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ประเทศไทย 5.0 
อนุทินแหงความสํานึกบุญคุณ–จากครรภมารดาถงึเชิงตะกอน 

บนัทึกความทรงจาํ โดย ดร.วีรพจน ์ลือประสิทธ์ิสกลุ  

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ เผยแพร่เม่ือ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

ต้องการแสดงความคดิเห็นหรืออ่านบทความตอนอ่ืนๆ โปรดคลิ๊ก 
http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper 

 
 

 

ภาคสาม สงัคม 5.0 

ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทําให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ทํางานที่เป็นประโยชน์

แก่สงัคม ตายแลว้ยงัมีสมบติัเหลืออยู่เก็บไวใ้ห้เมียเลี้ยงลูกให้โต ลูกที่โตแล้วไม่ให้ รัฐบาลเก็บหมด 

จะไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์ในการบํารุงชีวิตของคนอืน่ๆบา้ง 

ในฐานะที่ผมเป็นมนษุย์ ต้องการอ่านหนงัสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทศัน์ โดยไม่ต้องทนรบกวน

จากการโฆษณามากมายนกั  

ผมจําเป็นต้องมีเวลาว่าง สําหรับเพลิดเพลินกบัครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชะอุ่ม ชม

ศิลปะ วรรณคดี นาฎศิลป์ ดนตรี วฒันธรรมต่างๆ เที่ยวงานลอยกระทง สงกรานต์ งานนกัขตัฤกษ์ 

งานกศุล ไดพ้อสมควร ผมตอ้งการอากาศบริสทุธ์ิสําหรบัหายใจ น้ําดืม่บริสทุธ์สําหรบัดืม่ เร่ืองอะไร

ทีผ่มทําเองไม่ได ้จะขอความร่วมมือกบัเพือ่นฝงูในรูปสหกรณ์ หรือสโมสร หรือ สหภาพ  

รฐับาลตอ้งให้บริการป้องกนัโรคแก่ผมฟรี กบับริการรักษาพยาบาลอย่างถูก อย่างดี เจ็บป่วย

เมือ่ใด หาหมอ-พยาบาลไดส้ะดวก (ป๋วย อ๊ึงภากรณ์) 

 

  

http://www.tqmbest.com/product&service/softwares/km2/paper.php?menu=list_paper�
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[บทคัดยอ] 

ภายใต้ ระบอบการเมืองการปกครองแบบสังคมธรรมาธิปไตย และ การบริหารราชการตาม

แนวทาง TQM ที่นําโดยรัฐบาล [พรรคคุณภาพชีวิตประชาชนไทย] ซึง่ทุกองคาพยพของ

ภาครัฐ มีจิตสํานึกรับใช้ประชาชน มุง่ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

ส่งมอบผลการทํางานหรือบริการที่มีคณุภาพสงูยิ่งๆขึน้ให้แก่ประชาชน ได้นําพาประเทศไทยก้าวสู ่

สังคม 5.0 ซึ่งคนไทยมีคุณภาพชีวิตที ่ดี  มีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า โดยดํารงชีวิตอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีมี “ระบบการแบงปนมูลคาเพิ่มมวลรวมของสังคมที่เปนธรรม” ใน 

4 ลกัษณะ ดงันี ้

1) จดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท เพ่ือใช้ในการ อุดหนุนปจจัยดํารงชีพ ให้แก่

ประชากรท่ียากจนท่ีสดุ 10% หรือ 6.5 ล้านคน คนละประมาณ 30,000 บาทตอ่ ปี  

2) จดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาทให้แก่ กองทุนธนาคารที่ดินและกองทุนประจํา

หมูบาน เพ่ือซือ้คืนท่ีดินเพ่ือการเกษตร นํามาบริหารจดัการให้เกษตรกรท่ีมีภมูิลําเนาอยู่ในหมู่บ้าน 

เช่าใช้ระยะยาว พฒันาแหลง่นํา้ และ ให้กู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้ปัจจยัการผลติ ตลอดจน จดัให้มีระบบเสริม

พลงัให้แก่ประชาชนในการเพิ่มผลผลิตอย่างครบวงจร อาทิ การให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป 

การจดัหาตลาด การกระจายสินค้า และ การชําระเงิน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โดยเท่าเทียมกัน ผ่านโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น อินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ 

ระบบระบุตวัตนแบบดิจิตอลไบโอเมตริก ชานชาลาตลาดตวักลางเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านกับทัว่

โลก ซึง่จะต่อยอดไปสูก่าร ... 

3) สรางหนึง่วสิาหกิจหนึ่งหมูบาน โดยรัฐบาลจดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท 

นําไปริเร่ิมร่วมลงทนุ (Joint Venture) ในวิสาหกิจชมุชนท่ีประชาชนในหมูบ้่านร่วมถือหุ้น 50% ขึน้

ไป เชน่ บริษัทรถไถดนิบงัคบัทางไกล วิสาหกิจท่องเท่ียวป่าโกงกางเชิงนิเวศน์ เป็นต้น 

4) สรางวสิาหกิจมวลประชา โดยรัฐบาลจดัสรรงบประมาณปีละ 2 แสนล้านบาท เพ่ือริเร่ิม

ร่วมลงทนุ (Joint Venture) ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีประชาชนทัว่ไปร่วมถือหุ้น 50% ขึน้ไป เช่น 

บรรษัทพลงังานแหง่ชาต ิโรงไฟฟ้าภมูภิาคสามจงัหวดัชายแดนใต้ สโมสรฟตุบอลหอยใหญ่ เป็นต้น 
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บทท่ี 7 [การแบงปนมูลคาเพ่ิมมวลรวมของสงัคมอยางเปนธรรม] 

[สาเหตุรากเหง้าและแนวทางแก้ไข ปัญหาความเหล่ือมลํา้] 

ในทุกๆปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จําเป็นต้องเพ่ิมปริมาณเงินบาทที่ใช้หมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ เพื่อให้สมดุลกับขนาดเศรษฐกิจที่ขยายตวั ปริมาณเงินหมนุเวียน (Money Supply) 

ส่วนที่เพิ่มขึน้นัน้ กําหนดจาก 2 ปัจจยัหลกัได้แก่ (ก) อตัราการเพ่ิมขึน้ของผลผลติ(หรือมลูค่าเพ่ิม)

มวลรวมของคนทัง้สงัคม (GDP, สมมติว่าเพิ่มขึน้ 4.0%) และ (ข) เป้าหมายเงินเฟ้อตามนโยบาย 

(Inflation Targeting, ปัจจบุนักําหนดไว้ในกรอบ 1.0%~4.0%) ก็จะตราเงินบาทหมนุเวียนออกมา

เพ่ิมขึน้ 5%~8% ซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 1.0~1.6 ล้านล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกบัปริมาณเงิน

บาทหมนุเวียนที่มีอยู่ 19.56 ล้านล้านบาทเมือ่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ในขณะที่ผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติในปี ๒๕๖๐ มีมลูค่าประมาณ 15.45 ล้านล้านบาท (โปรดอ่านรายละเอียดใน ภาคสี่ 

การเงนิ 5.0) 

หากมีการตราเงินบาทหมนุเวียนออกมามากเกินไป ค่าของเงินเมื่อเทียบกับสินค้าก็จะมีค่า

น้อยลง ซึง่เรียกว่าเงินเฟ้อ ตรงกันข้าม หากมีการตราเงินหมนุเวียนออกมาน้อยเกินไป ค่าของเงิน

เม่ือเทียบกบัสนิค้าก็จะมีค่ามากขึน้ ซึง่เรียกว่าเงินฝืด 

ปรากฎการณ์ท่ีก๋วยเต๋ียว ๑ ชามราคา ๕ บาทในปี 2520 มีราคา ๕๐ บาทในปี 2561 แสดงให้

เห็นว่า ภายในช่วง41ปีนัน้ มีการตราเงินหมุนบาทเวียนเพิ่มขึน้สะสม <มากเป็น 10 เท่าของ> 

ผลผลติมวลรวมของคนทัง้สงัคมท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลกระทบต่อประชาชนสว่นใหญ่ซึง่เป็นชนชัน้ผู้ รับจ้าง

และผู้ ใช้แรงงานกายและสมอง เช่น กรรมกร-พนักงานบริษัท-เกษตกร เพราะมีรายได้จากค่าจ้าง

หรือจากการขายผลผลิตในอตัราเพิ่มขึน้ <เพียง 4~5 เท่า ซึ่งน้อยกว่า> อตัราเพิ่มขึน้ของเงินบาท

หมนุเวียนท่ีตราออกมาในแต่ละปี ในขณะท่ีคนรวยท่ีเป็นเจ้าของปัจจยัการผลติขนาดใหญ่(ท่ีสําคญั

คือเงินทุนและที่ดิน) อาศัยความได้เปรียบที่เหนือกว่าแบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก เข้าถึงเงินทุนได้

ก่อนและมีต้นทุนการกู้ เงินที่ถูกกว่า นํามาซือ้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า นํามาสร้าง

ผลผลติหรือผลตอบแทนให้แก่ตนเองได้เพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีเร็วกว่าอตัราเงินเฟ้อ พร้อมทัง้สะสมปัจจยั

การผลติไว้ในครอบครองมากยิง่ขึน้ ซํา้เติมปัญหา “จนกระจาย-รวยกระจกุ” ให้รุนแรงยิง่ๆขึน้ทกุปี 

เราจึงเห็นปรากฎการณ์ที่ ชนชัน้ล่างมีความรู้สึกว่ายากจนลงทุกๆปีจากรายได้ไล่ไม่ทันค่า

ครองชีพที่สูงขึน้ และชนชัน้กลางเปลีย่นฐานะไปเป็นชนชัน้ล่างมากขึน้เร่ือยๆ สวนทางกับการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจที่วดัด้วยผลผลิตมวลรวมของคนทัง้สงัคม ซึ่งได้นําผลผลิตที่เพิม่ขึน้ในอตัราที่

สงูลิว่ของคนรวยจํานวนน้อยมาถวัเฉลี่ย 

รูปข้างล่างนี ้เป็นผังภาพที่อธิบายสาเหตุของปัญหา “ความเหลื ่อมลํา้” จะเห็นว่าสาเหตุ

รากเหง้าที่สําคัญซึง่จะต้องแก้ไข เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเหลือ่มลํา้ได้ตรงจุด-ได้ผล-และ

อย่างถาวร มี ๒ ประการคือ ก. การส่งเงินบาทหมนุเวียนที่ออกใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยผ่าน

ระบบธนาคารพาณิชย์ และ ข. การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลไมเ่ป็นธรรม 

 
 

[แบ่งปันส่วนเพิ่มของเงนิบาทหมุนเวียน] เพื่อลดปัญหา [รวยกระจุก-จนกระจาย] 

ดงั นัน้ การแบ่งปันผลผลิตมวลรวมของสังคมทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี (ซึง่อยู่ในรูปของเงินบาท

หมุนเวียนส่วนที่ตราออกมาเพิ่มขึน้ในแต่ละปี) อย่างเป็นธรรม จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหา “จน

กระจาย-รวยกระจกุ” ท่ีสาเหตตุ้นตออย่างตรงไปตรงมาท่ีสดุ 

เงินบาทหมุนเวียนส่วนที่ตราออกมาเพิ่มในแต่ละปี ถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

(พ.ศ.๒๕๙๙) ให้นําไปเข้า [กองทนุแก้ปัญหาความเหลื่อมลํา้และสง่เสริมการแบง่ปันมลูค่าเพิ่มของ

