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::: อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “Problems 
cannot be solved with the same mindset that created 
them” ดังนั้น หากเราต้องการแก้ไขปัญหา เราต้องปรับเปลี่ยน 
mindset และค้นหากระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือเอาชนะปัญหา

::: ในปัจจุบัน เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศต่างๆ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศ
ไทย ก าลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ มากมายท่ีสะท้อนความ
ไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ ความไม่สมดุลทางสังคมและความไม่สมดุลทาง
สิ่งแวดล้อม เราจึงเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจน 
ความเหลื่อมล้ า การจ้างงาน ช่องว่างทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และปัญหาต่างๆ อีกมากมาย 

::: เพ่ือเอาชนะปัญหาดังกล่าว “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” เป็นทางออก
ทางหนึ่งท่ีก าลังเป็นนิยมไปท่ัวโลก เพราะเราต้องการ “วิธีคิด” ใหม่ๆ 
และ “วิธีปฏิบัต”ิ ใหม่ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยน “ปัญหา” ให้เป็น “ทางออก” 
ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

::: Scenario ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” 
ท่ีได้รับการจับตามองในระดับสากล โดยเริ่มต้นจาก “Policy Lab” ซึ่ง
เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย โดยยกตัวอย่าง
แพลตฟอร์ม Policy Lab ท่ีโดดเด่นของประเทศอังกฤษ จากนั้นเราจะ

Editor’s Note
POLICY INNOVATION เปล่ียนโลกดว้ยนวตักรรมเชิงนโยบาย
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กล่าวถึง “Place to Experiment” ของประเทศฟินแลนด์ อัน
เป็นแพลตฟอร์มภาครัฐ ท่ีน่าสนใจท่ีสุดในปัจจุบัน ท่ีจะเป็น
แพลตฟอร์มส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรรม” เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถเปลี่ยน “ไอเดีย” หรือ “นวัตกรรมเชิง
นโยบาย” ใหม่ๆ ให้เป็นนโยบายท่ีได้รับการปฏิบัติจริงหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจผ่านการทดลองและทดสอบได้อย่างน่าสนใจ

::: นอกจากนั้น เราจะกล่าวถึง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ท่ี
น่าสนใจมากมาย ได้แก่ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน
รายบุคคล (Targeting Poverty Reduction) ของจีน รวมถึง
ระบบเครดิตทางสังคม หรือ Social Credit System ของจีน ซึ่ง
ก าลังเป็นท่ีจับตาและถกเถียงกันไปท่ัวโลก จากนั้นจะน าเสนอ
พันธบัตรเพื่อแก้ปัญหาสังคม หรือ Social Impact Bond ซึ่งเป็น 
“นวัตกรรมทางการเงิน” ใหม่ๆ เริ่มต้นจากอังกฤษและได้รับความ
นิยมไปท่ัวโลก  หลังจากนั้นจะกล่าวถึงนวัตกรรมการใช้เงินโอน
อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน
ละตินอเมริกาและท่ัวโลก นวัตกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือ
เกษตรท่ีได้รับความนิยมในทวีปแอฟริกา และสุดท้ายจะกล่าวถึง 
นวัตกรรมบัตรเครดิตสีเขียวของเกาหลีใต้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

Editor’s Note
POLICY INNOVATION เปล่ียนโลกดว้ยนวตักรรมเชิงนโยบาย



::: เราหวังว่าเรื่องราวใน Scenario ฉบับนี้จะจุดประกายให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการสร้าง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” โดยไม่ว่าท่านจะ
มีส่วนร่วมโดยตรงในการออกแบบนโยบายหรือในฐานะพลเมือง ก็
สามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านการท าความเข้าใจ “นวัตกรรมเชิง
นโยบาย” เรียนรู้และเผยแพร่ตัวอย่างท่ีดีจากต่างประเทศ 
ประยุกต์ใช้วิธีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรหรือชุมชนใกล้ตัว 

