
"สานพลงัประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก"  
 นพ.ประเวศ วะส ี

20 กนัยายน 2558 
ที ่อมิแพค เมอืงทองธานี 



หวัใจการสรา้งเศรษฐกจิฐานราก 

การสรา้ง
สมัมาชพี 

การสรา้ง
วสิาหกจิ
ชมุชน  

ให้เต็มในพืน้ท่ีข้างล่าง 

8 หมื่นหมู่บา้น 8,000 
ต าบล 77 จงัหวดั 
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8 ผลติภณัฑ/์งาน เพือ่ความเขม้แขง็ 

เกษตรยัง่ยนื  

ผลติสนิคา้ทีจ่ าเป็นและ
สนิคา้วฒันธรรมของ

ชุมชน 

ทอ่งเทีย่วชุมชนทกุ
ต าบล  พลงังานชุมชน  

ธนาคารตน้ไม ้ 

การแพทยแ์ผนไทยและ
สมุนไพร  

มสีถาบนัการเงนิระดบั
ชุมชนทกุต าบล  

โยงเศรษฐกจิชุมชน
กบัมหภาคใหเ้ชื่อมโยง

กนั 
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สามเหลีย่มเขยือ้นประเทศ 

รฐั 

ประชาชน เอกชน 

สมัมาชพีเตม็พืน้ทีว่สิาหกจิชมุชน 

ทีผ่่านมามดี าเนินการมาแล้วหลายอย่าง
ทั ้ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก อ ง ทุ น ต่ า ง ๆ 
สิง่แวดล้อม สุขภาพ หมออนามัย ที่มา
ร่วมงานในวันนี้ หลายหมื่นคน มีการ
ท างานมานานแล้ว และเกดิผู้น าท้องถิ่น
หลายแสนคน หลายรอ้ยต าบลเป็นต าบล
สขุภาวะ ความดีเป็นเครดิตสามารถใช้กู้
เงนิได้ อย่างทีอ่ าเภอพาน จ.เชยีงราย มี
ธนาคารความด ีสะสมความด ี
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ธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตย 
อานนัท ์ปนัยารชนุ 

ปาฐกถางานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2558 “BOT Symposium 2015” 
17 กนัยายน 2558 
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http://thaipublica.org/2015/09/anan-17-9-2558/ 



ธรรมาภบิาลในระบอบ
ประชาธปิไตย” หรอื 
“Democratic 

Governance – A New 
Normal to Strive For” 

ค่านิยมของธนาคาร
ชาติ ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น โ ด ย
ประสาร ไตรรตัน์วรกุล 
 
ยนืตรง” “มองไกล” “ยื่น
มอื” และ “ตดิดนิ” 

กระแสโลกาภวิตัน์ บรโิภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ ความไม่ซื่อสตัยส์ุจรติ และการใชจ้่ายโดยไม่ประมาณตนเอง 
เป็นตน้เหตุของความลม้เหลวในการบรหิารของทัง้ภาคราชการและภาคธุรกจิ  

กรณีตวัอยา่งจากธนาคารชาต ิ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลกัคดิในเรือ่งความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการมภีูมคิุม้กนั  
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Democratic Governance 

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิที่

ยัง่ยนืและทัว่ถงึ 

การเปลีย่นแปลงตอ้งน าไปสูส่งัคม
ทีเ่ปิดและมสีว่นรว่มของคนใน

สงัคม  

การปรบัสมดุลในโครงสรา้งเชงิ
อ านาจระหวา่งภาครฐักบัภาค

ประชาชน 

การท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที่
ปกครองโดยหลกันติธิรรม ไมใ่ช่
ค านงึถงึแต่ตวับทกฎหมาย 

A New 
Normal 
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ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืและทัว่ถงึ 

ตัง้อยู่
บน
พืน้ฐาน 

การขยายตวัแบบอดัฉีดมาตรการประชานิยมทีไ่รว้นิยัทางการคลงันัน้ 
เป็นการขยายตวัทีไ่มย่ัง่ยนื และสรา้งปญัหามากมายในภายหลงั 