สงัคมอย่างเป็นธรรม] เพ่ือนําไปใช้จ่ายในการผลกัดนัแผนเข็มมุงดานตางๆของรัฐบาล ตามท่ีได้

กลา่วมาแล้วใน ภาคสอง การเมอืง 5.0 โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้านต่อไปนี ้

<ตวัเลขในรูปข้างล่างนี ้อิงกบัขอ้มูลฐานในปี พ.ศ.2560~61> 
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๑) กองทุนอุดหนุนปจจัยดํารงชีพคนจน ปีละ 2 แสนล้านบาท นําไปอดุหนนุปัจจยัดํารง

ชีพ 5 ประการ ได้แก่ อาหาร เสือ้ผ้า การรักษาพยาบาลและยา ที่อยู่อาศยั และ ค่าทําศพ ให้แก่

ประชากรท่ียากจนท่ีสดุ 10% หรือประมาณ 6.5 ล้านคน จดัสรรได้ประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อ

ปี เงินจํานวนนี ้รัฐบาลจะมอบให้แก่ผู้ ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ ขดัสนใน [ชานชาลาระบบระบุตวัตน

แบบดิจิตอลแห่งชาติ] โดยโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ รับที่ผูกติดกับเลขประจําตวัประชาชน เพื่อ

นําไปซือ้ปัจจยัดํารงชีพ จากเวบ็ไซท์ “All Villages All Products: AVAP” ของกระทรวงพาณิชย์ 
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๒) กองทุนธนาคารที่ดินและเงินทุนประจําหมูบาน ปีละ 2 แสนล้านบาท นําไปให้ 

[ธนาคารที่ดินประจําหมู่บ้าน] ซึ่งตัง้ขึน้ตาม “พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินแห่งชาติ” ซือ้คืนที่ดินเพื่อ

การเกษตร นํามาบริหารจดัการให้เกษตรกรท่ีมีภมูิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านนัน้ เช่าใช้ทําประโยชน์ระยะ

ยาว พฒันาแหลง่นํา้ และ ให้กู้ ยืมเงินเพื่อซือ้ปัจจยัการผลิต ตลอดจน จดัให้มีระบบเสริมพลงัให้แก่

ประชาชนในการเพิ่มผลผลิตอย่างครบวงจร อาทิ การให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป การจดัหา

ตลาด การกระจายสินค้า และ การชําระเงิน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยเท่า

เทียมกัน ผ่านโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น อินเตอร์เน็ทฟรีทัว่ประเทศ ระบบระบุ

ตวัตนแบบดิจิตอลไบโอเมตริก ชานชาลาตลาดตวักลางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านกับทัว่โลก ซึ่งจะ

ต่อยอดไปสูก่ารสร้าง “หนึ่งหมูบานหนึ่งวสิาหกิจ” 

๓) กองทุนสรางหนึ่งหมูบานหนึ่งวิสาหกิจ [One Village One Enterprise, OVOE] ปีละ 

2 แสนล้านบาท นําไป ริเร่ิมร่วมลงทนุ (Joint Venture) ในวิสาหกิจชมุชนท่ีประชาชนในหมูบ้่านร่วม

ถือหุ้น 50% ขึน้ไป เพ่ือสร้างองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ โดย รัฐบาลเป็นแกนนําชกัชวนให้ประชาชนท่ี

มีความสามารถพิเศษและอยากเป็นเจ้าของกิจการ มาร่วมลงทนุในธุรกิจที่จะเสริมสร้างศกัยภาพ

ด้านเทคโนโลยีของคนไทย เช่น บริษัทรถไถดินบงัคบัทางไกล, วิสาหกิจท่องเที่ยวป่าโกงกางเชิง

นิเวศน์, บริษัทเลีย้งปลาทูในกระชงัยกัษ์ในอ่าวไทย เป็นต้น ซึง่นอกจากสง่เสริมให้คนไทยท่ีมีความรู้

ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ได้มีโอกาสแปรความสามารถนัน้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ประโยชน์ต่อสงัคม โดยนําไปขายและใช้กันในวงกว้างแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็น

เจ้าของธุรกิจในโลกอนาคตอีกด้วย 

ในระยะแรก รัฐบาลจะเป็นแกนนําร่วมลงทนุในวงเงินไม่เกินรายละ 5 ล้านบาทและถือหุ้นไม่

เกิน 60% และให้ กองทุนหมู่บ้านถือหุ้น 30% นกัประดิษฐ์ถือหุ้น 10% ต่อเม่ือธุรกิจดําเนินไปได้ดี

แล้ว หุ้นในส่วนของรัฐบาลจะขายให้แก่นกัประดิษฐ์ 30% และ ขายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านนัน้

อีก 30% นอกจากนี ้รัฐบาลยงัมีมาตรการลดหย่อนภาษี ให้ความรู้ด้านการจดัการ และ อํานวย

ความสะดวกในการตลาดขายผ่านเว็บไซท์ของกระทรวงพาณิชย์ “AVAP” ด้วย เพ่ือให้องค์กรธุรกิจ

ประเภทนีเ้ติบโตและเกิดขึน้จํานวนมาก นบัเป็นนโยบายสําคญัที่จะเพิม่พนูศกัยภาพและยกระดบั

คณุภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

๔) กองทุนสรางวิสาหกิจมวลประชา ปีละ 2 แสนล้านบาท เพื่อ ริเร่ิมร่วมลงทุน (Joint 
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Venture) ในวิสาหกิจขนาดใหญ่เกี่ยวกับการพฒันาสาธารณูปโภค ท่ีต้องใช้เงินลงทุนมากตัง้แต่ 

หลายร้อยถึงหลายหมืน่ล้านบาท โดยเปิดให้ประชาชนทัว่ไปร่วมถือหุ้น 50% ขึน้ไป เช่น บรรษัท

