาอย่างต่อเน่ืองให้เกดิประโยชน์สูงสุด
ในช่วงวิกฤตนี้ ทั้งการซื้อ-ขายสินค้าผ่าน
ออนไลน์แพลตฟอร์ม และการเช่ือมต่อ
ระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วย
ให้ผู้ประกอบการของอาเซียนโดยเฉพาะ 
MSMEs มีช่องทางขายสินค้าและบริการ
เพิ่มขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้                                                                                                     
           
            เรียบเรียงโดย : นพพร  วีระกุล                      
    ข้อมูลจาก : www.posttoday.com  
         www.matichon.co.th
                 www.mcot.net

                         

 
           

  การผนกึก�าลงัของอาเซยีนเพือ่ต่อสูก่บั
โควดิ-๑๙ สู่ New Normal

อ่านต่อฉบับหน้า

มองอาเซียน

๓๖๐ องศา
ตอน 
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New Normal ในสถานการณ์ COVID-19
      ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด-19 เรามักจะได้ยินค�าว่า “New 
Normal” กันบ่อย ๆ และได้ยินมากข้ึน
ในช่วงของการผ่อนคลายในเฟสที ่2 ไม่ว่า
จะมาจากการแถลงข่าวยอดผู้ติดเช้ือโรค
ระบาด “COVID-19” รายวันของ ศบค. 
หรือตามโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ต่างก็มักจะใช้ค�านีกั้นอย่างหลากหลายใน
แต่ละบริบท และค�าว่า “New Normal” 
จริงๆ แล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ 
    ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ 
“New Normal” เพิม่เข้ามา โดย รศ.มาลี 
บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบาย
ค�านี้ผ่านทางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่า New Nor-
mal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ หมายถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิต
อย่างใหม่ทีแ่ตกต่างจากอดตี อันเน่ืองจาก
มีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ้นเคยอย่าง
เป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่นี้ ประกอบไปด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ 
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การ
ใช้ชีวิตแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ท�าให้มนุษย์ต้องปรับ
ตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ป ัจจุบัน
มากกว่าจะธ�ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวน
หาถึงอดีต
      นอกจากนี้ยังมีการใช้ค�าว่า “New 
Normal” ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ โดยค�านี้ก�าเนิดขึ้นในช่วงหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลกในช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–
2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่าง

ซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติ ได้กลับ
กลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และ
ถูกน�ามาใช้ในบริบทอื่น ๆ อย่างเช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและท�าความ
เข้าใจถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ เช่น อณุหภมิูทีส่งูขึน้และ
ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
     ส่วน “New Normal” ในบริบท
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-
19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 
2563 นั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่
กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ�านวนมาก จน
กลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
อีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึง
จ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิต
รอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการ
ปรับหาวิถีการด�ารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู ่ไปกับ
ความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น�าไปสู่การสรรค์
สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มกีารปรับแนวคดิ วสัิยทศัน์ วธิกีารจัดการ 
ตลอดจนพฤตกิรรมทีเ่คยท�ามาเป็นกจิวตัร 
เกดิการบ่ายเบนออกจากความคุน้เคยอนั
เป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้าน
อาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย 
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท�า
ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็น
ความปกติใหม่ จนในทีสุ่ด เมือ่เวลาผ่านไป 
กท็�าให้เกดิความคุน้ชนิกจ็ะกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู ้คนในสังคม
ในส่วนของกรมการปกครองถ้าใครไปใช้
บริการ ณ ส�านักทะเบียนอ�าเภอ จะเห็น 
New Normal ส�านักทะเบียนอ�าเภอรูป
แบบในการให้บริการท่ีมีการจัดวางการ

เว้นระยะห่าง (Physical Distancing) 
และปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ใช้ชีวิตแบบ 
New Normal เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัย
จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทีม่า : https://www.bangkokbiznews.com
     https://www.facebook.com/dopa-
fanpage/
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 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“คมคิดดรักเกอร์” 
เขียนโดย Peter F. Drucker และ Joseph A. Maciariello 
ส�านักพิมพ์วีเลิร์น
          หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองแนวคิด ตลอดทั้งชีวิตของ 
Peter F. Drucker ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการบรหิารจดัการ นวตักรรม ความเป็นผู้น�า 
หรือบุคลากร แล้วเรียบเรียงให้เหลือเพียง ๓๖๖ แนวคิด ที่ส�าคัญที่สุด โดยเขียน
ในรูปแบบที่สั้นกระชับ จบภายในหนึ่งหน้ากระดาษ และยังคงความลึกซึ้งเฉียบ
คม ที่ท�าให้เขากลายเป็นต�านานของวงการ
 

