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	 “สวัสดีครับ”	ท่านผู้อ่าน	รวมถึงผู้ให้ความสนใจ
ในวารสารบางกอก	 Economy	 ของเราทุกท่าน	 !!	
เริ่มต้นฉบับนี้...เราผ่านช่วงปงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

มาแล้วระยะหนึ่ง	 ซึ่งสภาพเหตุการณ์บ ้านเมืองของไทยที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปอย ่างมากทั้ งมิติทางการเมืองซึ่ งประเทศก�าลังอยู ่ ในช ่วง
มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ ง	 แต ่ส�าหรับมิติด ้านเศรษฐกิจและสังคม
กม็กีารขบัเคลือ่นในเชงิโครงสร้าง	หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการเงิน	การคลัง	
และภาษีของประเทศไปไม่น้อยเช่นเดียวกัน	..
	 ขอต้อนรบัเข้าสูป่ที	่14	ในการจดัท�าวารสารของเรา	โดยฉบบัที	่1/2562	
(Vol.40)	นี	้ทางบรรณาธกิารกย็งัคงความเข้มข้นทีอ่ดัแน่นด้วยเนือ้หาสาระของวารสาร	
ที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเช่นเดิม	 ไม่ว่าจะในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจใกล้ตัว
หรือในความคืบหน้าของโครงการต่างๆ	ที่กรุงเทพมหานครได้จัดท�าบริการสาธารณะ	
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
อาทิ	 โครงการขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทั้ง	 4	มุมเมือง	 !!
โดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลบางนาแก่ประชาชนในพื้นที่ฝ งใต้ของกรุงเทพฯ	
ซึ่งติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์	 Progress	 Project	 รวมทั้งฉบับนี้คอลัมน์
บางกอกทันการณ์ของเรา	ขอน�าเสนอเทรนด์ใหม่เกี่ยวกับการแข่งขันให้เช่าพื้นที่
อาคารส�านกังานในกรงุเทพมหานคร	หรอื	“Co	Working	Space”	ซึง่ก�าลงัมีอัตรา
การเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปจจุบัน	จากนั้นจึงมาร่วมกันเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ภายใต้แนวคดิการขบัเคลือ่น	“เศรษฐกจิดจิทิลั”	เพือ่ก้าวเข้าสูย่คุ	Digital	Economy	
แต ่อย ่ างไรก็ดีกับวลี 	 “รวยกระจุก	 จนกระจาย”	 ที่น� า เสนอในคอลัมน ์
เศรษฐกิจบางกอก	 เราจะมาพิจารณาประเด็นภาวะเศรษฐกิจของไทยได้ก้าวเข้าสู่
ยุคที่มี	“ความเหลื่อมล�้า”	สูงที่สุดของโลกไปแล้วหรือไม่	 ??	และส�าหรับสาระภาษี
ฉบับนี้ เราจะมาติดตาม	 “โค ้งสุดท้ายของกองทุน	 LTF”	 ที่ภาครัฐประกาศ
ก�าหนดต่อมาตรการเพือ่ลดหย่อนภาษสี�าหรบัประชาชนผ่านกองทนุรวมหุน้ระยะยาว	
ไปจนถึงสิ้นป	 2562	นี้	 เช่นเดียวกับในคอลัมน์บางกอกบอกให้รู ้	 ซึ่งจะเล่าถึง
การด�าเนินนโยบายของทาง	“แบงก์ชาติ”	ที่ก�าหนดมาตรการเพื่อควบคุมด้านการ
ปล่อยสินเชื่อบ้านเพื่อสกัดแนวโน้มการเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของไทย	อีกทั้ง
ในมิติทางสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับด้านเศรษฐกิจของประเทศ	ฉบับนี้
เราขอสะท้อน	 “วาระแห่งชาติ”	 เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวเชิงโครงสร้าง
ของไทยอนัมผีลสบืเนือ่งจากภาวะการก้าวสูส่งัคมของผูส้งูอาย	ุหรอื	(Aging	Society)	
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์	On	Trade	ของวารสารฉบับนี้	

	 ท้ายที่สุด	จึงมาติดตามผลการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานครในคอลัมน์
รอบรัว้บางกอกทีจ่ะประชาสมัพนัธ์ประชาชนเพือ่ให้เหน็ถงึบทบาทภารกจิและนโยบาย
ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของทางคณะผู้บริหาร
ในปจจุบัน	 โดยกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู ้อ่านที่ให้ความสนใจ
ในวารสารของเราจะได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์	สามารถน�าไปปรับใช้ในยุค
ที่มีการขับเคลื่อนแบบพลวัตในสถานการณ์ปจจุบันได้	 และขอขอบคุณทุกท่าน
มา	ณ	ที่นี้	 พร้อมทั้งพวกเรามีความยินดีน้อมรับค�าติชมของท่านผู ้อ่านเสมอ...	
ไว้พบกันใหม่	“ฉบับหน้า”	ครับ	!
     นายปยะ พูดคลอง
        บรรณาธิการ
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บางกอกทันการณ

ภาคธุรกิจเอกชนไทยผลักดัน “Co Working 
Space” ในพื้นที่เขตชั้นในของ กทม. ให้บูมมากขึ้น
	 จากข้อมูลการส�ารวจตลาดอาคารส�านักงานในเขต

กรุงเทพมหานคร	 โดยแผนกวิจัย	 ซีบีอาร์อี	 ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก	พบว่าภาษีในช่วง

ไตรมาสที่	1	ของป	2561	ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานระดับเกรดเอ

ในย่านใจกลางธุรกิจ	 หรือซีบีดีของกรุงเทพฯ	 มีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น	 3.1%	 เมื่อเทียบกับปก่อน	ซึ่งสร้างสถิติ

ค ่าเช ่าที่สูงสุดเท่าที่ เคยมีมาในประวัติศาสตร์	 และยังมี

แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	 โดยค่าเช่าเฉลี่ยของ

อาคารส�านักงานระดับเกรดเอในย่านซีบีดีอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	

1,000	บาท	ต่อตารางเมตรเลก็น้อย	และจากรายงานฉบบัล่าสดุ

เรื่อง	 ตลาดอาคารส�านักงานในกรุงเทพฯ	 ของแผนกวิจัย

ซบีอีาร์ด	ีพบว่า	อาคารเกษร	ทาวเวอร์	ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนราชด�าริ

ได้มีค่าเช่าสูงที่สุดของไทยคือ	 1,500	บาท	ต่อตารางเมตร

ต่อเดือน...

	 ส�าหรับสถิติด ้านปริมาณการใช ้พื้นที่ส�านักงาน

ในช่วงไตรมาส	1	ของป	 2561	ที่ผ่านมา	พบว่า	มีจ�านวน

พื้นที่รวมทั้งสิ้น	65,000	ตารางเมตร	 โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ถงึ	15.1%	ต่อป	ทัง้นี	้โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการทีอ่าคารส�านกังาน	

“Co Working Space” บูม…! 
จับตาตลาดอาคารสํานักงานใน กทม.

ยังคงมีความตองการ & เติบโตตอเนื่อง

“Co Working Space” นับเปนค�าจ�ากัดความใหม่ที่หลาย ๆ คนเพิ่งเคยได้ยิน 
หรือหลาย ๆ ท่านนั้นได้กลายเปนส่วนหนึ่งของ “Co Working Space” ไปแล้ว เนื่องจาก
ถือเปนเทรนใหม่ของการใช้อาคารพื้นที่ส�านักงาน โดยมีลักษณะแบ่งกันใช้พื้นที่การท�างาน 
เพื่อจะได้ประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน โดยจะเห็นว่าแนวโน้มความต้องการตามเทรนด์ใหม่นี้
ได้ประยกุต์เข้ากบัราคาพืน้ทีส่�านกังานให้เช่าทีข่ยบัตวัเพิม่สงูขึน้มากทกุ ๆ ป และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเขตโซนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีความชัดเจนกว่าบรรดาออฟฟศเกิดใหม่ หรือ 
กลุ่ม“สตาร์ทอัพ” ทางธุรกิจต่างมุ่งเน้นใช้สอยพื้นที่ของอาคารส�านักงานขนาดเล็กที่อยู่
ภายในใจกลางเมืองเปนหลักที่มีการเดินทางสะดวกและอยู ่ ในแนวของรถไฟฟา ซึ่งจะมี
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน ทันสมัย
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ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู ้ใช้พื้นที่เองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ	

อาทิ	 อาคารกรุงศรี เพลินจิต	 (KSPT)	 ซึ่ งตั้ งอยู ่บริ เวณ

หวัมมุถนนเพลนิจติตดักบัถนนวทิย	ุและอาคารส�านกังานแห่งใหม่

ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี	เป็นต้น

	 ในขณะที่สวัสดิภาพรวมปจจุบันซึ่งมีอัตราพื้นที่

ว่างโดยรวมของทั้งตลาดอาคารส�านักงานให้เช่าภายในเขต

กรุงเทพฯ	 ลดลงเหลือเพียง	 7.3%	 และคาดว ่าจะอยู ่

ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่องไปอีกประมาณ	 3-4	 ป	 ส�าหรับ

พื้นที่ส�านักงานใหม่	 โดยปจจุบันผลส�ารวจข้อมูลกลางอาคาร

ส�านักงานมีพื้นที่ราว	750,000	ตารางเมตร	ที่อยู่ในระหว่าง

การด�าเนินการก่อสร้าง	ทั้งนี้	ซึ่งรวมถึงเฟสแรกของโครงการ	

“One	Bangkok”	(วันแบงค็อก)	และ	โครงการ	“The	PARQ”	

(เดอะปาร์ค)	ที่เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ

มิกซ์ยูส	 โดยทั้ง	2	 โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนพระราม	4	

และมกี�าหนดการก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในสิน้ป	2562	-	2565

 จับตาพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ...เตรียมเปด 
“Co Working Space” ใหม ่ & คาดป 61 
กว่าแสนตารางเมตร
	 นับเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่บางบริษัทเลือก

ทีจ่ะใช้พืน้ที	่“Co	Working	Space”	มากกว่าการท�าสญัญาเช่า

ระยะยาว	และเสียค่าใช้จ่ายส�าหรับใช้ในการตกแต่งส�านักงาน

แทน	โดยที	่“Co	Working	Space”	นัน้	ไม่ได้มเีพยีงกลุม่เป้าหมาย

เฉพาะแต่ที่เป็นของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Start-up)	 เท่านั้น	

และโดยที่กลุ่มผู้ให้บริการ	“Co	Working	Space”	ในปจจุบัน

จะเข้ามาแข่งขันกับทางเจ้าของพื้นที่ส�านักงานที่มีสัญญาเช่า

แบบทัว่ไป	ซึง่ถงึแม้จะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	(disruptive	

change)	เกดิขึน้ในตลาดอาคารส�านกังานให้เช่า	แต่ทางแผนก

วิจัยซีบีอาร์อี	 (CBRE)	ประเทศไทยก็คาดว่าสถิติการใช้พื้นที่

ในส�านักงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	ป	 2561	 ซึ่งจะยังคงมี

ปริมาณที่ใกล้เคียงกับป	2560	ที่ผ่านมาเช่นเดิม

	 ทั้งนี้	 ส�าหรับโครงการอาคารส�านักงานใหม่ที่จะ

มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงป	2561-2562	ที่น่าจับตามอง	

ได้แก่	 โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์	 (SINGHA	 COMPLEX)	

อยูบ่รเิวณแยกอโศก-เพชรบรุ	ีซึง่มพีืน้ทีร่วมกว่า	60,000	ตารางเมตร	

อาคาร	เอ็มเอส	สยาม	ทาวเวอร์	 (MS	Siam	Tower)	อยู่ตรง

หัวมุมถนนพระราม	 3	 ตัดกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	

มพีืน้ทีร่วมทัง้สิน้	40,000	ตารางเมตร	โครงการ	ท-ีวนั	(T-ONE)	

ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานเกรด	A	บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ทองหล่อ	(ปากซอยสขุมุวทิ	40)	ทีม่พีืน้ทีร่วม	22,000	ตารางเมตร	

อาคารลาดพร้าวฮิลล์	 (Ladprao	Hills)	บริเวณสถานีรถไฟฟ้า

ใต้ดินลาดพร้าว	จ�านวนพื้นที่	6,000	ตารางเมตร	และอาคาร

ซัมเมอร์ฮับ	ออฟฟิศ	(Summer	Hub	Offices)	บริเวณสถานี

รถไฟฟ้า	(BTS)	พระโขนง	ที่มีพื้นที่จ�านวน	5,000	ตารางเมตร	

เหล่านี้	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้แผนกวจิยัซบีอีาร์อ	ี(CBRE)	ยงัคาดการณ์ว่า	

ทิศทางความต้องการพื้นที่ออฟฟิศส�านักงานที่เพิ่มสูงขึ้น

จะมีความสมดุลกับด ้ านปริมาณพื้นที่ ใหม ่ที่ จะมี เพิ่ ม

เข ้ามาภายใน	 3	 ปข ้างหน้า	 แต่อย ่างไรก็ดีทิศทางของ

ตลาดอาคารส�านักงานในกรุงเทพฯ	แนวโน้มตั้งแต่ป	 2565	

เป็นต้นไป	 นั้น	 ค่อนข้างจะคาดการณ์ได้ยาก	 เนื่องจาก

เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องแล้ว	 ในภาพรวมกรุงเทพฯ	

จะมีพื้นที่ส�านักงานเกิดใหม่อีกราวจ�านวน	2	ล้านตารางเมตร	

ที่ก�าลังอยู ่ระหว่างการก�าหนดเพื่อวางแผนพัฒนาบนที่ดิน

ในหลายแปลง	ซึง่มกีลุม่ธรุกจิผูพ้ฒันาโครงการลงทนุได้ซือ้ทีด่นิ	

และครอบครองกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว	แต่โดยที่ปจจุบันโครงการ

เหล่านี้ยังไม่ได้มีการด�าเนินการเพื่อก่อสร้างเกิดขึ้นจริง	..