พลงังานแห่งชาติ โรงไฟฟ้าภูมิภาคสามจงัหวดัชายแดนใต ้สโมสรฟตุบอลหอยใหญ่ ฯลฯ 

เพื่อให้การขับเคลือ่นเข็มมุ่ง “ลดเหลือ่มลํา้สร้างสังคมยุติธรรม” บรรลุผลสําเร็จอย่างมี

ประสทิธิภาพ พรรครัฐบาลคณุภาพชีวติประชาชน ได้ “แปรขบวนแผนเขม็มุง่ไปสูก่ารปฏิบตัิ (Policy 

Deployment)” ของกระทรวงและหน่วยงานราชการต่างๆอยา่งเป็นระบบ ดงัแสดงในตารางข้างลา่ง 

พร้อมทัง้ให้แต่ละหน่วยงาน จดัทําแผนปฏิบตัิการรองรับเข็มมุ่งแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม และ 

ประยกุต์ใช้วิธี การบริหารแบบข้ามสายงาน (XFM) และ การปรบัปรุงคณุภาพงานตามกระบวนการ 

QM Story ของ ระบบบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการปฏิบตัิ ให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนัและอย่างเป็นเอกภาพ 

 
หมายเหตุ

จากการปฏิบตัิตามแผนเข็มมุ่ง ลดความเหลือ่มลํา้ฯ อย่างแข็งขนั โดยรัฐบาลและหน่วยงาน

ต่างๆ โดยใช้งบประมาณผ่านกองทนุทัง้ 4 ประเภท ส่งผลให้ คนไทยทุกหย่อมหญ้าใน สังคม 5.0 

ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ ให้มีความสามารถในการเพ่ิมผลผลติ มีรายได้ มีความมัน่คงในการดํารง

 แสดงตวัอยา่งอยา่งสว่น 
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ชีพ และ มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างรวดเร็ว ดงัจะอธิบายให้เห็นภาพ ดงันี ้

[แพทย์เช่ียวชาญรักษาพยาบาลฟรีทุกที่ทุกคนทั่วไทย] ลงุแม้น มีอาการปวดขมบัร่วมกบั

อาการกล้ามเนือ้อ่อนแรงเรือ้รัง จงึล๊อกอินผ่าน ชานชาละระบบระบตุวัตนแบบดิจิตอลแห่งชาติ เข้า

สูเ่ว็บ [Hopebook] ของรัฐบาล แล้วเลือกใช้ Application [ระบบแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ] ซึ่งจะวินิจฉัย

และให้คําแนะนําในการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยําที่สุด เนื่องจากได้รับการพัฒนาโดย

คณะแพทย์ท่ีมีคณุวฒุิและประสบการณ์สงูสดุของประเทศ ของกระทรวงสาธารณะสขุ  

 เมื่อใส่อาการป่วยและข้อมูลที่ถูกซักถามเข้าไป ระบบจะดึงข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย การ

รักษา รหสัพนัธกุรรม มาประกอบการวินิจฉยั แล้วแจ้งผลโดยระบโุรคท่ีมีความน่าจะเป็นจากมากไป

หาน้อยอยู่ 3 โรค และ สาเหตุที่ทําให้เกิดโรค ตลอดจนคําแนะนําในการดูแลรักษาด้วยตนเอง ท่ี

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ไมว่่าจะเป็นการเลือกทานอาหาร ออกกําลงักาย ทานยา

สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นใกล้เคียง พร้อมกันนัน้ ระบบจะออกคําสัง่ให้จัดส่งยาท่ีจําเป็น จาก

องค์การเภสชักรรมไปให้ลงุแม้น 

ในแต่ละวนั ลงุแม้นจะได้รับคําเตือนผ่านโทรศพัท์มือถือ ให้ปฏิบตัิตามคําแนะนําในการรักษา

และป้อนกลบัข้อมลูผลการรักษาเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ยงัไม่หายป่วย ก็จะได้รับคําแนะนําในการ

รักษาเพิ่มเติม หรือ ถ้าจําเป็น ระบบก็จะเชื่อมต่อให้ปรึกษากบั [หมอประจําตวั] ของลงุแม้นผ่าน 

VDO Conference ซึ่งทกุคนในประเทศไทยมี [หมอประจําตวั] ในอตัราสว่น ประชากร 1000 คนต่อ

หมอ 1 คน 

 

บทท่ี 8 [ชาวไรชาวนา] 

ในฐานะที่เป็นชาวไร่ชาวนา ผมอยากมีที่ดินพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มีช่องทางไดกู้้ยืม

เงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีการทํากินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายติุธรรม (ป๋วย 

อ๊ึงภากรณ์) 

[จากบ้านนาอัจฉริยะสู่ไซเบอร์มาร์ททั่วโลก] ปัจจุบนัคือปี พ.ศ.๒๖๐๐ ผมมีอายุ ๒๕ ปี 

หลงัจากจบการศึกษาระดบัอดุมศึกษาสาขาการเกษตร ผมเลือกอาชีพเป็นเกษตรกร ได้รับจดัสรร

ท่ีดินสําหรับทําการเกษตรมา 5 ไร่ จาก [ธนาคารที่ดินประจําหมูบ่้าน] ที่ผมอาศยัอยู่ ซึ่งตามแผนที่

แร่ธาตใุนท่ีดนิท่ีได้รับการจดัสรรนี ้เหมาะสมต่อการปลกูฟักทอง พริก แตงโม ตรงตามท่ีผมถนดัและ
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มีความรู้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก ผมได้เรียนรู้และฝึกฝนมาตัง้แต่สมัยเรียนระดับชัน้มัธยมและ

อดุมศกึษาตามท่ีได้เลา่แล้วในบทท่ี 3 เก่ียวกบั วิธีการเพาะปลกูพืชดงักล่าว ตัง้แต่การคดัเลือกสาย

พนัธ์ การเตรียมดิน การเพาะกล้า-ย้ายกล้า จงัหวะและปริมาณนํา้+ปุ๋ ยอินทรีย์ที่จะต้องให้ในแต่ละ