::: เท่านี้ เราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งในพลังท่ีสร้างการ
เปล่ียนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งในทางออกของปัญหาได้ และเมื่อ
เราสามารถผนกึพลังร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้อยา่ง
แท้จริง ดังค ากล่าวของ Margaret Mead ท่ีกล่าวไว้ว่า “ไม่ต้อง
สงสัยเลยวา่คนกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความคิดและมุ่งมั่นจะเปล่ียนแปลง
โลกได้ เพราะแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่เคยเกิดขึ้น”

Editor’s Note
POLICY INNOVATION เปล่ียนโลกดว้ยนวตักรรมเชิงนโยบาย
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วันน้ีสถาบัน Thailand Future จึงอยากจะ
เล่าตัวอย่างห้องปฏิบัติการนโยบายของ
อังกฤษ ซ่ึงเป็น Policy Lab ชั้นน าของโลก 
ที่ได้สร้างความคิดเชิงนโยบายที่สดใหม่ เป็น
พื้นที่ทดลองและทดสอบนโยบาย ตลอดจน
เป็นที่ ริ เ ร่ิมนโยบายใหม่ๆ ให้กับรัฐบาล
อังกฤษอย่างน่าสนใจ  หลักคิดท่ีส าคัญมาก
ส าหรับห้องปฏิบัติการแห่งนี้  คือ “การ
สร้างนโยบายแบบเปิด (Open policy)”

Policy Lab จึงเป็น “พื้นที่กลาง” ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ก าหนดนโยบายท างานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้ เชี่ยวชาญทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน  ด้วยการท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดกับทีมนโยบายผ่านการใช้เคร่ืองมือ
และเทคนิคใหม่ๆ ที่หยิบยืมมาจากการคิด
เชิงออกแบบ การสร้างนวัตกรรม และ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล

เรื่อง: ประกาย ธีระวัฒนากุล และธราธร รัตนนฤมิตศร

เผยแพร่คร้ังแรกในคอลัมน์คิดอนาคต  กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

Policy Lab

คิดนโยบายอยา่งไรใหปั้ง!

ห้องปฏิบัติการนโยบาย หรือ Policy Lab ก าลังเป็นแพลตฟอร์มใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับการ
ก าหนดนโยบายอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของประเทศ เพราะ Policy Lab เป็นกลไก
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ซึ่งหมายถึง
การสร้างนโยบายใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง 
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Policy Lab มีส่วนช่วยสนับสนุน
การแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ของ
อังกฤษ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์
น าไปสู่ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ท่ีเป็น
ทางออกของปัญหาได้   Policy Lab 
อังกฤษได้เน้นปฏิบัติการใน 3 เร่ืองได้แก่ 
1) การหาแนวทางการแก้ปัญหาและออก
นโยบายใหม่ 2) การสร้างทักษะและ
ความรู้ด้านนโยบายแก่ประชาชน และ 3) 
การสร้างแรงบันดาลใจในการคิดนโยบาย
ใหม่ ๆ ผ่านการทดลองและทดสอบ 

เ ร า ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ข อ ง ห้ อ ง
ปฏิบัติการนโยบายของอังกฤษแล้ว

พบว่า ห้องปฏิบัติการนโยบายเน้นความ
ค ล่ อ ง ตั ว  ยื ด ห ยุ่ น  มุ่ ง ต อ บ โ จ ท ย์
ประชาชนผู้ใช้บริการ และสร้างให้เกิด
ผลกระทบ  โดย Policy Lab มี
กระบวนการค้นหาข้อมูลเชิงลึกตามความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ และมี
กระบวนการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทาง
นโยบาย การสร้างต้นแบบและทดสอบกับ
ประชาชนก่อนจะออกนโยบายจริง ซ่ึงช่วย
ท าให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถประหยัดงบประมาณเป็นอย่าง
มาก