ที่มา :	www.cbre.co.th
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 ฉบับนี้เรามาทําความรู จักกับแนวคิด “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” หรือ Digital Economy ซึ่งในชวงไมกี่ 10 ปมานี้ 
“เศรษฐกิจดิจิทัล” กลายเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาและโนมนําสภาวะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากถือเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปนการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข ามาใช เป นตัวผลักดันให เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโครงสรางเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบัน
โดยอาศัยระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
เปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีข อมูลสารสนเทศแบบดิจิทัลเปน
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ อาทิ ตามแนวทาง “Knowledge 
Economy” หรือแนวคิดระบบการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู หรือแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค “Creative Economy” ที่วางเปาหมายดานการ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสินคาและบริการผานทาง
นวัตกรรมใหมๆ และความคิดเชิงสรางสรรค เปนตน

 โดยที่ปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวเขามามีบทบาทกับ
ชีวิตในสังคมของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่องและ
ประชาชนจํานวนมากใชเทคโนโลยี Digital สําหรับการเลน 
Facebook หรือใช Smartphone และ Tablet ในโลกของ
โซเชียลมีเดีย แตสิ่งที่พบมากที่สุด คือ สวนใหญจะเปนการใช
เพื่อความบันเทิง ซึ่ งภาพรวมไม ได ถูกนําไปใช ในด าน
การทํางานมากนัก ดั งนั้น  เราจึ งต องให ความสําคัญ
เพื่อเรงพัฒนาความรูและสรางความตระหนักในดานการใช
เทคโนโลยี Digital ใหกับทุกภาคสวนมากขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจ
การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง

และภาคอตุสาหกรรมเพือ่รวมผลกัดนัใหประเทศไทยกาวเขาสู 
Digital Economy อยางสมบูรณ โดยเนนหนักในการปฏิรูป
ดานการศึกษาเพื่อใหเยาวชนไทยมีความสามารถตลอดจน
ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
มีพื้นฐานของการปฏิบัติงานในเชิงศึกษาวิจัยและพัฒนา
ทางดานไอทีเพื่อลดทอนการนําเขาอุปกรณ Hardware, 
Communication และ Software จากตางประเทศ ทั้งยัง
ใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและสงเสริมการใชซอฟตแวร
ที่ผลิตภายในประเทศ โดยผลักดันใหประเทศไทยกลายเปน
ศูนยกลางของนักพัฒนาซอฟตแวรทั่วโลก และผลิตบุคลากร
ที่มีความสามารถทางดานไอทีใหเทาทัน ซึ่งสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน และเมื่อ
สังคมไทยไดมีความตระหนักทางดาน Digital มากขึ้นก็จะ
สงผลใหการใชขอมูลออนไลนตางๆ ที่มากขึ้นไปดวย อีกทั้ง
ภาคสังคมและธุรกิจก็จะขยับเขาสูการเปน Digital Economy 
พรอมทั้งนําพาเศรษฐกิจของไทยในการกาวเขาสู Real-Time 
Economy ในอนาคต

Digital Economy ในโลกปจจุบันที่ควรจะเปน

 โลกธุรกิจในปจจุบันซึ่งกําลังเผชิญกับแรงผลักดัน 
(Driving Forces) ที่บังคับใหภาคธุรกิจจะตองปรับตัวเพื่อให
พรอมในการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโลกอินเทอรเน็ตมากขึ้น โดยที่ธุรกิจซึ่งกําลังจะกลายเปน
พลังขับเคลื่อนใหม นั่นคือธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
การใชเน็ตเวิรกใหมๆ รวมถึงเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ใชดิจิทัล
เปนหลัก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจะเขามาเปนสวนหนึ่งของ 

เปดโอกาสทางธุรกิจใหม ... ภายใตแนวคิดการขับเคลื่อน 

“ เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy ”



6 บางกอก ECONOMY6 บางกอก ECONOMY

“Thailand 4.0” เนื่องจากแกนสําคัญหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยเพื่อเขาสู Thailand 4.0 จะเกี่ยวของในประเด็น
ของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเปน “Smart Economy” 
โดยอาศัยการพัฒนาผู ประกอบการอินเทอรเน็ตหนาใหม
นอกเหนือจากบริษัทอยาง Uber, Airbnb หรือ Google 
ซึง่เปนสญัชาตไิทยทีไ่มใชแตเปนเพยีงบรษิทัทางดานเทคโนโลยี
โดยจะตองพิจารณาวาจะทําอยางไรใหอุตสาหกรรมดั้งเดิม
อื่นๆ ที่อาจจะไมไดอาศัยเทคโนโลยีมากนักไดใชประโยชน
จากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลดวย อาทิเชน ดานเกษตรกรรม
ซึ่งในกรอบแนวคิดของ Thailand 4.0 ที่คิดวาทําอยางไร
เพื่อใหชาวนาไทยเปน Smart Farmer โดยสามารถรูและ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถ
ที่จะบริหารจัดการ การทํานาไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
เดิมเปนตน
 “Digital Economy” รวมไปถงึดานการใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีการลงทุนในเรื่องความรู
ในการวิจัย การพัฒนา และการคิดคนเกี่ยวกับนวัตกรรม 
(Innovation) นอกจากนี้ในประเทศตางๆ จะเนนหนักในเรื่อง
ของ Digital Economy ก็ตองพิจารณาปรับปรุงใหเกิด 
Capacity ดวยวาจะทําอยางไรเพื่อใหการศึกษามีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น หรือมีการนํา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ เข ามาช วย
ลดชองวาง ลดโอกาส และลดความเหลื่อมลํ้าในวงการศึกษา
ของไทย เพราะถาหากจะพัฒนา Digital Economy ของ
ประเทศใหไดผลดีก็จะตองมีการพัฒนาเพื่อตอยอดความคิด
ทางการศึกษารวมไปดวย..

Thailand 4.0 นําไปสู..

Digital Economy กอใหเกิด Start up!

 ทิศทางการพัฒนาเพื่อนําไปสู Thailand 4.0 หรือ
ตามที่หลายๆ คนคาดหวังวาสารสนเทศในรูปแบบที่เปน 
Digital จะกลายมาเปนตัวขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศใหเขาสู ยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศ โดยการปรับฐานอุตสาหกรรมนําประเทศไปสู
การใชเทคโนโลยีในทุกภาคการผลิต ไมเวนแมกระทั่งภาค
การบริการที่จะถูกเชื่อมโยงโอนถายเขาไปในโลกดิจิทัลดวย
ดังนั้น ผูประกอบการ SMEs ของไทย จึงควรทําความเขาใจ
ในรูปแบบการดําเนินงานทางธุรกิจซึ่งอยู ภายใตยุค 4.0 
มากขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาองคกรทางธุรกิจของตนให
สามารถทําธุรกิจใหเติบโตตอไปไดอยางสอดคลองเหมาะสม

กับสภาวการณที่ปรับเปลี่ยนแปลงไปอยู อยางตลอดเวลา 
โดยที่ภาครัฐมีความตองการที่จะใชงานที่อาศัยเทคโนโลยี
มาปรับใชในทุกๆ ภาคสวน เพื่อนําไปสูความเปน Digital 
Economy  ตอไป..
 แนวคิด Thailand 4.0 เริ่มจากการที่สนับสนุน
สิ่งที่มีอยู ไมใชการสรางใหมหรือบังคับใช ซึ่งในสวนรัฐบาลเอง
ก็เนนใหการสงเสริม Start up ของไทยในทุกดาน ทั้งนี้
ในบางกลุ มมักจะเขาใจวา “Start up” สวนใหญมักจะ
เปนการ Start up ในเชงิเทคโนโลยหีรอืเรยีกวา “Tech Start up” 
แต  ในความเป นจริงแล ว “Start up” นั้น หมายถึง
กลุ มบุคคลที่เริ่มตนการประกอบธุรกิจในทุกประเภทจาก
ไอเดียหรือแนวคิดนั่นเอง ซึ่งแนนอนวาการเกิดขึ้นของธุรกิจ.. 
Start up ดังกลาว มีหลายปจจัยที่เขามามีสวนเกี่ยวของ
สืบเนื่องมาจากวาเปนรายเล็กๆ ของตลาด ฉะนั้น การให
การสนับสนุนและสงเสริมจากทางภาครัฐจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง ทั้งในสวนของประเด็นความรู การสรางความเขาใจ
ในธุรกิจ ขอมูลทางการตลาด ตลอดจนดานการเตรียมการ
ในสวนของเงินทุนเพื่อใหกลุมบุคคลผูสนใจเริ่มตนการทําธุรกิจ 
Start up เหลานี้ สามารถที่จะเขาถึงไดอยางมีเหตุผลและ
ครบถวนรอบดาน
 หากมองยอนไปที่กลุม “Tech Start up” ของไทย
ที่ไดนําดานเทคโนโลยีเพื่อเขามาแกปญหาที่เกิดขึ้นอยู ใน
ปจจุบัน และกอใหเกิดรายไดเขาบริษัท จนกระทั่งในที่สุด
ธุรกิจก็คอยๆ เติบโตขึ้นจนกลายมาเปนบริษัทที่ไดรับความ
สนใจไปทั่วโลก ทั้งนี้ โดยจะเห็นไดวากลุม “Tech Start up”  
สวนใหญมีปจจัยเหลานี้ มีพื้นฐานและฐานะครอบครัวที่ดี 
และแตละคนที่เขารวมโครงการนี้ลวนไดเคยศึกษาในตาง 
ประเทศมาแลวแทบทั้งสิ้น จนบางครั้งภาครัฐแทบไมตอง
ยื่นมือเพื่อเขามาชวยเหลือ แตกลุมเหลานี้จะสามารถขายงาน
ของตนเองให กับกลุ มนักลงทุนที่กระจายตัวอยู ทั่วโลก
ไดอยางสบาย ซึ่งนั่นก็ถือเปนเพียงกลุ มเล็กๆ ที่ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน ซึ่งแมว าจะไมมากนัก แตในปจจุบัน
ในลักษณะการดําเนินงานทางภาคธุรกิจเหลานี้ก็มีใหเห็น
อยูอยางตอเนื่อง...
 ซึ่งหากเรากลับมาพิจารณาที่กลุม Start up จริงๆ 
ที่เริ่มตนจากความฝนจนเกิดเปนแนวคิด ไอเดียและรูปราง
ของแผนงานเพื่อการสรางธุรกิจ โดยอาจเปนเพียงกลุมเล็กๆ 
ที่ตองใชกําลังทรัพยที่มีอันนอยนิด หรือแมกระทั่งไดตัดสินใจ
ลาออกจากงานเพื่อมาสรางความฝนของตัวเองดังกลาว 
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ใหเกิดขึ้นจริง และโดยที่กลุมเหลานี้มักมีการเริ่มตนจากการ
สรางตลาดแบบออนไลน หรือการสรางสินคาและแมกระทั่ง
มีการสรางเทคโนโลยีแบบงายเพื่อใหเกิดการทํางานที่งายขึ้น
และไดผลผลิตมากขึ้น ฉะนั้นแลวเราจะเห็นวาในประเด็น
การสงเสริมคนกลุมนี้ใหเกิดการสรางธุรกิจอยางเปนรูปธรรม
ซึ่ งในท ายที่สุดแล วกลุ มบุคคลกลุ มนี้ก็จะกลายมาเป น
คนสวนใหญของประเทศทีจ่ะสามารถนาํพาความเจรญิกาวหนา 
ตลอดจนสามารถขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศไปสูไทยแลนด 4.0 
ไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางแหงนโยบายภาครัฐ
ปจจุบันตอไป

การประยุกตใชเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาสังคม

 แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมถือเปนทางเลือก
ที่นาสนใจในปจจุบันของผูประกอบการรุนใหมๆที่ตองการจะ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใตยุคที่มีการ
แขงขันกันอยางรุนแรง โดยผูประกอบการรุนใหมตองใหความ
สําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสงเสริมภาคสังคม 
ดวยการนํานวัตกรรมใหมๆ เขามาปรับปรุงและประยุกตใชใน
การดําเนินธุรกิจที่ควบคูกับการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมจะเห็นวาบริษัทหรือองคกรตางๆ ในยุค 4.0 
ไมสามารถทําธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนหากใหความสนใจ
แคกําไรอยางเดียวแตทั้งนี้ภาคสวนเหลานี้จักตองมีการปรับตัว
และใหความสําคัญไปสูองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมดวยนั่นคือการดําเนินกิจการภายใตหลัก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยตองตระหนักและรับผิดชอบ
ตอสังคมรวมทั้งสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 โดยที่ในตางประเทศนั้นไดมีการนําเทคโนโลยีเพื่อมา
ใชสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการสรางงานในกลุมชนชั้นกลาง
และชั้นลาง ซึ่งกระบวนการนี้ไมไดเพิ่งเกิดขึ้นแตการตัด
อุปสรรคเพื่อใหไรขอจํากัดดานอายุของนานาประเทศถือมา
เปนตัวแปรสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
และเราจะเห็นไดว าเปนเรื่องปกติมากที่จะมีคนอายุสูงๆ 
สามารถเรียนจบปริญญาตรีและสามารถสมัครงานไดอยาง
ไมมขีอจาํกดั โดยขอดดีานนีจ้ะทาํใหเกดิการสงเสรมิ และเพิม่เตมิ
ความรูใหกับกลุมคนทํางานไดอยางตอเนื่อง ที่ทั่วไปมักศึกษา
ผานทางศูนยการเรียนรูแบบศึกษาผูใหญ เชน การเรียนรูธุรกิจ

เฉพาะดานซึ่งประชาชนหรือผูที่สนใจทั่วไปก็สามารถเขาไป
เรียนรูไดเพื่อขอคําปรึกษาในการจัดตั้งธุรกิจ หรือแมกระทั่ง
สามารถเปนพี่เลี้ยงในการเริ่มตนและดําเนินุธุรกิจไดอยาง
มืออาชีพและโดยทั่วไปศูนยดังกลาวก็สามารถที่จะศึกษา
หาขอมลูไดโดยผานทางออนไลน และทีก่ระจายตวัอยูในทกุพืน้ที่
ของประเทศ ประกอบกับในการเขาถึงแหลงเงินทุนนั้นก็ไดมี
การเชื่อมโยง โดยภาครัฐบาลที่มีสวนในการคํ้าประกันเงินกู
เพื่อสงเสริมการเริ่มตนธุรกิจใหกับผูประกอบการ นับตั้งแต
เงนิตัง้ตนซึง่จะเปนเงนิไมมากนกั แตกเ็พยีงพอทืจ่ะชวยดาํเนนิการ
เพื่อเริ่มตนจัดตั้งธุรกิจไดอยางสบาย สืบเนื่องจากโครงสราง
ทางกายภาพทั้งในสวนของสํานักงานและเครื่องใชตางๆ 
ที่ธุรกิจสามารถใชงานของศูนยฯ ไดอยางครบถวนไดกอน
ในชวงแรกและนี่ก็เปนอีกหนึ่งแนวทางในการสงเสริมใหเกิด 
“Start up” ในหลากหลายธุรกิจให เกิดขึ้นในปจจุบัน 
โดยหวัใจหลกัของการเกดิธรุกจิ Start up กค็งหนไีมพนในเรือ่ง
ของกระบวนการเริ่มตนธุรกิจที่จะตองตั้งไขใหไดมิเชนนั้นแลว
ธรุกจิทีต่ัง้ใจไวกไ็มมทีางจะเกดิได รวมทัง้ จะไมสามารถกอใหเกดิ
เศรษฐกิจที่เขมแข็งจากกลุมธุรกิจรายยอยไดอยางแนนอน..