ช่วง ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตทีจ่ะได้ การบรรจุภณัฑ์ การเก็บรักษาผลผลิต และ ช่องทาง

การตลาด 

ทุกมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี ้ได้รับการจัดระบบใหม่ให้เป็น "มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต" 

กล่าวคือ ไม่ใช่แค่เรียนระดบัปริญญาตรี 4 ปี จบแล้วก็ขาดความสมัพนัธ์จากกนัไปเลย หากแต่ทกุ

คนยงัคงเป็นนกัเรียนในสงักดัมหาวิทยาลยันัน้ไปตลอดชีวิต โดยทางมหาวิทยาลยั จะคอยอพัเกรด

ทกัษะ-ความรู้ใหม่ๆท่ีทนัสมยั ให้แก่ผู้จบออกไปตลอดเวลา ผ่านทางอินเตอร์เน็ท และ การสมัมนา

เชิงปฏิบตัิการ ซึง่ทําให้ผมได้เรียนรู้ระบบ การทําฟาร์มอย่างฉลาด (SMART FARMING) 

ผมได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เพาะปลูก ระบบวัดคุมและการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

ตลอดจนปัจจยัการผลิต จากโครงการ [SMART FARMING] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ [กองทนุสร้าง

หนึ่งหมูบ้่านหนึ่งวิสาหกิจ] 

ตัง้แต่วนัท่ีย้ายต้นกล้าลงในแปลงปลกู 

ผมได้นําข้อมูลการเพาะปลูกของผม เข้าสู่

แอพพลิเคชั่น “AVAP - All Villages All 

Products” ใน Hopebook ของรัฐบาล แอพ

นีจ้ะรับข้อมลูจากระบบวดัคมุในแปลงปลกู

ของผม เช่น อุณหภูมิ-ความชืน้ในอากาศ

และในดิน แล้วส่งคําสัง่ให้เติมนํา้เติมปุ๋ ยในปริมาณที่พอเหมาะกลบัมายังอุปกรณ์ต่างๆในแปลง

ปลกู ตลอดจน แสดงประมาณการผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเก่ียวได้ในแต่ละวนั ตัง้แต่วนัเร่ิมต้นเก็บ

เก่ียววันแรกจนถึงวนัสุดท้ายได้อย่างแม่นยํา เพ่ือให้ผู้ ซือ้จากทั่วประเทศและทั่วโลกสัง่จองซือ้มา

ลว่งหน้า อย่างไรก็ดี ผมได้กนัผลผลติสว่นหนึ่งเอาไว้ขายท่ี [ตลาดกลางประจําหมูบ้่าน] ด้วย เพ่ือให้

เพ่ือนบ้านได้มีโอกาสบริโภคผลผลติอนัน่าภาคภมูใิจจากแรงงานของผม 

ประมาณ 30 วันล่วงหน้าก่อนจะถึงวันแรกของการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผมก็ได้รับการจองซือ้
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ผลผลิตทัง้ 5 ไร่จนหมด เนื่องจากผู้ ซือ้มัน่ใจในผลผลิตท่ีมีคุณภาพสงู ส่งมอบตรงเวลา และมีตรา

รับประกันมาตรฐานทีอ่อกโดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ผมก็

จดัสง่ผลผลติไปให้ผู้ ซือ้ และรับเงินเข้าบญัชีธนาคารผ่านระบบเคลียร่ิงของกระทรวงการคลงั 

อนึ่ง ในอดีตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐบาล คสช ได้

ชักนํา แจ๊คหม่า นักธุรกิจใหญ่ชาวจีน เจ้าของเว็บ

ไซท์อาลีบาบา มาทําบันทึกความร่วมมือ โดยมอบ

สิทธิประโยชน์มากมาย แลกกับให้เขานําผลไม้จาก

ไทย โดยเฉพาะทเุรียนไปขายผ่านเว็บไซท์ของเขา ซึ่ง

ทําให้เกษตรกรไทยจํานวนมากตกเป็นเบีย้ล่างให้เขา

กินส่วนต่างราคาอย่างน่าอดส ูเช่น ทุเรียนจากสวนมีราคากิโลละ80บาท แต่ราคาขายในเว็บไซท์

อาลีบาบาตกกิโละ400บาท ซึ่งต่อมา รัฐบาล คชป ได้พฒันา แอพพลเิคชัน่ “AVAP” ใน Hopebook 

ให้เป็นตลาดกลางซือ้ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ท สําหรับคนไทยใช้โดยเสียค่าบริการเป็นส่วนแบ่ง

จากยอดขายในอตัราถกูและยตุิธรรมกว่าของอาลีบาบามาก 
 

 

บทท่ี 9 [วิสาหกิจประจําหมูบาน] 

ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมควรมีหุ้นมีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทําอยู่ (ป๋วย อ๊ึง

ภากรณ์) 

[รถไถบงัคบัทางไกล-ไทยประดษิฐ์] จิว เพ่ือนบ้านผมมีหวัทางช่าง เล่าให้ฟังว่า วนัหนึ่งเห็นลกู

นัง่เล่นรถบงัคบัด้วยรีโมท จึงเกิดความคิดขึน้มาว่า ถ้านําระบบบงัคบัทางไกลของรถเด็กเล่นมาใช้

กบัรถไถพรวนดิน ก็จะไม่ต้องออกไปใช้มือจบับงัคบัรถไถกลางทุ่งนา ท่ามกลางแดดร้อน ให้เหน่ือย

แรง สามารถนั่งอยู่ในบ้านใช้แผงควบคุมสัง่ให้รถไถนาพรวนดินได้อย่างสบายๆ อีกทัง้ให้เด็กหรือ

ภรรยาท่ีไมต้่องมีร่างกายกํายําแขง็แรง ก็สามารถบงัคบัรถให้ไถนาพรวนดนิได้ แม้ในเวลากลางคืนก็