“ผู้น�าที่ทรงพลัง” 
เขียนโดย Richard Boyatzis และ Annie McKee   
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
             ผู้น�าที่ทรงพลัง จะต้องตื่นตัว ตระหนัก และปรับเปลี่ยน ตนเองให้
เข้ากับผู้อื่น และโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาเสมอ พวกเขาจะต้องยึดมั่นและอยู่กับ
ความเชือ่ ยนืหยดัอยูกั่บค่านยิม รวมท้ังจะต้องเผชิญหน้ากบัความไม่แน่นอนของ
โลกปัจจุบัน ด้วยความหวัง และความฉลาดทางอารมณ์
 

“เก็บตกจาก (ข้าง) ถนน” 
เขียนโดย บุญเลิศ  จุลเกียรติ   
จัดพิมพ์ สิชล สตูดิโอ
                 หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเป็น ๓๐ เรื่องสั้น ที่จะให้สาระและ
ความบนัเทงิ และทีส่�าคญักคื็อแรงบนัดาลใจ ได้บ้างไม่มากกน้็อย เพราะท้ายของ
ทุกบทจะมข้ีอสรปุว่าอ่านจบแล้วจะได้อะไร...ลองอ่านดูค่ะ...เร่ืองส้ันจากท้องถนน
และข้างถนนเล่มนี้ อาจจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนบางมุมมองของชีวิตก็ได้
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

พบ...
บรรณาธิการ

 นายบรรจบ จันทรัตน์
      บรรณาธิการ

สารัตถะ

      นับตั้งแต่วิทยาลัยการปกครอง
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนาย
อ�าเภอเป็นต้นมา จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันรวมแล้ว 78 รุ ่น มีผล
งานวิจัยส่วนบุคคลของผู ้เข ้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เจ็ด
พันกว่าเล่ม และหลาย ๆ ท่านท่ี
จบการศึกษาออกไปบ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน
และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
รับราชการเป็นผู ้บริหารระดับสูง
กันหลายคน ซึ่งงานวิจัยของท่าน
ทัง้หลายขณะเป็นนกัเรียนอ�าเภอได้
รวบรวมและเกบ็รกัษาไว้ทีห้่องสมดุ
วิทยาลัยการปกครอง มีงานวิจัย
จ�านวนหลายเล่มที่สามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้โดยปรบัใช้ให้เหมาะ
สมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะ
ขอยกตวัอย่างงานวจิยัของนกัเรยีน
นายอ�าเภอที่พึ่งจบการศึกษาออก
ไปล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 คือ ธนา
ยุทธ ใยแก้ว ท่านเป็นปลัดอ�าเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ
พิเศษ) อยู่ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ
โนนลัง จังหวัดหนองบัวล�าภู เข้า
เป็นนักเรียนนายอ�าเภอ รุ่นที่ 77 
ท่านได้ท�าการศึกษาวจิยัส่วนบคุคล
กรณีศึกษา “นายอ�าเภอกับการ
เสริมสร้างความรู้ในการบริหาร
งานกองทุน หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๔ ต�าบลกุด
ขอนแก่น อ�าเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น” ส�าหรับผู้ที่สนใจงาน
วิจัยฉบับเต็มสามารถติดต่อได้ที่
ห ้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง 
เพราะฉบับนี้จะน�าข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ท�าการ
ศึกษาวิจัย จากการสรุปผลงาน
วิจัยที่ได้จากการเก็บตัวอย่างใน
พื้นที่ที่ท�าการศึกษาวิจัยมาให้อ่าน
กันครับ
      ผลจากการศึกษาวิจัยน�ามาซึ่ง

ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
และสอดรับกับเงื่อนไขของปัญหา
ในการเสริมสร้างความรู ้ในการ
บริหารงานกองทุนหมู ่บ้านอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
    ๑. ในการให้เงินกู้ของธนาคาร
แก่กองทุนหมู่บ้านควรมีมาตรการ
ร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือธนาคารใน
ฐานะผู้ให้กู้ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในฐานะผู้กู้ และส�านักงาน
พัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบกองทุนหมู ่บ ้าน 
ก่อนอนุมัติให้กู้เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ศักยภาพ ความสามารถ
ในการบริหารเงนิกองทนุของแต่ละ
หมู ่บ ้านเพราะเป็นการป้องกัน
ป้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนร่วมกันใน
อนาคต
      

      ๒. ด้วยระเบียบข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
ไม่ได้ก�าหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ 
การจัดสรรดอกผลรายได้ หรือ

ผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน บอก
แต่เพยีงเป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะ
กรรมการกองทุน ซ่ึงหากคณะ
กรรมการเป็นกลุ ่มท่ีเห็นแก่ประ
โยซน์ส่วนตนแล้วก็จะเป็นช่องว่าง
ให้หาประโยซน์แก่ตนและ/หรือ
กลุ ่มตน ดังนั้นควรมีการก�าหนด
เป็นกรอบปฏิบัติให้ชัดเจนมากขึ้น
    ๓. รัฐควรสนับสนุนรางวัล
ส�าหรับกองทุนหมู ่บ้านท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและเป็นแบบ
อย่างให้กับกองทุนหมู่บ้านอื่นๆใน
การปฏิบัติ ในส่วนกองทุนที่บริหาร
ล้มเหลวประสบปัญหาหนีค้้างช�าระ 
และ/หรือเงนิขาดบัญช ีหยดุด�าเนนิ
กจิกรรม ซึง่มคีวามเส่ียงสูงมากท่ีจะ
เกิดปัญหาหนี้สูญ รัฐต้องรีบเข้ามา
ด�าเนินการให้เด็ดขาด เพราะหาก
ไม่ด�าเนินการให้รวดเร็วเด็ดขาด ก็
จะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งจะ
น�าไปสู่ความเสียหายระดับชาติได้
งานวจิยัส่วนบุคคลของนกัเรยีนนาย
อ�าเภอเล่มนี้ยังมีเนื้อหาท่ีน่าสนใจ
อีกมาก ท่านใดที่สนใจงานวิจัยของ
นักเรียนนายอ�าเภอท่านนี้ หรืองาน
วิจัยของนักเรียนนายอ�าเภอท่าน
อืน่ ๆ  กส็ามารถเข้ามาศกึษาค้นคว้า
หาความรูก้นัได้ทีห้่องสมดุวทิยาลยั

การปกครอง ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์
เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัย
การปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานวจิัยของนักเรยีนนายอ�าเภอ    สวัสดีท ่านผู ้อ ่าน
จดหมายข่าว “วถิธีญับุรี” 
ทุกท่านครับ เผลอแป๊บ
เดียวเข้าสูไ่ตรมาสสดุท้าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แล ้ วนะครับ 
สถานการณ ์การแพร ่
ระบาดของ เชื้ อ ไว รัส
โคโรนา 2019 ก็ยังคง
อยู ่ ในช ่วงของการเฝ ้า
ระวังและป ้องกันการ
แพร่ระบาด ถึงแม้จะมี
มาตรการผ่อนคลายมา
เป็นล�าดับ แต่เราก็ยังคง
ต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเอง
พร้อมท้ังคนรอบข้างไม่
ให้มีการแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 ส�าหรับ
ฉบับนี้ก็มีเรื่องราวดี ๆ 
ของตู ้ป ันสุข และฐาน
วิถีชีวิตใหม่ หรือ New 
Normal ซึ่งวิทยาลัยการ
ปกครองได้มีการเตรียม
พร้อมไว้ส�าหรับการฝึก
อบรมแบบ New Nor-
mal  ที่ วิ ทยา ลัยการ
ปกครอง  หากมี การ
ผ ่อนคลายให ้สามารถ
ฝึกอบรมได้ตามเง่ือนไข
หรือมาตรการทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก�าหนด พบ
กันใหม่ฉบับหน้าครับ