 จะเห็นไดวา Digital Economy ไมใชถือเปนเรื่อง
ไกลตวั หรอื นากลวัอกีตอไปหากเรารูเทาทนัเทคโนโลย ีซึง่หาก
ปจจบุนัถาเรายงัไมรูกต็องศกึษาเพือ่เรยีนรูใหเกดิความสามารถ
ที่หลากหลายโดยเฉพาะในดานความสามารถเชิงนวัตกรรม
ที่ปจจุบันไดกลายมาเปนสวนประกอบสําคัญในการสรางความ
สําเร็จดานการลงทุนใหมๆของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและถือเปนเครื่องมือทางการแขงขันที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอระดับผลสําเร็จในการดําเนินุธุรกิจทั้งนี้การใช
เทคโนโลยีเพื่อเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถือเปน
ภาพรวมภาพใหญของประเทศที่ทุกคนตองชวยกันใหเกิดขึ้น
เพราะไมเชนนั้น ปจจัยดังกลาวจะเปนขอจํากัดดานศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยที่จะลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ
โดยไมมีอะไรยากเกินไปกวาที่ เราจะรวมชวยกันพัฒนา
ประเทศใหกาวทันเทียบตางประเทศได ดังจะเห็นไดจาก
เมื่อกอนเราทุกคนอาจเคยกลัวการใชคอมพิวเตอรแตทุกวันนี้
พวกเราก็ผานยุคดังกลาวมาไดจนจวบถึงปจจุบันที่การใช 
Smart phone ไดเขามาชวยตอยอดและเปดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นไดโดยอยูภายใตกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ดิจิทัล “Digital Economy” นั่นเอง
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เศรษฐกิจไทยเขาสูยุคที่มี 

“ความเหลื่อมลํ้า” สูงที่สุดของโลก !!

เศรษฐกิจบางกอกเศรษฐกิจบางกอก

ตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ซึ่งชี้ใหเห็นวา

ทรพัยากรในโลก หรอืในประเทศตางๆ นัน้ มอียูอยางจาํกดั 

ดังนั้น เราจึงตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่เปนปจจัย

การผลิตอันมีอยูอยางจํากัดเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตการผลิต การกระจาย ทั้งนี้ เพื่อตอบ

สนองความตองการทางพื้นฐานและพฤติกรรมของคน

ไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม...

		 เมื่อคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน	จึงเป็นการสมควร

ที่ทุกคน	นั้น	 จะได้รับการแบ่งสรรปนส่วนการบริโภคและ

การใช้สอยทรพัยากรในโลก	หรอืในประเทศอย่างเสมอภาคกนั

แต่ในโลกความเป็นจรงิปจจบุนัไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวมาเช่นนัน้..

ซึง่ในแง่ของประเดน็ทีไ่ด้หยบิยกมานีผู้บ้รหิารปกครองประเทศ	

คอื	ผูท้ีม่บีทบาทและหน้าทีท่ีส่�าคญัมากในการบรหิารจดัการทรพัยากร

ให้กบัผูค้นอย่างทัว่ถงึ	รวมทัง้เป็นผูม้หีน้าทีส่ร้างความเสมอภาค

ให้เกดิขึน้ในสงัคม	ซึง่นบัเป็นความท้าทายอย่างมากทีจ่ะส่งเสรมิ

ท�าให้ประชาชนมคีวามกนิดอียูด่ใีนเชงิเศรษฐศาสตร์	ซึง่มตีวัชีว้ดั

ที่อาจพิจารณาได้จากปจจัยการถือครองสินทรัพย์ของผู้คน

ในประเทศ	หรอืพดูกนัภาษาชาวบ้าน	กค็อืให้วดัและเปรยีบเทยีบกนั

ระหว่างความร�่ารวยกับความยากจนของคนในประเทศนั้นๆ

	 กรณีนี้มีสมมุติฐานว่าเมื่อประเทศมีปญหาเชิงสังคม	

ปญหาด้านการปกครองและปญหาเศรษฐกิจมากเท่าไร	

เส้นแบ่งระหว่างความยากจนกบัความร�า่รวยกจ็ะยิง่กว้างและ

ถ่างออกมากขึน้เรือ่ยๆ	โดยทัว่ไปจะเหน็ว่าคนทีร่วยกจ็ะรวยมาก	

ขณะที่คนจนก็จะจนมากเช่นกัน	ดังนั้น	ภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศจึงกล่าวได้ว่า	“มีความเหลื่อมล�้ามาก”

	 ส�าหรับประเทศไทย	นั้น	พบว่าประเด็นเรื่องความ

เหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน

ได้กลายมาเป็นปญหาโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคมทีส่�าคญั

และน่าเป็นห่วงอย่างมากในปจจบุนั	ทัง้ยงัมแีนวโน้มเกดิช่องว่าง

ทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างคนระดบัล่าง	รวมทัง้แรงงานนอกระบบ	ตลอดจน	

ผูด้้อยการศกึษา	คนไร้ทีท่�ากนิ	หรอืแม้แต่เกษตรกรทีม่ทีีด่นิท�ากนิ

หรอืผูป้ระกอบการขนาดย่อม	ซึง่ได้รบัโอกาสน้อยกว่าและก่อให้เกดิ

ปญหาสังคมตามมา	 อาทิ	 การมีหนี้ภาครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น	

มีหนี้นอกระบบมากขึ้น	 ซึ่งทางภาครัฐจึงต้องเร่งพยายาม

กระจายรายได้ทางสังคมเมืองไปสู ่ชนบท	และแก้ไขปญหา

ให้สอดคล้องโดยปรับโครงสร้างภาษีแบบก้าวหน้าและ

พิจารณากรอบในการจัดสรรงบประมาณให้ละเอียดมากขึ้น	

อีกทั้งต้องใช้งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐให้กระจาย

ตรงไปยังกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นคนจน	 รวมทั้งจัดการศึกษา	

สร้างหลกัประกนัสขุภาพ	จดัระบบสวสัดกิาร	และการคุม้ครอง

ทางสังคมให้แก่ประชาชนรากหญ้าให้มากที่สุด	

	 อย่างไรก็ตาม	โดยสถิติแล้วคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งยังคง

อยู่ใต้เส้นความยากจน	โดยที่ในช่วง	4	-	5	ปมานี้มักจะได้ยินว่า

เศรษฐกิจไม่ดี	 มีการท�ามาหากินยากล�าบาก	หรือที่เรียกว่า

เกดิภาวะ	“รวยกระจกุ จนกระจาย”	เกดิขึน้ในสงัคม	โดยประเดน็

ปญหาเรื่องการบริหารความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย	ซึ่งมีการ

หยิบยกและพูดถึงมาอย่างต่อเนื่อง	 สืบเนื่องจากการก้าวสู่

ประเทศที่ก�าลังพัฒนาของไทยซึ่งก�าลังพยายามยกระดับ

ให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปในอนาคต	แต่ปจจุบัน

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นประเด็นทางสังคมรวมถึงได้สร้างภาวะ

ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมในยคุปจจบุนั	และส่งผลกระทบให้เกดิ

การแบ่งแยกทางสงัคมทีช่ดัเจนมากขึน้	ดงันัน้	ในความเหลือ่มล�า้

ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีคนจ�านวนมากซึ่งไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างที่มีคุณภาพดีและทัดเทียมกับกลุ่มคนเพียงเล็กน้อยที่มี

ความมั่งคั่งร�่ารวย	ที่มีคุณภาพชีวิตและความสมบูรณ์...
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 “คนไรบาน” ภาพสะทอนภาวะความเหลื่อมลํ้า

ของสังคมไทย

	 ปญหา	“คนไร้บ้าน”	ถือเป็นปญหาหนึ่งที่สามารถ

สะท้อนความเหลื่อมล�้าของประเทศไทยได ้เป ็นอย ่างดี

เนื่องจากคนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ

อยู่ในสังคมต�่าสุด	 โดยกลุ่มคนเหล่านี้ขาดแคลนซึ่งปจจัย	 4	

โดยเฉพาะในด้านที่อยู ่อาศัยขณะเดียวกันก็ยังขาดแคลน

ความมั่นคงในชีวิตและรายได้	 ไม่สามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลที่ครอบคลุมและเหมาะสมตามสถานภาพทางสังคม

ทั้งนี้	 ได้มีผลการศึกษาในหลายๆ	ประเทศที่บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้น

ของคนไร้บ้านในแต่ละเมืองซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ท�าให้เห็นถึง

ระดบัของความเหลือ่มล�า้ทีเ่ป็นปญหาเพิม่มากขีน้	ประกอบกบั

ด้านปญหาการจัดสวัสดิการที่ไม่ตอบสนองตรงตามนโยบาย

จึงส่งผลท�าให้คนกลุ่มนี้มีคณุภาพชวีติทีแ่ย่ลงเรือ่ยๆ	โดยปญหา

คนไร้บ้านในประเทศไทยจ�านวนหนึง่ทีป่ระสบปญหาการเข้าไม่ถงึ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 รวมทั้งไม่ได้มีรายได้ประจ�า

และไม่มีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตหรือมีการขยับขยาย

ฐานะทางเศรษฐกิจที่จะท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เป็นไปได้ยาก	

โดยจะส่งผลท�าให้ต้นทุนชีวิตและสภาวะทางสังคมที่ตกต�่าลง

อีกด้วย..		

	 ด้านต้นทนุชวีติของคนไร้บ้านทีล่ดลงเรือ่ยๆ	อนัสบืเนือ่ง

มาจากความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความเสีย่ง

ด้านสุขภาพ	 ฉะนั้น	 คนไร้บ้านจะมีอายุสั้นกว่าคนทั่วไป

โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง	 60	 ปขณะที่อายุเฉลี่ยของคนไทย

ซึ่งอยู่ที่	75	ป	 ในปญหาสุขภาพจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ทีต้่องอยูอ่ย่างแออดั	แม้กระทัง่การไม่มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่ง	

กล่าวคอื	ค�า่ไหนนอนนัน่	หรอืนอนข้างถนนตามป้ายรถโดยสาร

ประจ�าทาง	นั้น	 เป็นสาเหตุหลักของการมีภาวะปญหาสุขภาพ

อีกทั้งกลุ ่มคนไร้บ้านส่วนใหญ่จะอยู ่ในช่วงเข้าใกล้วัยชรา

ซึ่งก็ยิ่งจะเพิ่มปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตให้กับ

คนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นไปอีก	จากสภาวะแวดล้อมในความเป็นอยู่

ของคนไร้บ้านที่กล่าวมาจะเห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตของ

คนกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์จากการถูกปองร้ายและกลุ่มคนเดียวกัน

ในการแย่งชิงสิ่งต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการแย่งที่อยู่อาศัย	อาหาร

หรือแม้แต่รายได้ที่จะหาได้ก็จะต้องแย่งชิงกันจากความไม่มี

หรือความมีเล็กน้อย	 นั้น	 ได้กล่าวมาเป็นเหตุผลที่ท�าให้

พวกเขาไม่อยากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่อย่างจ�ากัดท�าให้เกิดปญหา

ด ้ านอาชญากรรมกัน เองของคนภายในกลุ ่ ม 	 ดั งนั้ น	

จากสภาพปญหาคนไร ้บ ้านสิ่งที่ควรต ้องตระหนักก็คือ	

การท�าความเข้าใจประเด็นปญหา	โดยมองปญหาดังกล่าวของ

คนไร้บ้าน	ซึ่งถือเป็นปญหาร่วมของคนในสังคมที่สามารถ

สะท้อนปญหาของคนส่วนใหญ่ในประเทศ	และโดยทีก่ลุม่คนชัน้กลาง

ที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่อาจมีต้นทุนดีกว่าเท่านัน้	ดงันัน้

การแก้ไขปญหาด้านความเหลือ่มล�า้ของสงัคมไทยจึงเป็นปญหา

ที่ทุกคนควรท�าความเข้าใจถึงสภาพการณ์ของปญหาน�าไปสู่

การสร้างมาตรการและก่อให้เกิดระบบสวัสดิการหรอืนโยบาย

ที่จะยกระดับและจัดให้เฉพาะภาวะความเหลื่อมล�้าที่ลดลง

และป้องกันมิให้คนเหล่านี้ตกลงไปอยู่ในจุดที่ต�่าสุดในสังคม

ของประเทศได้

 ป 2018 ไทยกาวสูอันดับ 1 ของโลกดานภาวะ 

“ความเหลื่อมลํ้า” หรือไม ? 