ทํางานได้โดยดภูาพท่ีส่งมาจากกล้องอินฟราเรดซึ่งติดอยู่กบัรถไถถกูส่งมาขึน้หน้าจอ Tablet ท่ีถือ

อยูใ่นมือ  

จากวนันัน้เป็นต้นมา จิวได้ศึกษาการทํางานของวิทยบุงัคบัรถเด็กเล่นจากอินเตอร์เน็ท สัง่ซือ้

อุปกรณ์นํามาประกอบเข้ากับรถไถของตน ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขอยู่สักพักนึง ก็ได้ รถไถ
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บงัคบัทางไกลท่ีมีคณุภาพดี มาใช้งาน 

เม่ือตนเองมีความสขุกบัสิง่ประดิษฐ์ดงักลา่ว จงึคิดอยากเผยแพร่ให้คนอ่ืนได้รับประโยชน์ด้วย 

จิว จึงไปขอรับการสนับสนุนจาก [กองทุนหนึง่หมู่บ้านหนึง่วิสาหกิจ : OVOE] ซึง่ได้รับความ

ช่วยเหลือในการเขียนแผนธุรกิจ จดสิทธิบตัร และ เงินลงทนุ 60% จาก [กองทนุ OVOE] ในนาม

รัฐบาลกลาง เงินลงทนุ 30% จาก [กองทนุหมูบ้่าน] สว่นเงินลงทนุอีก 10% เป็นภาระของจิวเอง ซึ่ง

เป็นรูปแบบการร่วมทนุตาม [พ.ร.บ รัฐประชาวิสาหกิจ] 

จิวได้ทุ่มเทเวลาดําเนินการตามแผนธุรกิจทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการพฒันาระบบควบคุม

กลไกขับเคลือ่นและตัวรถให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายขึน้ โดยได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก

ผู้ เชี่ยวชาญของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านการตลาดและด้านการ

ผลติ การบริหารองค์กร จากมลูนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ทําให้ [รถไถบงัคบัทางไกล-ไทย

ประดษิฐ์] ของจิวได้รับความนิยมนําไปใช้อย่างกว้างขวางทัว่ประเทศ 

เมื่อธุรกิจเติบโตจนมีความมัน่คงดีแล้ว กองทนุหนึง่หมู่บ้านหนึง่วิสาหกิจ ได้ขายหุ้น 30% ให้

จิว ส่วนอีก 30% ขายให้แก่นักลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ขณะเดียวกัน กองทุนหมู่บ้านก็ขายหุ้น 

30% ในส่วนของตนให้แก่พนักงานบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยู่ในหมู่บ้านนัน้ ราคาหุ้นกําหนดโดย

อตัราส่วน P/E=15เท่า (คิดเป็นอตัราผลตอบแทน 6.67% ต่อปี) และ มีราคาประมาณ 50 เท่าของ

ราคาท่ีจดทะเบียนในตอนแรกตัง้บริษัท ซึง่ทําให้กองทนุมีเงินหมนุเวียนนําไปลงทนุในโครงการอื่นๆ

ได้มากขึน้ 

บริษัท [รถไถบงัคบัทางไกล-ไทยประดิษฐ์] จึงเป็นบริษัทที่ จิวผู้ ก่อตัง้มีหุ้นส่วน 40% พนกังาน

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้านที่บริษัทตัง้อยู่มีหุ้ นส่วน 30% และ นักลงทุนทัว่ไปมีหุ้ นส่วน 30% 

บริษัทเช่นนีมี้โอกาสแจ้งเกิดและเติบโตขึน้มาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานท่ีมัน่คงได้ 

จากส่วนผสมของ ความสามารถประดิษฐ์คิดค้นของบุคคล กับ นโยบาย [หนึง่หมู่บ้านหนึง่

วิสาหกิจ] และ [พ.ร.บ รัฐประชาวิสาหกิจ] ของรัฐบาล คชป นัน่เอง 

[บริการท่องเท่ียววิถีไทย] ชาวบ้านในชมุชนบ้านแหลม ได้ร่วมกนัพฒันาป่าโกงกางในหมู่บ้าน 

ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิวเศน์ โดยกู้ เงินจากกองทนุ [หนึง่หมู่บ้านหนึง่วิสาหกิจ] นํามาพฒันาสิ่ง

อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ สะพานเดิน สวนหย่อม จุดแวะพักและร้านอาหาร 

สถานท่ีพกัแรม ตลอดจน จดักิจกรรมสื่อสารการตลาด 
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มีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น ทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจาก

ชาวบ้านทกุคน ได้ให้บริการต้อนรับด้วยนํา้ใจไมตรีที่อบอุ่น เป็นกันเองดัง่ญาติมิตร นอกเหนือจาก

ธรรมชาติ ท่ีสวยงาม และได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี ให้มีความอดุมสมบรูณ์ในทกุฤดกูาลตลอด

ทัง้ปี ทําให้มีช่ือเสียงขจรขจายไปไกล จากการกล่าวขานบอกต่อกนัแบบปากต่อปากจากผู้ ที่เคยมา

เยือน 

[กระชงัยกัษ์เลีย้งปลาทู] จุ้ย มีภูมิลําเนาอยู่ที่ บ้านแหลมโพธิ ต.พมุเรียง อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์

ธานี เขาเป็นคนชอบทะเลและการจบัปลามาตัง้แต่เด็ก ในระดบัอดุมศึกษาเขาเลือกเรียนสาขาการ

ประมงและทําวิทยานิพนธ์เร่ืองวงจรชีวิตของปลาทใูนอ่าวไทย เมือ่เรียนจบออกมาแล้ว เขาได้เสนอ

โครงการลงทนุสร้างระบบเลีย้งปลาทใูนกระชงัขนาดยกัษ์ใหญ่เท่าสนามฟตุบอล ซึ่งมีระบบควบคมุ