หลายเคร่ืองมือ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ปัญหาในแต่ละขั้นตอนเสมือนการกางแผน
ที่การเดินทาง (Journey mapping) การ
ใช้การ์ดความหวังและความหวาดกลัวเพื่อ
วิเคราะห์ความหวังและความหวาดกลัว
ของประชาชน การส ร้า ง บุคลิกของ
ประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐหรือได้รับผล
จากนโยบาย (Personas) และการ
วิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
ทั้งหมดน้ีเพื่อให้เข้าใจว่า “ประชาชน” 
กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาหรือความท้าทายใน
ชีวิตอะไรบ้าง โดยเป็นการท าความเข้าใจ
ปัญหาประชาชนอย่างรอบด้านและลึกซ้ึง
จริงๆ
- การค้นพบ (Discovery) เพื่อท าความ
เข้าใจ “ความต้องการ” ของประชาชน
และผู้ใช้บริการจากภาครัฐ โดยรวบรวมท า
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงผ่านเคร่ืองมือต่างๆ 
ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ การ
วิจัย การมีส่วนร่วมของสื่อสังคมออนไลน์

เป็นต้น
- การพัฒนานโยบาย (Development) 
เพื่อสร้างไอเดีย โดยท าการแปลงจาก 
“ความต้อ งกา รของประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ” เป็น “นโยบายและบริการ” 
ด้วยการท างานร่วมกันระหว่างประชาชน
ผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการระดม
ความคิดจากประชาชนวงกว้าง การจัด
กิจกรรมวันแฮกความคิด (Hack Day) 
หรือการจัดงานวันสร้างสรรค์ไอเดียและ
นโยบาย (Idea Day)
- การจัดส่งนโยบาย (Delivery) ขั้นตอน
น้ีเป็นขั้นตอนก่อนการออกนโยบายจริง 
โดยมีการจัดท าต้นแบบ (prototyping) 
และจัดพื้นที่ ให้ประชาชนได้มี โอกาส
ทดลองประสบการณ์จริงในการใช้ต้นแบบ 
(Experience prototyping) เพื่อน าผล
ตอบรับและข้อวิจารณ์จากประชาชนมา
ปรับปรุงนโยบายหรือบริการก่อนที่จะ
สร้างนโยบายที่แท้จริง

ห้องปฏิบัติการนโยบายของอังกฤษ
ได้ท าโครงการท่ีน่าสนใจหลายโครงการ 
เช่น วิธีการท าให้ยอดส่งออกสูงถึงพันล้าน
ปอนด์  วิธีกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการดูแล
เด็กเล็กได้ดี  การช่วยเหลือเหย่ือจากโลก
ดิจิทัล การตอบโจทย์ความท้าทายอนาคต
เ ร่ื อ งสั ง คมสู ง วั ย   ก า ร ป้อ งกั นและ
ช่วยเหลือคนไร้บ้าน  การเพิ่มการเลี้ยงดู
เด็กฟรี การป้องกันการขาดเรียน  การ
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการ
ประกันภัยแห่งชาติ  วิธีชักจูงให้ผู้คนใช้
บริการไกล่เกลี่ยเมื่อมีการหย่าร้าง  เป็น
ต้น

กระบวนการของการออกแบบ
นโยบายเชิงนวัตกรรม ประกอบไปด้วย
กระบวนการ “4D” ได้แก่
- การวินิจฉัย (Diagnosis) เพื่อค้นหา
ปัญหา วินิจฉัยปัญหาด้วยเคร่ืองมือต่างๆ 
เพื่อท าความเข้าใจปัญหาด้านนโยบายหรือ
ความท้าทายที่เผชิญอยู่ โดยท าได้ด้วย

Development DeliveryDiagnosis Discovery



(หากเรามองย้อนกลับไปดูนโยบายของ
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาหลายยุค
หลายสมัยจะพบว่าด้วยข้อจ ากัดในหลาย
ประการท าให้นโยบายที่ออกแบบมามักมี
จุดอ่อนตรงเป็นนโยบายแบบเหมารวม  
บ้างก็เป็นนโยบายประชานิยมที่แม้จะโดน
ใจคน แต่ก็ส ร้างความเสียหายให้กับ
ประเทศและขาดความย่ังยืน  บ้างก็เป็น

นโยบายที่สั่งการมาจากส่วนกลางที่อาจ
ขาดมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง หรือขาดนวัตกรรมเชิงนโยบายที่
ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปล่ียนไป ส่งผลให้บาง
นโยบายที่ออกมาไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและ
สร้างความย่ังยืนให้กับประชาชนในระยะ
ยาว
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Policy Lab เป็นแพลตฟอรม์สรา้ง “นวตักรรมเชิง