	 เป็นที่น่าตกใจคือมีรายงานล่าสุดระบุในช่วง	2	ปนี้

ประเทศไทยก้าวขึน้แท่นเป็นเบอร์	1	ของโลกทีม่สีภาพเหลือ่มล�า้

มากที่สุดระหว่างคนรวย	กับ	คนจน	

	 โดยรายงานดงักล่าวอ้างองิมาจาก	บรรษทัวาณชิธนกจิ

ชื่อดัง	คือ	 เครดิตสวิส	 (Credit	Suisse)	ที่ได้เผยแพร่รายงาน

ความมั่งคั่งโลก	 (Global	Wealth	Report)	ประจ�าป	2018	

เมื่อเดือนตุลาคม	 2561	ที่ผ่านมา	 ว่าไทยเป็นประเทศที่มี

ความเหลื่อมล�้าสูงที่สุดในโลก	แต่อย่างไรก็ดีจากการรวบรวม

ข้อมูลของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 (สศช.)	 กล ่าวว ่ากรณีนี้หากเราอาศัยดัชนีจีนี	

(GINI	 index)	ตามข้อมูลของธนาคารโลกเพื่อมาเป็นตัววัด

ด้านนี้จะพบว่าไทยเป็นประเทศที่มีสภาวะความเหลื่อมล�้า

ซึ่งอยู่ในระดับกลางๆ	ของโลกอันดับที่	40	จาก	67	ประเทศ	

ในป	 2558	 โดยตามหลักสากลซึ่งจะมีดัชนีที่ใช้ส�าหรับวัด

ซึ่ งระดับความเหลื่อมล�้าแบ ่งออกเป ็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	

ด้านรายได้และรายจ่าย	 กล่าวคือ	 ดัชนีจีนี่	 (GINI	 index)	

ได้ตัง้ตามชือ่ของ	Corrado	Gini	ซึง่เป็นนกัสถติชิาวอติาเลี่ยน...
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จากแนวคิดการวัดค ่าความเหลื่อมล�้า	 ซึ่งอาศัย

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี	 (GINI	 Coefficient)	 ที่มีค่าอยู ่

ในระหว่าง	0	ถงึ	1	(ดชันจีะมค่ีาอยูร่ะหว่าง	0	ถงึ	100)	

โดยค่าจะเข้าใกล้	 0	 หากทุกคนในสังคมมีรายได้

เท่าเทียมกัน	 และจะเป็น	 1	หากมคีนเพยีงคนเดยีว

ทีร่บัรายได้ทัง้หมด	นอกจากนีแ้ล้วการใช้ดัชนีจีนี	 นั้น

อาจสามารถใช ้วัดความเหลื่อมล�้ าในด ้านอื่นๆ	

นอกจากรายได้	และรายจ่ายได้ด้วย	 เช่นความมั่งคั่ง

อันเกิดจากการถือครองทรัพย์สินดังที่ปรากฏใน

รายงานของทาง	Global	Wealth	Report	เป็นต้น	

	 และจากข้อมูลดังกล่าวไม่ว ่าไทยจะเป็น

แชมปที่	1	ของโลกในภาวะของปญหาความเหลื่อมล�้า	

ทั้งด้านรายได้	หรือความมั่นคงหรือไม่ก็ตาม	แต่สิ่งที่

จะปรากฏ	และส่งผลกระทบที่ส�าคัญก็คือ	 เราจะต้อง

มาท�าความเข้าใจทีถ่่องแท้ในการแก้ไขให้ตรงจดุต่อไป	

ซึ่งก็ย่อมก่อให้เกิดปญหาเรื่องความเหลื่อมล�้าแน่ๆ		

หากภาครฐับาลไม่ได้ท�าการแก้ไข	และปล่อยผ่านเลยไป	

ดังนั้น	 เมื่อประเด็นนี้ได้ถูกกล่าวและหยิบยกน�ามา

พิจารณาเป ็นป ญหาหลักของสังคมไทยมากขึ้น	

ภาครฐับาลไทยจงึมกีารสัง่การให้แก้ไขปญหานีโ้ดยด่วน	

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อกลางเดือน

ธันวาคม	2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าและแก้ปญหาความยากจนตามที่

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(สศช.)	 เสนอ	 โดยมีจุดประสงค ์ เพื่อให ้การลด

ความเหลื่อมล�้ าและแก ้ ไขป ญหาความยากจน

เป็นไปอย่างบูรณาการ	มีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน

ตามแนวทางการพัฒนาประเทศสอดคล ้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ป	ซึ่งก�าหนดให้มีคณะกรรมการ	

2	ชุด	ประกอบด้วย	

	 1.	 คณะกรรมการนโยบายการลดความ

เหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหาความยากจน	 (กนล.)	

โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ	ซึง่มหีน้าที่

และอ�านาจก�าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์	

10 บางกอก ECONOMY
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การวางแนวทาง	หลักเกณฑ์	 วิธีการด�าเนินงานการบูรณาการ

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหาความยากจนในทุก

มิติและทุกระดับ	

	 2.	 คณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล�้า

และแก้ปญหาความยากจน	 (กบล.)	 โดยมีรัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ

ก�าหนดกรอบตวัชีว้ดัด้านความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของประเทศ	

เสนอแนวทาง	หลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

นโยบายและยุทธศาสตร์	ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงาน		

	 นอกจากนี้	ทางคณะรัฐมนตรียังได้ยังอนุมัติให้จัดตั้ง

ส�านักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหา

ความยากจน	ซึง่ถอืเป็นเป็นหน่วยงานภายในของ	สศช.	เพือ่ท�า

หน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุารของ	กนล.	และ	กบล.	ดงักล่าวด้วย

	 ทั้งนี้	 ส�านักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล�้าและ

แก้ไขปญหาความยากจน	มีหน้าที่	9	ด้าน	ประกอบด้วย	

	 1.	 จดัท�ายทุธศาสตร์และข้อเสนอแนะในเชงิบรูณาการ

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหาความยากจน	

	 2.	 พัฒนาดัชนีด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้า	

บริหารระบบจัดการข้อมูลและจัดท�ารายงานสถานการณ์

ด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าของประเทศ	

	 3.	 ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรฐัในการจดัท�าแผนงาน

และงบประมาณในการด�าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์

ในการลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหาความยากจน

	 4.	 ส ่ ง เ สริ มภาคี เ ครื อข ่ ายและประสานงาน

เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�านาจของ	กบล.	

	 5.	 ขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการเพื่อลดความ

เหลื่อมล�้าและแก้ไขปญหาความยากจน	

	 6.	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน

รัฐและเอกชนในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

และยุทธศาสตร์ชาติ	

	 7.	 ศึกษาวิจัยกฎหมาย	กฎระเบียบและมาตรการ

ต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าหรือความยากจน	

	 8.	 รับข้อร้องเรียนและรับฟงความคิดเห็นของผู้ที่

เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อน�าข้อมูลมาประกอบในการ

วิเคราะห์หาสาเหตุ	แนวทางแก้ไข	และ		

	 9.	 ปฏิบัติการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ

ตามที่	กนล.	และ	กบล.	มอบหมาย

	 โดยที่	 “ส�านักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล�้าและ

แก้ไขปญหาความยากจน”	มีหน้าที่ที่ส�าคัญ	คือ	ก�ากับ	ติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า	 ร่วมกับ

ส�านักงบประมาณ	ซึ่งมีงบประมาณที่น�ามาใช้ในส่วนการ

ด�าเนินงานนี้กว ่า	 800,000	 ล้านบาท	 อันประกอบด้วย	

งบประมาณด้านการจัดสวัสดิการต่างๆ	รวมทัง้สิน้	500,000	

ล้านบาท	อาท	ิโครงการ	30	บาท	รกัษาทกุโรค	หรืองานด้าน

ประกันสังคม	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	สวัสดิการของเด็ก	

ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	เป็นต้น	

	 และอีกจ�านวน	 300,000	ล้านบาท	ซึ่งใช้ส�าหรับ

เป็นงบตามหน้าที่	 หรือฟงก์ชันที่ใช้ในการดูแลประชาชน

ตามโครงการต่างๆ	เช่น	การขุดบ่อ	ขุดคลอง	หรืองบประมาณ

เพื่อการพัฒนาชนบท	 เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าในการแก้ปญหา

ด้านความเหลื่อมล�้าและความยากจนของประเทศ	 โดยจัดตั้ง

ให้มีกรรมการ	2	ชุด	และอีก	1	ส�านักงานในครั้งนี้	ที่ถือเป็น

การตั้งหน่วยงานกลางของภาครัฐขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการทีจ่ะขจดัและแก้ไขปญหาความเหลือ่มล�า้และความยากจน

ของสงัคมไทยในเชงิรกุอย่างเป็นระบบทีม่ากยิง่ขึน้ในปจจบุนั...
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	 อาจกล่าวได้ว่า	 ประเด็นของที่อยู ่อาศัยนั้น	 ถือเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมากเนื่องจากถือเป็น	1	ในปจจัย	4	ที่ทุกคน
หรือในทุกครอบครัวได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มของวัยท�างานซึ่งกลายเป็นกลุ่มหลักๆ	ที่ก�าลัง
มองหาที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างมั่นคงให้กับชีวิต	ทั้งนี้	 ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นบ้านหลังแรกส�าหรับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
เท่านั้น	แต่ในช่วงหลังที่ผ่านมาคนอีกจ�านวนหนึ่งกลับมีความ
ต้องการที่จะกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังที่	2	หรือมีการกู้ซื้อบ้าน
เพื่อการเก็งก�าไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จนท�าให้เกิดความกังวลว่า
จะเกดิภาวะฟองสบูแ่ตก	จากสภาวะอสงัหารมิทรพัย์ทีล้่นตลาด	
ซึ่งจากอดีตที่ประเทศไทยเคยมีบทเรียนในประเด็นนี้มาแล้ว	
ดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 จึงได้ก�าหนด
มาตรการควบคุมออกมาเพื่อล้อมคอกเสียก่อนที่จะเกิดปญหา
เรื่องดังกล่าว	 โดยจะมีการตั้งหลักเกณฑ์ส�าหรับควบคุม
กลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่	 2	 รวมทั้งบ้านที่มีราคาตั้งแต่	
10	ล้านบาทขึ้นไป	

 ¢Õ´àÊ Œ¹¤ØÁÊÔ¹àª×èÍº ŒÒ¹ÃÒ¤ÒµÑé§áµ‹ 10 ÅŒÒ¹ºÒ·
áÅÐºŒÒ¹ËÅÑ§·Õè 2 (àÃÔèÁãªŒÁÒµÃ¡ÒÃÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2562) 
	 โดยปจจุบันการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารไทย
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	 ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรง	และเป็นผลท�าให้มาตรฐานด้านการพิจารณาเพื่อ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินค่อยๆ	หย่อนยานลง	อาทิ	
กรณีไม่ต้องมีเงินดาวน์	หรือเงินออมก่อนขอกู้ก็สามารถขอ
สินเชื่อได้	 จนส่งผลให้เกิดเป็นภาระด้านสินเชื่อที่ไม่สัมพันธ์
กบัรายได้และกลายเป็นหนีเ้สยีตามมา	อกีทัง้ยงัพบว่ามสีญัญาณ
การกู้ซื้อเพื่อลงทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า	
10	ล้านบาทขึน้ไป	รวมทัง้กลุม่ทีม่กีารกูซ้ือ้บ้านมากกว่า	1	หลงั
และผ่านการพจิารณาผ่อนช�าระสนิเชือ่หลายสญัญากูไ้ปพร้อมกนั	

ดงันัน้	จงึเป็นเหตผุลท�าให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้อง
มีการออกมาตรการในการก�ากับดูแลเพื่อควบคุมให ้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	 โดยมาตรการนี้จะเน้นควบคุม
การปล่อยกู้สินเชื่อบ้านหลังที่	 2	ขึ้นไป	รวมทั้งในกลุ่มสินเชื่อ
ของบ้านหรูที่มีราคาเกิน	10	ล้านบาทขึ้นไป	ผู้ซื้อจะต้องวาง
เงินดาวน์อย่างน้อย	20%	ของมูลค่าหลักประกัน	จากปจจุบัน
ที่ก�าหนดเงินดาวน์ไว้เพียง	5-10%	ส�าหรับการปรับปรุงเกณฑ์
ก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยในครั้ งนี้ถือเป ็นเพียง
มาตรการเชิงป้องกันของแบงก์ชาติที่จะช่วยลดความเสี่ยง
เชิงระบบและยังเป็นการมุ่งสร้างให้เกิดกติกาและวัฒนธรรม
การพจิารณาให้สนิเชือ่ภายใต้คณุภาพทีด่	ีกล่าวคอื	ภาคสถาบนั
การเงินจะมีระบบมาตรฐานในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีส่อดคล้องเหมาะสมยิง่ขึน้	ประกอบกบัจะไม่ถอื	
เป็นกลไกที่กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้ที่เกินตัวของภาคครัวเรือน
และไม่เอื้อให้เกิดการเก็งก�าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ซึง่จะส่งผลท�าให้ประชาชนทีต้่องการจะซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่อยูจ่รงิ
นัน้สามารถท�าการซือ้บ้าน	ตลอดจนอสงัหารมิทรพัย์ได้ในราคา
ซึง่มคีวามเหมาะสมต่อไป	...