สิง่ทีร่ฐั “ตอ้งท า” คอื เป็นผูก้ ากบัดแูล ในการป้องกนัการผกูขาด และ
คุม้ครองผูบ้รโิภค และสิง่ที ่“ตอ้งไมท่ า” คอื ประกอบกจิการทีแ่ขง่ขนั
กบัเอกชน หรอื ออกกฎหมายกฎเกณฑ์ทีบ่ ัน่ทอนกลไกตลาด 

ตอ้งมกีารแบ่งสรรผลประโยชน์ของการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่ง
ทัว่ถงึและเทา่เทยีมกนั จงึจะกอ่ใหเ้กดิความสมานฉนัทใ์นสงัคม และ
ความชอบธรรมของระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในทีสุ่ด 

8 



การเปลีย่นแปลงตอ้งน าไปสูส่งัคมทีเ่ปิดและมสีว่นรว่ม 

ลกัษณะ เรายงัตอ้งใหส้ทิธเิสรภีาพ และโอกาสทีท่ดัเทยีมกนัแกท่กุภาคสว่น 
ทกุกลุม่ ทกุศาสนา และทกุพืน้ทีใ่นสงัคม ในการมสีว่นรว่มก าหนด
ทศิทางการพฒันาประเทศ  

ระบบการปกครองโดยเสยีงขา้งมากไมไ่ดห้มายถงึการปกครอง
ลกัษณะผูช้นะกนิรวบ หรอื winner takes all  

ราตอ้งหดัทีจ่ะเดนิหน้าไปดว้ยกนับนพืน้ฐานของความแตกต่างโดย
ไมส่รา้งความแตกแยก หรอืกอ่ใหเ้กดิการเกลยีดชงั ซึง่อาจน าไปสู่
การใชก้าลงัอาวธุ และความรนุแรงในดา้นต่างๆ 
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อนิเตอรเ์น็ตและสงัคมขอ้มลูขา่วสาร 

อนิเตอรเ์น็ตได้ยกระดบัการมสี่วนร่วมในการอภปิรายและ
ด าเนินการทางการเมือง และได้เกื้อกูลให้เกิดชุมชน
ออนไลน์ขึน้มากมาย เสยีงเหล่านี้อาจขดักนัเอง บางเสยีง
อาจมคีวามรูม้ากกวา่เสยีงอื่น บางเสยีงอาจเป็นการซุบซบิ
นินทาหรอืคาดเดา ทัง้หมดนี้คอืตลาดแห่งความคิด ซึ่งก็
เหมือนตลาดทัว่ไปตรงที่ส ินค้าแต่ละอย่างมีคุณค่าไม่
เท่ากัน ตราบใดทีเ่ราท าให้คนสามารถรู้จ ักวิธีประเมิน
คุณค่าของความคิดในตลาดนี้  รู้จ ักคัดเอาความคิดที ่
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล มาใช้ รู้จ ักปฏิเสธ
ความคดิทีส่กุเอาเผากนิ ไม่เพยีงแต่ประชาธปิไตยจะยัง่ยนื
เท่านัน้ แต่จะเจรญิงอกงามขึ้นอกีดว้ย 

การใชจ้าก
ประโยชน์พืน้ที่
เครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ต 
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การผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 1.36 แสนลา้นบาทตามมติ
ครม. เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2558  

ดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 
รองนายกรฐัมนตร ี

http://thaipublica.org/2015/09/villagefund-1/ 



การใหส้นิเชื่อกบักองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืง 
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วงเงนิ 60,000 ลา้นบาท/Public Service Account: PSA 

ธกส.-30,000 

A 

B 

C 

D 

ออมสิน.- 30,000 

A 

B 

C 

D 

จดัเกรด
โดยกองทนุ
หมู่บ้าน 

A,B รวมกนั 
59,000 แห่ง 

12,000 แห่ง 

7,000 แห่ง 

การจดัเกรด ..
เป็นท่ียอมรับ
ของธนาคาร 
ไหม ? 