การให้อาหารและปรับสภาพนํา้โดยอตัโนมตัิตามวงจรชีวิตของปลาทู ในพืน้ที่สมัปทานในอ่าวไทย

ตามโครงการของรัฐบาล 

จุ้ยได้รับการสนบัสนนุเงินลงทนุจาก [กองทนุหนึ่งหมูบ้่านหนึ่งวสิาหกิจ] และ [กองทนุหมูบ้่าน] 

ในรูปแบบการร่วมทนุตาม [พ.ร.บ วิสาหกิจประจําหมูบ้่าน] เช่นเดียวกนักบัจิว 

จนถงึปี พ.ศ.๒๖๐๐ ได้เกิด [วิสาหกิจประจําหมูบ้่าน] จํานวนนบัไมถ้่วน กระจายอยู่ทัว่ทกุแห่ง

ในประเทศไทย เช่น บริษัทรับจ้างซ่อมแซมดูแลตกแต่งถนนและสวนสาธารณะในหมู่บ้าน, บริษัท

รับจ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ทของหมู่บ้าน, บริษัทตลาดกลางประจําหมู่บ้าน, บริษัทรับจ้าง

บริหารพืน้ท่ีพกัผ่อนริมทางหลวง เป็นต้น ซึง่มีสว่นช่วยแบง่เบาภาระของหน่วยงานภาครัฐไปได้มาก 

สอดรับกับทิศทางการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ภูมิภาค พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ดงัได้กลา่วมาแล้วใน ภาคสอง การเมอืง 5.0 
 

บทท่ี 10 [วิสาหกิจมวลประชา] 

เม่ือ [กระชงัยกัษ์เลีย้งปลาท]ู บ่อแรกของจุ้ยประสบความสําเร็จ ได้รับคําสัง่ซือ้ปลาทจํูานวน

ท่วมท้นจากผู้บริโภคท่ีมีความมัน่ใจในความปลอดภยั รสชาดเนือ้ท่ีเหนียวแน่นและความสดหอม ก็

ถึงเวลาทีก่องทุนทัง้สองแห่งซึ่งถือหุ้นรวมกนั 90% จะนําหุ้นออกขาย ประกอบกบัจุ้ยเองก็มีแผนที่

จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 10 เท่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก จึง

จําเป็นต้องใช้เงินลงทนุจํานวนนบัร้อยล้านบาท เขาจึงเลือก Option ที่จะเติบโตไปเป็นบริษัทแบบ 
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[วิสาหกิจมวลประชา] ซึ่งมีเง่ือนไขดงันี ้

ก. ความเป็นเจ้าของ ผู้ ริเร่ิมก่อตัง้บริษัท (จุ้ย) มีสดัส่วนการถือหุ้นได้ไม่เกิน 10%, พนักงาน

บริษัทท่ีมีภมูลิําเนาอยู่ในหมู่บ้านอนัเป็นที่ตัง้ของบริษัทนัน้ ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 60%

และมีตวัแทนในคณะกรรมการบริหารในสดัสว่น 6 ต่อ 10 คน พนกังานบริษัทที่ไม่มีเงินทนุ

มาร่วมก่อตัง้ สามารถกู้ เงินจากกองทุน OVOE ได้, กองทุนหมู่บ้านถือหุ้นได้ไม่เกิน 30%

และสามารถขายให้หรือรับซือ้คืนกบัพนกังานบริษัทท่ีมีภมูลิําเนาอยู่ในหมูบ้่านเท่านัน้ 

ข. ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล เนื่องจากกําไรของบริษัท [วิสาหกิจมวลประชา] จะ

กลายเป็นเงินปันผลไปสูพ่นกังาน ซึ่งเมื่อรวมกบัเงินเดือนแล้วพวกเขาจะเสียภาษีเงินได้ใน

อตัราท่ีสงูถึง 20~35% อยู่แล้ว ขณะเดียวกนัหากมีบริษัทประเภทนีจํ้านวนมากเท่าไร ก็จะ

สร้างหลกัประกนัให้ประชาชนมีงานทําและมีรายได้ท่ีมัน่คง รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึน้ 

เศรษฐกิจก็จะมัง่คัง่เฟ่ืองฟ ูสง่ผลให้สงัคมมีความเข้มแขง็ อาชญากรรมจะสญูพนัธ์ไป 
 

นาย อนน เชาวกลุ เจ้าของรางวลัสิง่ประดิษฐ์ [ถงัขยะคืนเงินแบบ Internet of Thing] เมือ่ครัง้

ยงั เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความช่วยเหลือจาก กองทุน

พฒันา [วิสาหกิจมวลประชา] ในการสร้างโรงงานผลิต [ถังขยะคืนเงิน] ขายให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินหลายแห่ง นําไปติดตัง้ไว้ริมถนนสาธารณะ ในห้างสรรพสินค้า ในสถานีบริการนํา้มนั 

ในท่ีต่างๆ เม่ือคนทิง้ขยะลงถงั ซ่ึงไดแ้ยกประเภทเป็น เศษอาหาร-พืช-ผกั-ผลไม้-ใบไม้ (หมกัทําปุ๋ ย/

อาหารสตัว์) กระดาษ-พลาสติก-ยาง (เผาเพือ่ผลิตไฟ้ฟ้า) ขวดแก้ว-กระป๋องโลหะ (เวียนกลบัมาใช้

ใหม่) มูลฝอยอนัตราย (เผาสลายดว้ยเตาไฟฟ้า) ชดุไมโครชิปท่ีอยู่ภายในถงัจะตรวจจบัว่าเป็นขยะ

ท่ีทิง้ลงถงัถกูประเภทหรือไม่ แล้วคํานวณมลูค่าของขยะชิน้นัน้ พร้อมส่งคําสัง่ให้โอนเงินตามมลูค่า