 ¼ÙŒ¡ÙŒãËÁ‹äÃŒ¼Å¡ÃÐ·º..ÁÍ§ºŒÒ¹ËÅÑ§áÃ¡ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
ä´Œáº§¡�ÃÑ°Ë¹Ø¹
	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	กล่าวถึง
กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ	 (ธปท.)	 ได้ออกมาตรการ
เพื่อมาใช้ส�าหรับก�าหนด	และควบคุมเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ
เกีย่วกบัที่อยู่อาศัยว่าหากแบงก์ชาติจะออกมาตรการดังกล่าว	
เพื่อมาใช้ควบคมุกไ็ม่เป็นไร	เนือ่งจากเชือ่ว่าในส่วนของสถาบนั
การเงินของภาครัฐ	 ซึ่งมีการปล่อยกู ้สินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัย
อย่างระมดัระวงัอยูแ่ล้ว	ดงันัน้	การควบคมุตามมาตรการนีก้น่็า
จะช่วยให้การพจิารณาเพือ่ปล่อยกูม้คีวามละเอยีดรอบคอบมากยิง่ขึน้	

“ áº§¡�ªÒµÔ ” ¡íÒË¹´à¡³±�ÁÒµÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

¡ÒÃ»Å‹ÍÂÊÔ¹àª×èÍºŒÒ¹ Ê¡Ñ´¿Í§ÊºÙ‹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
 ¡íÒË¹´à¡³±�ÁÒµÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

Ê¡Ñ´¿Í§ÊºÙ‹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�

ºÒ§¡Í¡ºÍ¡ãËŒÃÙŒ
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และยังถือเป็นการดูแลภาคสินเชื่อในระบบแล้ว	จงึเป็นเรือ่งทีด่ี	
อกีทัง้	ยงัมองว่ามาตรการนีไ้ม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยกู้
ของระบบสถาบันการเงินก็เพราะว่ากลุ ่มผู ้มีรายได้น้อย
ยังคงมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงไม่ได้
ก ่อให้เกิดผลกระทบกับกลุ ่มผู ้ที่ซื้อบ้านหลังแรกอีกด้วย	
โดยในเรื่องนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินที่ปล ่อยสินเชื่อให ้กับกลุ ่มผู ้ที่มีรายได ้น ้อยและ
ปานกลางเป็นหลัก	ซึ่งพิจารณาว่าแม้จะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้าน
หลังที่	 2	 แต่ก็เป็นที่อยู ่อาศัยที่มีการเข้าอยู ่จริงไม่ใช่เป็น
การซื้อไปเพื่อท�าการเก็งก�าไรต่อ	อีกทั้งทาง	ธอส.	ก็มีมาตรการ
พจิารณาเพือ่ปล่อยกูส้นิเชือ่ตามสดัส่วนความสามารถช�าระหนี้
ของบุคคลจากอัตราส่วนของรายจ่ายในการช�าระหนี้ต่อรายได้
ต่อเดือน	(Debt	Service	Ratio	:	DSR)	ที่	1	ใน	3	ซึ่งต่างไป
จากกลุ ่มสถาบันการเงินที่ เป ็นธนาคารพาณิชย์ของไทย
ที่ปล่อยสินเชื่อประมาณ	70	-	90%	ของราคาที่อยู่อาศัย

	 ด้านธนาคารออมสนิเปิดเผยว่าต้องการให้ทาง	ธปท.	มกีาร
ผ่อนปรนการปล่อยกู้บ้าน	ในราคาที่ไม่เกินจ�านวน	2	ล้านบาท
รวมไปถึงในกรณีที่เป็นบ้านหลังแรกเพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้กลุม่ผูม้รีายได้น้อยได้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	แต่ยอมรบัว่า
หากมาตรการนี้ได้น�าออกมาใช้ก็จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนท�าให้ประชาชนมีก�าลังซื้อที่ลดลง
เนื่องจากต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมเงินเผื่อไว้ส�าหรับการจัดซื้อ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

 »‡Í§¡Ñ¹¿Í§ÊºÙ‹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�¡‹Í¹ÇÑÇËÒÂáÅŒÇÅŒÍÁ¤Í¡ 
ในการที่	 “แบงก์ชาติ”	 ได้ก�าหนดวางหลักเกณฑ์และ

มาตรการในการควบคุมการปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสกัด
ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยในครั้งนี้	 ซึ่งจะท�าให้

การวางนโยบายด้านการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ได้กลบัมาอยูบ่นหลกัเกณฑ์มาตรฐานเดยีวกนัทีม่คีวามยตุธิรรม
และสอดคล้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ	 เลิกกระตุ้นสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยโดยการให้
โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ	 และกลับเข้ามาแข่งขันกันในเรื่อง
การบริหารต้นทุน	อาทิ	การแข่งขันในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ต�่า	
ซึ่งย ่อมจะท�าให้กลุ ่มลูกค้านั้นได้ประโยชน์มากขึ้น	 ทั้งนี้	
โดยปจจุบันซึ่งการปล่อยสินเชื่อที่อยู ่อาศัยในช่วงที่ผ่านมา
มักมีการแข่งขันที่รุนแรงจนเป็นเหตุท�าให้มาตรฐานด้านการ
พิจารณาเพื่อปล่อยสินเชื่อเริ่มหย่อนยานลง	ดังจะเห็นได้จาก
ไม่ต้องมีเงินดาวน์	 หรือเงินออมก่อนการยื่นกู ้	 แต่ลูกค้า
ก็สามารถผ่านการขอสินเชื่อได้จนกระทั่งเกิดเป็นหนี้เสีย
เนื่องจากด้านสินเชื่อที่ไม่มีสัมพันธ์กับรายได้ของผู้กู ้	 อีกทั้ง	
ยังพบว ่าสัญญาณการกู ้ซื้อเพื่อลงทุนมีแนวโน ้มที่สูงขึ้น	
โดยเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่ากว่า	 10	ล้านบาทขึ้นไป	
หรอืในกรณทีีม่มีากกว่าหนึง่หลงัและผ่านการผ่อนหลายสญัญากู้
พร้อมกัน	จึงจ�าเป็นที่	 ธปท.	ต้องมีการออกมาตรการในการ
ก�ากับดูแลปญหาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป	 เนื่องจาก
หากหน่วยงานก�ากบัดแูลในเรือ่งดงักล่าวมไิด้มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์
มาตรการต่างๆ	เพือ่มาควบคมุกจ็ะท�าให้เกดิความเสีย่งเชงิระบบ	
โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า	จากบทเรียนที่ผ่านมาซึ่งไทยต้องเผชิญ
ปญหาในแง่ของวกิฤตเิศรษฐกจิทีส่่วนใหญ่กม็กัมสีาเหตเุกดิขึน้
มาจากภาคอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกั	ดงันัน้	จะเหน็ว่าวตัถปุระสงค์
ในการออกแนวนโยบาย	Macro	&	prudential	ของทางธนาคาร
แห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ในครั้งนี้	 ซึ่งต้องการที่จะปรับปรุง
มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและลดพฤติกรรม
การเก็งก�าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะส่งผลดีต่อผู้ที่
ต้องการซื้อบ้านรวมไปถึงผู้ประกอบกิจการ	อสังหาริมทรัพย์
และธนาคารพาณชิย์ของไทยในระยะยาว	แต่กอ็าจส่งผลกระทบในเชงิลบ
ต่อผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ในระยะสัน้เช่นเดยีวกนั...



14 บางกอก ECONOMY14 บางกอก ECONOMY

สาระภาษี

“ โคงสุดทาย LTF ” ภาครัฐตอมาตรการลดหยอนภาษี 

ผานกองทุนรวมหุนระยะยาว ถึงสิ้นป 2562ผานกองทุนรวมหุนระยะยาว ถึงสิ้นป 2562

14 บางกอก ECONOMY

 โดยที่ป จจุบัน..ทุกคนจะตองรู จัก และใสใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ก็เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคซึ่งเปนรูปแบบของแบบแผนในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล 

ฉะนั้น คนสวนใหญนอกจากจะทําการออมสวนบุคคลแลว.. ก็ยังมีการนําเงินรายไดดังกลาวเพื่อใชสําหรับการลงทุนดวย 

ดงันัน้ ในมมุมองดานการลงทนุกน็บัวามสีวนสาํคญัไมนอย เนือ่งจากสามารถทาํใหเราบรรลถุงึผลตอบแทนทีอ่าจจะไดรบั

ในอตัราทีส่งูกวาการออมเพยีงอยางเดยีว ประกอบกบัยงัสงผลทาํใหเรามเีงนิทีพ่อเพยีงสาํหรบัการใชจายในระยะยาวภายหลงั

จากการเกษียณอายุหรือเลิกทํางานไปแลวดวย อยางไรก็ตาม ซึ่งหากวาเราจะแบงเงินจากการออมสวนหนึ่งเพื่อมาลงทุน 

จงึจาํเปนตองเขาใจหลกัการอยางหนึง่วา.. ผลตอบแทนทีม่ากกวา นัน้ กย็อมตองแบกรบัความเสีย่งทีส่งูกวาเอาไวเชนกนั

หรือตามที่นักลงทุนจากรุนสูรุนไดสอนกันมาวา  “high risk high return” นั่นเอง... 

 สําหรับกลุมคนทํางานทั่วไปซึ่งสวนใหญจะไมมีเวลาในการพิจารณาเพื่อดูแลเงินลงทุนของตน หรือไมมีความรู 

ความชํานาญทางการเงินที่เพียงพอในโลกปจจุบัน จึงไดหันมาสนใจและพึ่งพาการลงทุนผาน “กองทุนรวม” มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากเหตุผลที่มีผูเชี่ยวชาญทางการเงินเขามาดูแลและสามารถจัดการบริหารการลงทุนภายใตการกํากับของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนในเครือ บลจ. ตางๆ และโดยที่บริษัทจัดการกองทุนทุกแหงซึ่งดําเนินธุรกิจจะนําเงินลงทุน

ของลูกคาที่ไดรับความไววางใจกับบริษัทจัดการเหลานั้นใหทําหนาที่แทนเพื่อดูแลรักษาและสรางผลประโยชนตอบแทนที่ดี 

ใหเกดิแกเงนิลงทนุของทางลกูคา กย็อมนบัวานีค่อืทางเลอืกหนึง่ทีน่าสนใจสาํหรบัผูทีต่องการวางแผนการเงนิสวนบคุคล

ในปจจุบัน...
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แนวคิดในการลดหยอนภาษีผาน “กองทุนรวมหุน

ระยะยาว” (Long Term Equity Fund : LTF) 

	 สืบเนื่องจากในป	 2547	ซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นได้มีมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่		27	เมษายน	2547	ในการสนับสนุนและ

ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมด้านการลงทุนและการออม

ของประเทศ	 โดยท�าให้เกิดส่วนประสมในการบริหารจัดการ

การเงินที่เหมาะสม	นั่นคือ	การให้ประชาชนได้มีการออมเงิน

ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องที่ท�าให้

ระดับการออมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งยังส่งผลดีกับระบบ

เศรษฐกิจโดยภาพรวมต่อไป	 โดยการใช้นโยบายทางด้านภาษี	

เพื่อมาจูงใจให ้ เกิดการออม	 (Saving)	 ขณะเดียวกัน

ก็น�าเงินจากการออม	นั้น	มาเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นผ่านการ

ท�างานของ	“กองทุนรวม”	อันจะได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง	คือ	

ท�าให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยสัดส่วนของ

นักลงทุนสถาบันที่มากขึ้น		

	 โดยตามหลักการสนับสนุนการออมและการลงทุน

ของประชาชนรายย่อยดังกล่าว	 จึงท�าให้เกิดการออกแบบ

กองทุนรูปแบบพิเศษขึ้นที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

ในโลกนี้	 นั่นคือ	 กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว	 หรือ	 (LTF	 :	

Long	term	Equity	Fund)

	 และภายหลงัจงึเป็นทีป่รากฏว่ากองทนุรวมหุน้ระยะยาว	

หรือ	LTF	ถือว่าเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในปถัดๆ	มา	 เนื่องจากประชาชนเริ่มมีความมั่นใจที่มากขึ้น	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรรดากลุม่มนษุย์เงนิเดอืน	และคนทัว่ไป

ที่มีเงินเก็บ	 ซึ่งจะแบ่งสันปนส่วนเงินรายได้เพื่อไว้ส�าหรับ

การออมและการลงทุนทางการเงินของตนให้กระจายออกไป

ในหลายๆ	ช่องทาง	

	 ตามกรอบข้อก�าหนดของกองทุน	LTF	ซึ่งถูกก�าหนด

ให้คนที่ซื้อหน่วยลงทุน	LTF	มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี

ได้ไม่เกนิ	15	%	ของเงนิได้ทีต้่องเสยีภาษ	ีแต่ไม่เกนิ	500,000	บาท	

และมีข้อแม้ว่าจะต้องถือหน่วยลงทุนนั้นไปยาวๆ	5	ปปฏิทิน

ตามเจตนารมณ์ของการจดัตัง้กองทนุ	ทัง้นี	้หากมกีรณทีีบ่คุคลใด

ได้ท�าการไถ่ถอนกองทุน	LTF	ดังกล่าวออกมาก่อนก�าหนด

ระยะเวลา	5	ป	 ก็จะถูกสรรพากรเรียกเก็บเงินภาษีที่เคยได้

ให้สทิธกิารลดหย่อน	นัน้	ไว้คนืเข้าคลงั	แต่อย่างไรกด็กีองทนุ	LTF	

จะไม่บังคับว่าต้องท�าการซื้อเพิ่มต่อเนื่องทุกป	แต่ส�าหรับผู้ที่

มีฐานรายได้สูงๆ	ก็จะนิยมซื้อกองทุน	LTF	 เต็มสิทธิ์ต่อเนื่อง

ทุกปเพื่อให้ได้สิทธิลดหย่อนการจ่ายช�าระภาษีในแต่ละป

	 ในการนี้ส�าหรับเงินที่ทาง	 บลจ.	 ได้จากการขาย

หน่วยลงทุน	LTF	นั้น	จะต้องน�าไปลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก

ในสัดส่วนซึ่งไม่น้อยกว่า	65	%	ของมูลค่ากองทุน	LTF	นั้นๆ

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	หรือ	LTF	

ส่งผลให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาแล้วกว่า	10	ป	

ดังนั้น	 ในเบื้องต้นจึงมีการก�าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	

ผ่านกองทุน	LTF	มีผลสิ้นสุดลงภายในสิ้นป	2559	กล่าวคือ

ถือเป็นปสุดท้ายที่จะลงทุนใน	LTF	ได้		ซึ่งบรรดาคนในแวดวง

ของกองทุนรวม	ตลาดหุ้น	และนักลงทุนต่างๆ	นั้น	 ได้มีการ

เรียกร้องให้ต่อระยะเวลาของกองทุน	LTF	ดังกล่าวออกไป

โดยให้เหตผุลว่าควรสนบัสนนุให้คนได้มกีารออมเงนิในระยะยาว	

ขณะเดียวกันหากมีการขยายเวลาจริงก็จะไม่มีผลกระทบ

ต่อภาวะของตลาดหุ ้น	 เนื่องจากเม็ดเงินจากหน่วยลงทุน

ในกองทุน	LTF	จะสะสมเข้ามาในตลาดหุ้นตลอดเวลา	10	ป	

นับจากป	2547	กว่าจ�านวน	2	แสนล้านบาท	ซึ่งในการยุติของ

มาตรการจัดตั้งกองทุนรวม	ก็หมายถึงมีการดึงเม็ดเงินออก

จากตลาดหุน้คนืกลบัไปด้วย	และจากผลของการเรยีกร้องให้มี

การต่ออายุของกองทุน	LTF	ในคราวนั้นทางกระทรวงการคลัง

จึงพิจารณาเพื่อต่ออายุ	และให้สิทธิทางภาษีของกองทุน	LTF

ต่อเนื่องออกไปอีก	3	ป	 	คือ	ป	 	2560	 	2561	และ	2562	

แต่จากการทีพ่จิารณาการต่อเวลาของกองทนุ	LTF	ไปอกี	3	ปนี้	

ภาครัฐยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษเข้ามา	 คือ	 การก�าหนด

ระยะเวลาการถือครอง	LTF	จาก	5	ปปฏิทิน	เป็น	7	ปปฏิทิน		

ซึ่งหมายความว่า	 ผู ้ซื้อกองทุน	 LTF	 ในป	 2560	 -	 2562	

จะต้องถือครองกองทุนนานขึ้นจากเดิม	กล่าวคือ	หากซื้อ	LTF	

ป	 2560	จะต้องมีการถือไปถึงป	 2566	และหากซื้อในสิ้นป	

2562	ก็จะต้องถือไปถึงป	 2568	และถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไข

เพือ่ยดือายรุะยะเวลาการถอืครองทีย่าวขึน้	แต่กองทนุ	LTF	ของ

เหล่าบรรดา	บลจ.	ต่างๆ	ก็ยังได้รับความนิยมจากประชาชน	

สืบเนื่องจากป	2558	 เป็นต้นมาที่มีเงินสะสมในกองทุน	LTF	

ที่น�ามาใช้ลงทุนในตลาดหุ้นกว่า	2	แสนล้านบาท	 เป็นเกือบ	

4	แสนล้านบาทในเดือนกันยายน	2561	

	 ในเรื่องการใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนภาษีก็เช่นกัน	ซึ่งเงิน

ค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว	(LTF)	จะสามารถ
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น�ามาใช้ส�าหรับเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	แต่ต้อง

ไม่เกิน	15	%	ของ	“เงินได้ที่ต้องเสียภาษี”	ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเอา

มารวมยื่นภาษีด้วยหรือไม่ก็ตาม	และไม่เกิน	500,000	บาท	

ส�าหรับคนที่ซื้อกองทุน	LTF	แต่มีเงื่อนไขว่าในการซื้อกองทุน	

LTF	 จะต้องถือครบก�าหนด	 7	ปปฏิทิน	 โดยมีระยะเวลา

เริม่ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2559	-	31	ธนัวาคม	2562	

	 โดยที่ก�าไรจากการขายกองทุน	 LTF	จะได้รับการ

ยกเว้นภาษีด้วย	แต่เงินปนผลจากกองทุน	LTF	จะยังคงต้อง

เสียภาษีตามปกติในฐานะที่เป็นเงินได้ประเภทที่	 8	 ทั้งนี้	

ในสิทธิของคนที่ซื้อกองทุน	LTF	ซึ่งสามารถน�าเงินนั้นเพื่อไป

ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง	

  ถ้ามีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งป	 เป็นเงิน

จ�านวน	1,000,000	บาท	และเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

เสียภาษีเงนิได้อกีจ�านวน	500,000	บาท	แล้วน�าเงนิเพือ่ไปซือ้

กองทนุ	LTF	จ�านวน	200,000	บาท	ก็จะยังคงใช้สิทธิเพื่อหัก

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง	ซึ่งไม่เกินจ�านวน	150,000	บาทอยู่ดี	

เนื่องจากกฎหมายก�าหนดให้ใช้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเท่านั้น

ในการมาเป็นฐานเพือ่ค�านวณซือ้หน่วยลงทนุ	LTF	คอื	15	%	

ของเงนิจ�านวน	1,000,000	บาท

	 ดัังนั้น	 เพื่อให้เราไม่พลาดโค้งสุดท้ายที่จะได้รับ

ประโยชน์ในการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าป	

ก่อนที่จะสิ้นสุดมาตรการในการจัดตั้งให้มีกองทุนรวมหุ ้น

ระยะยาว	หรือ	Longterm	Equity	Fund	 (LTF)	ของไทย

ในสิ้นป	2562	ตามที่ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังก�าหนด	นั้น	

จึงเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะผู ้มีเงินได้และจ่ายช�าระภาษี

ให้แก่รัฐทุกคนจะต้องประเมินถึงผลได้และผลเสียโดยเร่งด่วน

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	ต่อไป..

  รายละเอียด กฎหมายเกา กฎหมายใหม

	 ระยะเวลา	ในการถือครอง	 5	ป	ปฏิทิน	 7	ป	ปฏิทิน

	 จ�านวนเงินที่ซื้อได้		 15%	ของเงินได้	 15%	ของเงินได้ที่เสียภาษี

	 วันสุดท้ายที่ใช้สิทธิลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี	 31	ธันวาคม	2559	 31	ธันวาคม	2562

ตารางการเปรียบเทียบการลดหยอน LTF แบบเกาและแบบปจจุบัน
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แต่กฎหมายได้ก�าหนดให้หักลดหย่อนได้	15	%	ของเงินได้ที่

ต้องเสียภาษีตลอดทั้งป	 แต่ไม่เกิน	 500,000	บาท	ขึ้นอยู ่

กับจ�านวนใดน้อยกว่าก็ให้หักลดหย่อนตามแต่ละกรณีนั้นๆ	

ยกตัวอย่างเช่น	

  ถ ้ า มี เ งิ น ไ ด ้ ที่ ต ้ อ ง เ สี ยภาษี ตลอดทั้ ง ป 	

เป็นเงนิจ�านวน	1,000,000	บาท	แล้วน�าไปเพือ่ซือ้กองทนุ	LTF	

จ�านวน	 200,000	บาท	 จะสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	150,000	บาท	เท่านั้น	หรือเท่ากับ	15	%	

ของจ�านวนเงิน	1,000,000	บาท

  ถ ้ า มี เ งิ น ไ ด ้ ที่ ต ้ อ ง เ สี ยภาษี ตลอดทั้ ง ป 	

เป็นเงินจ�านวน	4,000,000	บาท	แล้วน�าไปเพื่อซื้อกองทุน	LTF	

จ�านวน	600,000	บาท	แม้ว่าเงินที่ซื้อกองทุน	LTF	จะไม่เกิน

15	%	ของเงนิได้ทีต้่องเสยีภาษแีต่กส็ามารถใช้สทิธหิกัลดหย่อน	

ได้ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	500,000	บาท
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การปรับตัวเชิงโครงสรางของไทย 

เพื่อกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)

“ÇÒÃÐáË‹§ªÒµÔ”

	 ในยุคที่ประเทศไทยซึ่งก�าลังอยู ่ในช่วงการปฏิรูป
ประเทศเพื่อไปสู่ประเทศไทย	4.0	 (Thailand	4.0)	 โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศ	“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื”	และรบัแนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ป	 เพื่อน�ามาใช้ส�าหรับเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเทศ	 โดยภาครัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
ในการเตรียมและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย	และให้ทุกภาคส่วน
ได ้ เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์และ
โดยเฉพาะด ้านการเตรียมความพร ้อมในการรับมือกับ
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการทางโครงสร้าง
ของประชาชนในประเทศทั้งหมด	ได้แก่	กลุ่มเด็กและเยาวชน	
กลุ ่มแรงงาน	 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้มีความมั่งคั่ง	
มั่นคงและมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ก ่อนเข้าสู ่วัยผู ้สูงอายุ	 และ
สามารถเข้าสู่กลุ่มวัยของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ	ตลอดจน
ให้ความรู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อสังคมได้	 ดังนั้น	 ในประเด็น
ส�าคัญนี้ภาครัฐบาลจึงได้พิจารณาเพื่อก�าหนดเป็น	“นโยบาย
แหงรัฐ : ระเบียบวาระแหงชาติในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบูรณ”
	 จากการคาดการณ์ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า
ภายในป	พ.ศ.	2564	ประเทศไทยจะมผีูส้งูอายมุากกว่าร้อยละ	
20	ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นจะถือเป็นการก้าวเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบรูณ์”		โดยในป	2575	ไทยจะมปีระชากรกลุม่อาย	ุ60	ป
ขึ้นไป	ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	30	ของประชากรทั้งหมด	
อันถือว่าได้เข้าสู่	“สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด”	 โดยจาก
ข้อมลูเชงิโครงสร้างนี	้ซึง่ปจจบุนัมผีูส้งูอาย	ุจ�านวน	11	ล้านคนเศษ
และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พึ่งพารายได้จากบุตร	และมีเบี้ยยังชีพ
ผู ้สูงอายุที่ได้รับแต่ละเดือนเป็นหลัก	 แต่มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่ยังสามารถประกอบอาชีพหารายได้	 แต่มีระดับ
การออมค่อนข้างน้อย	 ในการนี้ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่จึงอยู ่ใน
ภาวะพึ่งพิง	ขณะเดียวกันในภาคสังคมที่ยังคงพบว่ามีปญหา
ผูส้งูอายทุีถ่กูกระท�าด้วยความรนุแรง	และถกูทอดทิง้เพิม่มากขึน้	

และตราบใดที่ผู ้สูงอายุยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข	หรือ
บริการอื่นๆ	ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง	 จึงส่งผลต่อความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการที่จะแก้ไขปญหาทางสังคมเพียงเฉพาะหน้า	
เท่านั้น	“ภาวะสังคมผูสูงอายุ”	จึงนับได้ว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลได้ให้
ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างของไทยในการ
ก้าวเข้าสูส่งัคมของสงูอายแุละโดยทีร่ฐับาลได้เร่งวางนโยบายในการก�าหนด
มาตรการต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ประกอบกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมซึ่งครอบคลุม
ใน	 4	 มิติ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	
โดยประเด็นนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ	รวม	4	มาตรการ	ดังนี้
 มาตรการที่ 1	การจ้างงานผู้สูงอายุ	 เพื่อสร้างหลักประกัน/
ความมั่นคงในเรื่องรายได้ของผู ้สูงอายุให ้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
ได้ยาวนานขึ้น
 มาตรการที่ 2	การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	ส่งเสริม
ให้มีการสร้างที่พักอาศัย	 ทั้งในรูปแบบที่มีความเหมาะสม	 และมี
สิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ
 มาตรการที่ 3	สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 (Reverse	
mortgage)	 เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ	60	ปขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	
80	ป	 โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นข้าราชการบ�านาญ	และไม่มีเงิน
ส�ารองเพียงพอต่อการใช้ชีวิต	และไม่มีลูกหลานไว้คอยดูแล	ให้วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ	10	ล้านบาท	 โดยใช้ที่อยู ่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ของ
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกัน
 มาตรการที่  4 	 การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ
โดยมาตรการนี้จะก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และท�าหน้าที่
ในการก�าหนดนโยบายรวมถึงทิศทางการพัฒนาและก�ากับดูแลระบบ
บ�าเหน็จบ�านาญของประเทศ	อีกทั้งการจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ	(กบช.)	เพื่อเป็น	“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ”	ส�าหรับ
แรงงานในระบบให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มของลูกจ้างเอกชน	ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ	พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ	
15	-	60	ป	ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	โดยให้มกีารจ่ายเงนิ
เข้ากองทุน	2	ฝาย	คือ	ฝายลูกจ้าง	และฝายนายจ้าง	ซึ่งลูกจ้างจะได้รับ