Existing ? 
กองทุนหมู่บ้ านฯ  นับว่ า เ ป็น
กองทุนทีเ่พิม่โอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบได้มากขึ้น โดยน าเงนิทุน
ไปสร้างอาชพีและเพิ่มรายได้ใน
ครวัเรอืน รวมทัง้ยกระดบัความ
เป็นอยู่ ของประชาชนให้ดีขึ้น 
และบรรเทาค่าดอกเบีย้เงนิกู้นอก
ระบบ ซึ่งช่วยลดปญัหาหนี้นอก
ระบบไดบ้างสว่น  
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ปญัหาและอุปสรรค 

- วงเงนิกูท้ ีส่มาชกิไดร้บัไม่เพยีงพอและ 
ขนาดของเงนิทุนน้อยเกนิไป 

- ไม่มรีะบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการตดิตามควบคุมดแูลโครงการ
อยา่งต่อเนื่อง  

- หนี้คา้งช าระ/เงนิขาดบญัช ี
- ไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน 
- จดัเกบ็ขอ้มลูไม่ชดัเจน 
- ไม่เปิดเผยงบการเงนิ 



Thai Publica >> Efficiency & Governance 

Review 
Financial 
Existing 

NPL & ผลกระทบ
ต่อหนี้ครวัเรอืน  

ปรบั/ยกเครื่อง
ระบบการบรหิาร 

พฒันาศกัยภาพ
และการสรา้ง
โอกาสจากงาน
แบบเครอืขา่ย 
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Benchmarking & 
standardization 



การมุง่เน้นเศรษฐกจิรากหญา้ – เขาคอืใคร ? 
ชนบทและเกษตรกร ไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ที่จนที่สุดในระบบ
เศรษฐกิจ กลุ่มท่ีจนท่ีสุด คือ แรงงานประมง และแรงงานไร่
อ้อย ...และคนอีกกลุ่มหนึง่ท่ีรัฐบาลควรจะมอง คือ แรงงาน 
 
การผันเงินผ่าน ธกส. ส่วนหนึ่งจะช่วยให้ ธกส.แก้ไขปัญหา
ขาดทนุจากการจ าน าข้าว และผลที่ที่จะเกิดขึน้จากการใช้จ่าย
ของคนในชนบท (ลกูค้าของ ธกส.และออมสิน) ก็คือ การใช้หนี ้
การบริโภค เช่น มือถือ มอเตอร์ไซ ช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจใน
ชมุชนและท้องถ่ิน กระตุ้น SMEs ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็คือ วงจร
ของระบบทุนนิยมบริโภค ทุนใหญ่ๆท่ีจะกระจายสินค้าไปยัง
ภาคชนบท 
 
เงินดงักล่าว จะใช้จ่ายไปเพ่ือหนีเ้ก่ามากกว่า 80-90 % และ
จะไม่เหลือพอที่จะสร้างเศรษฐกิจขึน้ใหม่ได้ 
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Suggestions 
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1. What’s problem of the village fund ? 
2. How to solution & opportunities ? 



What’s problem ? 
Weakness 
of the 
village 
fund 

ขาดทกัษะและการบริหารจดัการองค์กรแบบ Professional 

ขาดการยกระดบัการจดัการองค์กรและเช่ือมโยงการด าเนินกิจกรรมหรือ
กิจการ ซึง่เป็นการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจกระแสหลกั 

ไม่มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพฒันา Cluster of 

business 

ไม่มีการพฒันางานวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ 

17 



How to solution & opportunities ? 

Professional & skill 
of management 

จดัตัง้สถาบนัเพือ่สนับสนุน
งานพฒันาองคก์ร 

จดัท าหน่วยหรอืโครงการ
ให้ค าปรกึษาเพือ่การ
พฒันาพนักงาน ฯลฯ 

Enhancing & 
business link  

ธกส,ออมสนิ รว่มกบั
องคก์รภาคธุรกจิ 

ศกึษาและพฒันาความ
เป็นไปได้ในการพฒันา + 
cluster existing 

analysis  

Research  & KM  

ประสานความรว่มมอืกบั
สถาบนัการศกึษา ฯ 

วจิยัและพฒันาความรู ้
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Cross sector collaboration 