ของขยะนัน้ ไปเข้าบญัชีธนาคารของผู้ทิง้ 

นอกจากนี ้มีบริษัท [วิสาหกิจมวลประชา] ได้รับการก่อตัง้ขึน้มาอีกเป็นจํานวนมาก อาทิ 

บริษัทโรงไฟฟ้าสามจงัหวดัชายแดนใต้ บรรษัทพลงังานแห่งชาติ บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าไทย สโมสร

ฟตุบอลหอยใหญ่ เป็นต้น และแทบทุกบริษัทล้วนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง จาก

ความผูกพนัของพนักงานในฐานะเจ้าของบริษัท ที่ทํางานอย่างทุ่มเท ตัง้ใจเรียนรู้พฒันาทกัษะใน

งานให้ชํานาญยิ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง ร่วมมือร่วมใจกันพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีอตัรา
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กําไรสงูกว่าบริษัทประเภทอ่ืน 

บริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนจํานวนมาก ได้ขอแปรรูปบริษัทตนเองให้เป็น บริษัท [วิสาหกิจ

มวลประชา] ด้วยการขายหุ้น 60% ให้พนักงาน 30% ให้กองทุนหมู่บ้าน เพื่อจะได้ใช้สิทธิยกเว้น

ภาษีนิติบุคคล กับ เห็นศกัยภาพของบริษัทที่มีพนักงานร่วมเป็นเจ้าของ พร้อมทํางานอย่างทุ่มเท

อย่างสดุความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าและความมัน่คงของตนเองและบริษัท  
 

บทสรุป 

มลูค่าเพ่ิม เกิดขึน้เม่ือ มีคนหรือองค์กรแปรเปลี่ยนวตัถดุิบท่ีมีประโยชน์ในการใช้สอยน้อย-ขาย

ได้ราคาถกู ให้กลายเป็นสนิค้าท่ีมีประโยชน์ใช้สอยมาก-ขายได้ราคาแพงกว่า สว่นต่างระหว่างราคา

ของสินค้ากบัวตัถุดิบนัน้ก็คือมลูค่าเพิ่ม ซึ่งก็คือผลผลิตจากการใช้แรงงานกายและสมองท่ีคนหรือ

องค์กรนัน้สร้างขึน้มานัน่เอง มูลค่าเพิ่มของทุกคนในสังคมรวมกันเรียกว่า “ผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ” ขณะเดียวกนั คนหรือองค์กร จะสามารถเพิม่มลูค่าให้แก่สิ่งของที่ตนผลิตได้มากน้อย

เพียงไร ก็ขึน้อยูก่บัปัจจยัในการผลติท่ีนํามาใช้ ตลอดห่วงโซ่ของการแปรรูปไปจนถึงมือผู้บริโภค ว่า

มีประสทิธิภาพสงูเพียงไร 

เส้นทางการพฒันาประเทศของรัฐบาล คชป ยืนอยู่บนหลกัการ 2 ขา  

ขาหนึ่ง คือ “สถาปนาระบบแบ่งปันมลูค่าเพิ่มของสงัคมอย่างเป็นธรรม” โดยใช้ กระบวนการ

จดัสรรงบประมาณจากเงินบาทหมนุเวียนสว่นท่ีตราออกมาเพ่ิมขึน้ในแต่ละปี ผ่านกองทนุลดความ

เหลื่อมลํา้และสร้างสงัคมยตุิธรรม และ  

ขาสอง คือ “เสริมพลงัการเพิม่ผลผลิตให้ประชาชน เข้าถึงปัจจยัการผลิตที่มีประสิทธิภาพสงู 

อย่างเพียงพอ ทัว่ถึง และ ครบวงจร” ผ่าน กระบวนการบริหารเข็มมุ่งของรัฐบาล ที่มีประสิทธิผลสงู 

โดยกระทรวงและหน่วยงานราชการต่างๆ มีส่วนร่วมในการนําแผนเข็มมุ่งของรัฐบาลไปปฏิบตัิ ไป

ในทิศทางเดียวกนั และ อย่างเป็นเอกภาพ 

นอกจากนี ้รัฐบาล คชป ยงัได้สร้างสาธารณูปโภคในโลกดิจิตอล บนชานชาลา Hopebook ท่ี

มีแอพพลิคชั่นต่างๆช่วยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของประชาชน อย่างครบวงจร จากไร่นาสู่

ตลาดโลก อาทิ Smart Farming, All Villages All Products, Smart Logistics, Medical Expert 

System เป็นต้น 
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รัฐบาล คชป ได้เปลี่ยนความขดัแย้งเป็นความร่วมมือ เปิดโอกาสให้คนทัง้สงัคมได้ใช้ศกัยภาพ

ของตนเองอย่างเต็มที่ในการสร้างผลผลิตที่มีคณุภาพออกสู่ผู้บริโภค ทําให้คนในสงัคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า สังคมมีความปลอดภัยและเข้มแข็ง มีภูมิคุ้ มกันภัยจากการรุกรานทาง

เศรษฐกิจจากทกุสามานย์ต่างชาติที่เข้มแข็งกว่าได้อย่างชาญฉลาด พวกเขาได้ทําหน้าที่ในฐานะที่

เป็น ผู้อภิบาลรัฐ ตามท่ีควรทําอย่างไมข่าดตกบกพร่อง 

“รฐับาลในประเทศใดก็ตาม มีหนา้ทีส่่งเสริมให้คนทัง้สงัคมมีความรู้ในการเลี้ยงปลา สามารถ

ประดิษฐ์คิดค้นพฒันาอุปกรณ์เลี้ยงและจบัปลาได้ด้วยตนเอง เพือ่จะได้มีปลาบริโภคได้ตลอดไป

อย่างยัง่ยืน มิใช่มีหนา้ทีห่าปลามาสงเคราะห์ประชาชนเพือ่ใหจํ้าตอ้งพ่ึงพารฐับาลนั้นตลอดไป” 
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