17บางกอก ECONOMY



18 บางกอก ECONOMY18 บางกอก ECONOMY18 บางกอก ECONOMY

บ�าเหน็จหรือบ�านาญเมื่ออายุครบ	60	ป	 เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว
มีรายได้ที่เพียงพอในการด�ารงชีวิตหลังเกษียณ	 โดยก�าหนดให้	กบช.	
เปิดรับสมาชิกตั้งแต่ป	2561	เป็นต้นไป
	 อย่างไรก็ตาม	ในการด�าเนินการที่ผ่านมารัฐบาลมียุทธศาสตร์	
นโยบาย	และแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ชัดเจน	แต่ปญหาที่เกิดขึ้น	
คือ	การน�าไปสู่การปฏิบัติที่หน่วยงาน	และภาคส่วนต่างๆ	ซึ่งยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทด้านการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติและขาดการ
บรูณาการทีด่	ี ในการนีจ้งึได้มกีารพจิารณาเพือ่จดัการประชมุหน่วยงาน
และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและจัดเตรียมความพร้อมที่จะ
รองรบัภาวะโครงสร้างสงัคมผูส้งูอาย	ุโดยก�าหนดแนวทางในการบรูณาการ
การท�างานอย่างเป็นองค์รวม	พร้อมทัง้มอบหมายให้กรมกจิการผูส้งูอายุ	
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เป็นหน่วยงานประสาน
กับกลุ่มนักคิด	นักวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น	 เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
เตรยีมความพร้อมรองรบัผูส้งูอาย	ุซึง่มผีูแ้ทนจากหน่วยงานทัง้ในภาครฐั
และเอกชนเข้าร่วมประชุม	ทั้งนี้	ที่ประชุมดังกล่าวจึงได้ก�าหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องในป	พ.ศ.	2561	จ�านวน	10	เรื่อง	ได้แก่
	 1)		ก�าหนดให้เรื่องผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
	 2)		การท�างานและการสร้างรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ
	 3)		การปรบัสภาพแวดล้อมชมุชน/เมอืงให้เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ
	 4)		มีฐานข้อมูลที่ดี	ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
	 5)		การสร้างระบบคุ้มครอง	และสวัสดิการผู้สูงอายุ
	 6)		 ระบบการดูแลระยะยาว
	 7)		แนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
	 8)		นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย
	 9)	 ประชาพิจารณ์ปรับนิยามผู้สูงอายุ	และเรื่องธนาคารเวลา
	 10)	การปรบัทศันคต	ิสร้างความตระหนกัเพือ่เตรยีมความพร้อม
ในทุกมิติ
	 โดยในแนวทางการขบัเคลือ่นงานตามข้างต้น	ซึง่ถอืเป็นนโยบาย
ทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่ใช้รองรบักบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง
ประชากรของสังคมไทย	และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ยุคสังคม
ผูส้งูอายอุย่างยัง่ยนื	และแม้ว่าทีผ่่านมาไทยจะมนีโยบายรองรบัการแก้ไข
ปญหาดังกล่าวไปบ้างแล้ว	แต่ส�าหรับด้านการวางแผนและการด�าเนิน
นโยบายที่ยังค่อนข้างกระจดักระจาย	ซึง่หากได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาค
ส่วนก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดแนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้าน
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เทคนิคการรับมือเมื่อตองเผชิญกับภาวะ “สังคมสูงวัย” 
(Aging Sociaty) 

ส�าหรับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของ
ผูส้งูอาย	ุนัน้	ซึง่อาจเกดิได้จากสภาพร่างกายทีม่คีวามเสือ่มถอย	
และเมือ่ต้องประสบกบัภาวะการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเกดิขึน้	เช่น	
การปลดเกษยีณ	หรอืออกจากงาน	การแยกครอบครวัจากลกูหลาน	
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม	และ
เทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 โดยทั้งนี้แล้ว
หากปรับตัวได้ทัน	หรือรับมือได้แต่ไม่ดีพอ	ซึ่งก็อาจจะท�าให้
ผู้สูงอายุประสบปญหาทางจิตใจได้	 แต่ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่สามารถอาศัยเทคนิคหรือวิธีการเพื่อปรับตัว	ปรับใจ	 เพื่อให้
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมีวิธีการตามแนวทาง	
5	ปรับ	ดังต่อไปนี้	คือ

1) ปรับกาย 	 เพื่อให ้มี ร ่ างกายแข็งแรง	 และ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การออกก�าลังกาย
อย่างน้อยวันละ	30	นาที	สัปดาห์ละ	3	ครั้ง

2)  ปรบัอารมณ เพือ่ให้มอีารมณ์ทีเ่ป็นสขุ	สนกุสนาน	
โดยเข้าร่วมกจิกรรมนนัทนาการ	เล่นดนตร	ีและท�างานอดเิรกทีช่อบ

3)  ปรับใจ	 เพื่อให้ภาคภูมิใจในตัวเอง	 เชื่อมั่น
ในตัวเอง	 เช่น	 ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจ�าวัน	
ท�างานบ้าน	ฝกการเป็นผู้ฟงที่ดี	ฝกการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ	
หรือท�ากิจกรรมใหม่ๆ	ในชุมชน	หรือในสังคม

4)  ปรับสมอง	 โดยท�ากิจกรรมที่ชะลอความเสื่อม
ของสมอง	เช่น	พบปะเพือ่น	ท�ากจิกรรมฝกความจ�า	เช่น	เล่นเกม	
หมากรุก	ต่อค�า	ต่อเพลง	คิดเลข	ใบ้ค�า	หรือฝกเลี้ยงหลาน

5)  ปรับความคิด	 เพื่อให้บริการจิตใจให้เกิดสติ	
สมาธ	ิเช่น	ฝกการคดิเชงิบวก	การควบคมุอารมณ์	การคลายเครยีด	
การฝกหายใจ	การฝกสติ	สมาธิการปรับตัว	ปรับใจให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ	 ซึ่งจะช่วยให้ผู ้สูงอายุ
มีความสุข	มีความภาคภูมิใจในตนเอง	และเห็นคุณค่าของ
ตนเองมากขึ้น
	 ดังนั้น	 จะเห็นว่าการตระเตรียมความพร้อมก่อน
ถึงวัยผู้สูงอายุจึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรจะต้องเริ่มท�าตั้งแต่
ตอนนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์
เพื่อบ�ารุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	การออกก�าลังกาย
เพือ่เพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อและท�าให้สุขภาพดี	การฝก
จิตใจให้ผ่อนคลาย	ปล่อยวาง	 และมีความสุขกับสิ่งใกล้ตัว	
ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาและถือเป็นการลดความเจ็บปวย
ที่จะก้าวเข้ามาพร้อมกันกับช่วงวัยที่เปลี่ยนไปดังกล่าวได้...
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Progress Project

“โรงพยาบาล” ถือเปนสถานที่จําเปนอยางยิ่งของคนทุกเพศทุกวัย เพราะเมื่อเราเจ็บไขไดปวยขึ้นมา ซึ่งตางตอง

เรงไปพบแพทยเพื่อรักษา และยิ่งเปนการเจ็บปวยแบบปจจุบันทันดวนที่อยูนอกเหนือการควบคุม อาทิ การเกิดอุบัติเหตุ 

หรือพบวาเปนโรคบางชนิด การไดมีโรงพยาบาลที่มีความเชื่อมั่นอยูใกลตัวจึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงตองพิจารณาดานการ

เดินทางวามีความสะดวก รวดเร็ว และเต็มใจใหการบริการ รวมถึงการเขาถึงสิทธิการรักษาพยาบาลลวนมีความสําคัญ

และถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครไมไดนิ่งนอนใจ เนื่องจากเปนภารกิจใหบริการทางการแพทยที่ดีที่สุด 

และโดยที่ 1 ในนโยบายที่สําคัญ นั้น ก็คือ การกอสรางโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานครใหมากที่สุด ฉะนั้นแลว ! ทาง กทม. มีแผนในการขยายพื้นที่ใหบริการทางการแพทยใหครอบคลุมทั่วทั้ง 

4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ ขึ้น...

กทม. เร่งลงพื้นที่ส�ารวจที่ดินเพื่อใช้เปนสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัด .. เพิ่มใน 4 มุมเมือง 
	 “กรุงเทพมหานคร”	มีนโยบายเพื่อวางแผนขยายพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	ที่เป็นภารกิจของ

หน่วยงาน	กทม.	 ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขของประชาชน	 โดยทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว	 ซึ่งสอดคล้องตามที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	20	ป	 (พ.ศ.2556	-	2575)	และนโยบาย	Now	ท�าจริง	 เห็นผลจริง	ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน

ในระยะเวลา	1	ป	ของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร..

“ กทม. ” วางแผนขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์
ครอบคลุม 4 มุมเมือง !!

เปดให้บริการโรงพยาบาลบางนา ... แก่ประชาชนในพื้นที่ฝงใต้ของกรุงเทพฯ
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กทม.เปดให้บริการรับตรวจผู้ปวย ! 
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางนา... 
 พล.ต.อ.อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้กล่าวในโอกาส
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ปวยนอก	(OPD)	โรงพยาบาลบางนา	กทม.	เพื่อให้บริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน	โดยตระหนักว่า	สุขภาพที่ดีถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในทุกด้าน	ฉะนั้น	กทม.	จึงเร่งผลักดันเพื่อขยายศักยภาพของสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม	
และเพิ่มโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้เพียงพอต่อจ�านวนประชาชนผู้ใช้บริการ	ซึ่งมีจ�านวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยให้ได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐานระดับสากลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	..
	 กรุงเทพมหานครอาศัยงบประมาณกว่า	38	ล้านบาท	เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมในพื้นที่ฝงใต้ของกรุงเทพฯ	ตั้งเป้าให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ย่านเขตบางนา	เขตพระโขนง	และพื้นที่ใกล้เคียง	โดยด�าเนินการจัดซื้อที่ดินจาก
บริษัท	ไม้อัดไทย	จ�ากัด	จ�านวน	2	แปลง	รวมพื้นที่ประมาณ	50	ไร่	 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ด�าเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการขนาดย่อย	ณ	บริเวณถนนสรรพาวุธ	 เขตบางนา	
ประกอบด้วย	 (แปลงที่	 1)	ส�าหรับก่อสร้างเป็นส�านักงานเขตบางนา	 ในพื้นที่	 12	 ไร่	
ก่อสร้างโรงพยาบาลบางนาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ในพื้นที่	15	ไร่	และสถานีดับเพลิง	
ในพื้นที่	2	ไร่	และ	(แปลที่	2)	ส�าหรับใช้เป็นศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร	ในพื้นที่	21	ไร่	
1	 งาน	89	ตรว.	ทั้งนี้	 โดยในส่วนงานก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร	
(ระยะแรก)	ซึ่งก่อสร้างเป็นอาคารผูป้วยนอก	 (OPD)	 โดยใช้เงินนอกงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร	 ประเภทเงินบ�ารุงโรงพยาบาลส�านักการแพทย์	 จ�านวนทั้งสิ้น	
38,400,000	บาท	ซึ่งในเบื้องต้นมีเป้าหมายเปิดให้บริการผู้ปวยนอก	 (OPD)	รวมถึง
ให้บริการรักษาโรคทั่วไป	และบริการผู้ปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในวันและเวลาราชการก่อน	
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร	ขนาด	324	เตียง	สูง	10	ชั้น	เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการทางการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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	 ซึง่กรงุเทพมหานครคาดว่าเมือ่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา	กรงุเทพมหานคร	ขนาด	324	เตยีง
แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้แล้วก็จะท�าให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์
ในระดับทุติยภูมิระดับสูงที่มีความสมบูรณ์พร้อม	 โดยสามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปวย	ทั้งในกลุ่มของ
โรคที่มีความซับซ้อนและโรคเฉพาะทางอีกด้วย..

กทม.มุ่งมั่นพัฒนาให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง..
 จากแนวนโยบายของคณะผู ้บริหาร	 กทม.	 ในด้านการวางแผนเพื่อขยายการบริการทางด้าน
การแพทย์	พยาบาล	และจัดบริการด้านต่างๆ	แก่ประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่	 4	มุมเมืองของ
กรุงเทพฯ	ซึ่งส่งผลท�าให้	กทม.	นั้นต้องเร่งพยายามจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับ
จ�านวนผู้ปวยที่เพิ่มสูงขึ้น	 รวมถึงสามารถคลอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่าบริเวณที่อยู ่ในโซนพื้นที่ของกลุ่มกรุงเทพใต้	 นั้น	 ถือเป็นพื้นที่ที่ยังคงขาดแคลนโรงพยาบาล
ของภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ผู ้ปวยได้อย่างได้อย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน	แต่ในขณะที่พื้นที่เขตย่านนี้	
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของเมืองตลอดจนมีที่อยู ่อาศัยอย่างแออัด	 เนื่องจากประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัย
ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น	ประกอบกับยังถือเป็นเขตรอยต่อกับพื้นที่ปริมณฑลอย่างสมุทรปราการ	ซึ่งประชาชน
ในพืน้ทีข่องอ�าเภอบางพล	ีอ�าเภอพระประแดง	และใกล้เคยีง	ได้อยูอ่าศยัเป็นจ�านวนมากด้วย	ดงันัน้	การก่อสร้าง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	ที่จะท�าให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
ได้อย่างเหมาะสม	และสามารถช่วยให้เกิดความสะดวก	รวดเร็วต่อผู้ปวยมากที่สุด	
	 อย่างไรก็ดี	กรุงเทพมหานครได้มีการตั้งเป้าหมายและก�าหนดวางแนวทางการก่อสร้างโรงพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือในด้านการดูแลประชาชน	ตลอดจนช่วยลดเวลาในการเดนิทางเพือ่ไปรบับรกิารตรวจรกัษา	รวมถงึ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้แก่ประชาชนทีอ่ยูห่่างไกลจากสถานพยาบาลอกีด้วย	โดยในการก�าหนด
แผนงานต่อไปในอนาคต	คือ	พื้นที่ย่านเขตดอนเมือง	ซึ่งขณะนี้	กทม.	ได้ส�ารวจว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจประมาณ	
2	–	3	แห่ง	ทีจ่ะน�ามาท�าการศกึษาเพือ่พจิารณาถงึความเหมาะสม	โดยจะก่อสร้างโรงพยาบาล	ขนาด	200	-	400	เตยีง	
ซึ่งแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ดิน	ทั้งนี้	 ส�าหรับเขตดอนเมืองที่มีประชากรจ�านวนประมาณกว่า	1	แสนคน	 เมื่อ
โครงการโรงพยาบาลดังกล่าวนี้สร้างเสร็จ	และเปิดให้บริการก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในพื้นที่
เขตดอนเมือง	และพื้นที่ใกล้เคียงกว่าจ�านวน	2	ล้านคน
	 นอกจากนี้แล้ว	ในพื้นที่เขตลาดกระบัง	ซึ่งได้มีผู้มีจิตศรัทธาและแจ้งความประสงค์จะมอบที่ดิน	เนื้อที่

ประมาณ	20	ไร่	 ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาล
ในสังกัดจังหวัดเพิ่มเติม	 เนื่องจากพบว่าปจจุบันพื้นที่ของโรงพยาบาล

ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานครนั้น	มีขนาดเล็กและคับแคบ	โดยจ�าเป็นที่
ต้องมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	 เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ
ต่อไป	 และในประเด็นการพัฒนาเพื่อให้บริการทางการแพทย์	
ซึ่งกรุงเทพมหานครยังจะมีการส�ารวจพื้นที่อื่นๆ	 เพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ครอบคลมุทัว่ถงึทัง้	4	มมุเมอืงตามนโยบายทีต่ัง้ไว้	

เพือ่ยกระดบัภารกจิให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	 ได้อย่างทั่วถึง	 เป็นธรรม	และได้

มาตรฐาน	อนัจะมปีระโยชน์และส่งผลให้ประชาชนมสีขุภาพร่างกายทีส่มบรูณ์	
แข็งแรง	ตลอดจนปลอดจากโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ	พร้อมทัง้	สร้างกรงุเทพมหานคร

 ให้ก้าวสูก่ารเป็นมหานครแห่งสุขภาพ	ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน	ต่อไป
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รอบรั้วบางกอก

	 จากการเปิดเผยข้อมูลของทางกรมควบคุมมลพิษ	
ทีร่ะบวุ่า	ประเทศไทยมปีญหาขยะในทะเลอยูใ่นอนัดบัที	่6	
จาก 192 ประเทศทัว่โลก โดยระบอุกีว่า 23 จงัหวดัชายฝงทะเล
ของประเทศไทย	นั้น	มีขยะประมาณ	11.47	ล้านตัน	
และมีขยะพลาสติกเป็นจ�านวนมากถึง	 340,000	ตัน	
อีกทั้ง	 ยังมีการน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องได้เพียงแค่	
6.89	ล้านตนั	ซึง่มขียะในส่วนทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้อีกเพียง	3.02	ล้านตัน	 เท่านั้น	 	แต่ในขณะเดียวกัน
ขยะที่ก� าจัดไม ่ถูกต ้องที่มีมากถึง 	 1 .55	 ล ้านตัน	
และขยะในส่วนนี้มีโอกาสปนเป อนลงสู ่ทะเล	 และ
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยรวม	
	 ในการนี้กรุงเทพมหานคร	มีความตระหนักถึง
ความส�าคัญของปญหาดังกล่าว	 จึงได้ร่วมมือกับกลุ่ม
อตุสาหกรรมพลาสตกิ	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
สมาชกิองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	 (TBCSD)	
ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	
โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	เพื่อจัดการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว
	 ส�าหรับการด�าเนินโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรภาคเอกชนในการเข้าร่วมโครงการ	(ระยะแรก)	
จ�านวน	7	แห่ง	ได้แก่	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
บริษัท	 เชลล์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ศูนย์การค้า	
ด	ิเอม็โพเรยีม	การยาสบูแห่งประเทศไทย	โรงแรมแมรอิอท	
สุขุมวิท	24	โรงแรม	โอควู้ด	เรสซิเดนซ์	สุขุมวิท	24	และ
อาคารไวท์	 กรุ ป	 โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็น
การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างกรงุเทพมหานคร	
กบัภาคเอกชนในการจดัการปญหาสิง่แวดล้อม	แก้ไขปญหา
ขยะพลาสติก	 และพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดี	
ส ่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ	 ณ	 แหล ่งก�าเนิด
ตามหลักการ	3Rs	 เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น
มหานครสเีขยีวทีม่คีวามสะอาด	สวยงาม	น่าอยู	่อย่างยัง่ยนื

	 จะเห็นได้ว่าภายใต้ยุค	4.0	การใช้ชีวิตประจ�าวันของคนเมืองปจจุบัน	นั้น	
ดูเหมือนต้องเร่งรีบไปเสียทุกเรื่อง	นับตั้งแต่ต้องผจญกับปญหาการจราจรที่ติดขัด		
ส่งผลท�าให้เสยีเวลาในการเดนิทางแต่ละวนัเป็นอย่างมาก	ดงันัน้	ในทกุวนันีก้ารเดนิทาง
ไปไหนมาไหนจงึต้องมกีารวางแผนเพิม่เวลาเผือ่ไว้การเดนิทาง	เนือ่งจากกรงุเทพมหานคร
ก�าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเมือง	ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างของถนนหลักภายใน
เขตเมืองกรุงเทพมหานครที่ก�าลังเต็มไปด้วยแนวก่อสร้างเพื่อให้การคมนาคมและ
ขนส่งเกิดความสะดวกสบายต่อไปในอนาคต		 	
	 ด้วยเหตุนี้	 กรุงเทพมหานครได้มีความตระหนักในการที่จะบรรเทา	และ
ช่วยเหลือประชาชนให้ไม่ต้องเกิดความยากล�าบากในการติดต่อหน่วยงานราชการ	
โดยจดัท�า	“โครงการจองควิรบับรกิารงานทะเบยีนลวงหนา ผานทางระบบออนไลน”		ขึน้	
เพื่อพัฒนาระบบงานจองคิวด้านทะเบียนราษฎร์ออนไลน์ผ่านช่องทาง	 	Mobile	
Application	 เพิ่มเติมขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง	ทั้งนี้	 	 ซึ่งประชาชนสามารถจองคิว
เพื่อด�าเนินการด้านงานทะเบียนราษฎร์ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจองคิว
เพื่อท�าบัตรประชาชน	การย้ายเข้า	 -	ออก	งานทะเบียนบ้าน	การจดทะเบียนสมรส	
การจดทะเบียนหย่า	การแจ้งเกิด	 -	ตาย	และการเปลี่ยนชื่อ	 -	สกุล	 โดยการใช้งาน	
Application	ดังกล่าว	ซึ่งจะสามารถประเมินข้อมูลให้บริการของส�านักงานเขต
น�าร่องและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ผู้รับบริการอยู่อาศัย	 โดยสามารถแสดงคิวในการ
รอรับประชาชน	และตรวจสอบจ�านวนผู้จองคิวในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์แก่ประชาชน	จึงส่งผลท�าให้ประชาชน
สามารถที่จะเลือกวัน	 เวลา	 เพื่อมารับบริการ	
ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกได้มากที่สุดอีกด้วย	
	 และทีส่�าคญั	คอื	ทางกรงุเทพมหานคร
ยังได้ด�าเนินโครงการ	“No Copy” เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน	โดยไม่ต้องน�าส�าเนา
บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อมาขอ
ตดิต่อใช้บรกิารงานทะเบยีนด้านต่างๆ	อกีต่อไป	
ซึ่งปจจุบันส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล	
กรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการเพือ่ตดิตัง้	Smart	
Card	Reader	 ในจุดให้บริการต่างๆ	ครบทั้ง	
50	 เขตเรียบร้อยแล้ว	และพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

กทม. จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ
และภาคีเครือข่าย “ลดขยะพลาสติก” 
อย่างยั่งยืน... น�าร่องที่คลองเตย

ภายใต้วาระการพัฒนา กทม. 2561 !
กรุงเทพมหานครได้น�าร่องด�าเนินการจัดท�า 
“ โครงการจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
ผ่านทางระบบออนไลน ์”

บทบาท ภารกิจ และนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร
ของคณะผู้บริหาร กทม.
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	 ทั้งนี้ 	 เพื่อให ้เกิดการผลักดัน
ความร่วมมือโครงการดังกล่าวได้อย่าง
เป็นรูปธรรม	ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้
จัดให ้มีการลงนามความร ่วมมือใน 
ครั้งนี้ขึ้น	 เพื่อส ่งเสริมให้เกิดความ
ยั่งยืน	ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในการ
ด�าเนินการเพื่อลดปริมาณขยะอันเกิด
จากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	
เพื่อให้เกิดระบบการลดและคัดแยก
ขยะได ้อย ่ างมีประสิทธิภาพและ	
กรุงเทพมหานครจะได้น�าตัวอย่างจาก
เขตคลองเตยเพื่อไปเป็นต้นแบบการ
ด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพเผยแพร่ให้
แก่เขตอื่นๆ	 เพื่อน�าไปสานต่อกิจกรรม	
โครงการ	ต่อไป”

	 โครงการ	“ Bangkok	Connect ”	 เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ
กรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ประชาชน	จ�านวนมากกว่า	 10	ล้านคน 
ในกรุงเทพฯ	สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว 
โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน	“กทม.	Connect”	ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่เชื่อมโยงชีวิตทุกคนให้ง่ายขึ้น	 โดยให้ทุกข้อมูลที่คนกรุงเทพฯ	ต้องการ	
มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในแอปพลิเคชัน	 “กทม.	 Connect”	 ทั้งนี้	 
คน	 กทม.	 จะไม่พลาดการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ตลอดจนข้อมูล 
การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	 ร้านอาหารอร่อยจาก	50	 เขต	ทั่ว	กทม.	 
รวมถึงการแจ้งเตือนฝนตก	น�้าท่วม	น�้าประปาไม่ไหลไฟฟ้าดับ	สภาพ 
การจราจรแบบ	Real	time	และสามารถแจ้งร้องทกุข์ได้อกีด้วย
	 พล.ต.อ.	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	กล่าวถึง 
ความร่วมมือ	กับ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	CAT	 
ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน	“กทม.	Connect”	 เพื่อให้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ	
ทัง้จากภาครฐัและเอกชนเพือ่ให้ประชาชนรบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง	แม่นย�า	
และน่าเชื่อถือได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	ทันต่อสถานการณ์	อีกทั้ง	ยังได้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ	อย่างทั่วถึง	 โดยจะมีการพัฒนาระบบในมิติ
ด้านต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	 ระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์	
ระบบการบริการด้านความสะดวก	ปลอดภัยในงานแจ้งเหตุและอาสา
ต่างๆ	ระบบการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์และกิจกรรมทางการตลาด	
ระบบการจดัการฐานข้อมลูและการสนบัสนนุการบรหิาร	และระบบคลาวด์
เพื่อการให้บริการ	ทั้งนี้	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	
CAT	 ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ	 โดยจัดบุคลากรเพื่อเข้าร่วมศึกษา	 
ออกแบบ	และพฒันาแอปพลเิคชนัให้สามารถใช้งานได้ทัง้ระบบ	Android	
และ	 iOS	พร้อมกบัจดัหาระบบคลาวด์เพือ่รองรบัการบรกิารข้อมลูส�าหรบั 
ระบบและสามารถน�าข้อมลู	มาใช้ในการพฒันาโครงการให้เกดิประสทิธภิาพ
อย่างรอบด้าน	 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดการเปิดตัวแอปพลิเคชัน 
โดยสามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้..

กทม. จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ
และภาคีเครือข่าย “ลดขยะพลาสติก” 
อย่างยั่งยืน... น�าร่องที่คลองเตย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือโครงการ “ Bangkok Connect ” 
พัฒนาแอปพลิเคชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง “ กทม. Connect ” 
ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

บทบาท ภารกิจ และนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร
ของคณะผู้บริหาร กทม.
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จุดบริการดวนมหานคร
“ BMA Express Service ”

1

34

2
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร

ขอมูลทองเที่ยว
เตรียมความพร

อม

กอนไปสํานักง
านเขต

บริการงานดานทะเบียนราษฎร เฉพาะการคัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร อาทิ สําเนาทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย 
และทะเบียนประวัติ

บริการขอมูลดานการทองเที่ยว สอบถามเสนทางการเดินทาง หรือแหลงทองเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร

บริการใหขอมูล
เพื่อเตรียมความ

พรอม

กอนไปสํานักง
านเขต เพื่อคว

ามสะดวก

และรวดเร็วในก
ารใชบริการ

บริการงานดานบัตรป
ระจําตัวประชาชน อาท

ิ การทําบัตร

ประจําตัวประชาชน “ เปนครัง้แรก ” (อายตุัง้แต 7 ปขึน้ไป)
 

บตัรหมดอายไุมเกิน 1 ป ขอเปลี่ยนบัตรก
รณีบัตรชํารุด

ในสาระสําคัญ เปลี่ยนที่อยู เปลี่ยนชื่อ
ตัวหรือชื่อสกุล ยกเวน

กรณีบัตรหาย บัตรถูก
ทําลาย หรือกรณีที่ตอ

งมีการสอบสวน

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
(ตดิตอทีส่าํนกังานเขต

)

    เปดบริการทุกวัน ไมเวน วันหยุดราชการ + วันจันทร – วันศุกร เวลา 10.00 – 19.00 น.
  + วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 10.00 – 18.00 น.
           งดใหบริการ ในวันหยุดเทศกาลปใหม และเทศกาลวันสงกรานต

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
Fiscal and Invesment Information Center of BMA

1. หางสรรพสินคาพาราไดซ พารค  โทร. 0 2325 9079 

2. หางสรรพสินคาซีคอนบางแค   โทร. 0 2458 2507

3. ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด   โทร. 0 2130 4295

4. หางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง   โทร. 0 2435 6066

5. หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางแค  โทร. 0 2454 7395

6. หางสรรพสินคาเซ็น (ศูนยบริการรวม G-Point) โทร. 0 2215 3510

7. ศูนยการคาเกตเวย (Gateway) เอกมัย โทร. 0 2187 4145

7 หางสรรพสินคา :
1. สถานีรถไฟฟาสยาม  โทร. 0 2250 0125-6 

2. สถานีรถไฟฟาหมอชิต  โทร. 0 2272 5346 

3. สถานีรถไฟฟาอุดมสุข   โทร. 0 2399 3499 

4. สถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ  โทร. 0 2440 1604

4 สถานีรถไฟฟา :

ศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
Fiscal and Invesment Information Center of BMA

www.bangkok.go.th/fiic

โทร. 0 2224 1916 โทรสาร 0 2225 1945