นโยบาย” ผา่นการมีสว่นรว่มของประชาชน



Policy Lab จึงเป็นแพลตฟอร์มท่ี
ส า คัญ ท่ี จ ะส ร้ า ง  “นวั ต ก ร รม เ ชิ ง
นโยบาย” (Policy Innovation) แบบ
ใหม่ๆ ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยใช้เครื่องมือใหม่ โดยจากบทเรียนที่
เราได้ศึกษาเรียนรู้ท าให้เราเห็นว่าการ
สร้างนโยบายแบบเปิด หรือการสร้าง
นโยบาย ร่วมกันจากทุกภาคส่วน รับฟัง

เสียงของประชาชน ดึงไอเดีย ความคิด 
ภูมิปัญญาจากประชาชนวงกว้างมาร่วมกัน
ออกแบบนโยบายเป็นสิ่งส าคัญย่ิง Policy 
Lab จึงจะเป็นหน่ึงในทางออกที่ส าคัญ
ของการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยให้
พร้อมรับกับอนาคตที่เปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วได้อย่างแท้จริง

Policy Lab เป็นแพลตฟอรม์ท่ีส าคญัท่ีจะสรา้ง 

“นวตักรรมเชิงนโยบาย” (Policy Innovation) แบบใหม่ๆ  

ผา่นการมีสว่นรว่มของประชาชนโดยใชเ้ครือ่งมือใหม่
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“Place to Experiment” 

สุดยอดแพลตฟอรม์

เพื่อนวตักรรมเชิงนโยบายของฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลชื่อว่า Kokeilun Paikka หรือ  
Place to Experiment เพ่ือสนับสนุน
เ ป้ า หม า ย ห ลั ก ข อ ง รั ฐ บ า ล ใน ก า ร
สนับสนุน “วัฒนธรรมการทดลอง” เพ่ือ
ค้นหา ”นวัตกรรม” ใหม่ในการพัฒนา
บริก ารสาธารณะ  ด้ ว ยการส ร้า ง
เคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเป้าหมายน้ี
รัฐบาลฟินแลนด์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดให้มี
แพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมด้าน
การตลาด (market innovations) 
รวบรวมข้อเสนอ ค าแนะน าและแหล่ง
เงินทุนส าหรับนวัตกร

Place to Experiment แพลตฟอรม์ท่ีสนบัสนนุ “วฒันธรรมการทดลอง” 

เพ่ือคน้หา ”นวตักรรม” ใหม่ในการพฒันาบรกิารสาธารณะ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรื่อง: ธราธร รัตนนฤมิตศร
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เป้าหมายส าคัญของฟินแลนด์ คือ การ
เปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาบริการภาครัฐ
จากขั้นตอนกระบวนการแบบบนลงล่าง 
(top-down) มาเป็นการสร้างความ
ร่วมมือกัน (collaboration) มากย่ิงขึ้น  
โดยที่ผ่านมา กระบวนการการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐของฟินแลนด์ก็ได้เ ร่ิม
อาศัยพลังความคิดหรือการระดมทุนจาก
ประชาชนในวงกว้าง  (crowdsourced 
or crowdfunded) เข้ามาใช้มากขึ้น

ทั้งน้ี ฟินแลนด์มองว่า “วัฒนธรรม
การทดลอง” เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่จะ
พัฒนาความ ร่วมมือระหว่ า ง รั ฐและ
พลเมือง   ในขณะเดียวกันก็เป็นกลไกที่ท า
ให้สามารถดึง “นวัตกรรม” ที่มีอยู่ในพื้นที่
ต่างๆขึ้นมาได้ อีกทั้งเป็นหนทางในการเร่ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ  ช่ ว ย
เชื่อมโยงนวัตกรเข้ากับนักปฏิรูปและแหล่ง
เงินทุนอีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของแพลตฟอร์มดิจิทัลน้ี 
คือ เน้นการแก้ปัญหาด้วยทางออกที่เป็น

นวัตกรรมและน าไปสู่การปรับปรุงบริการ
สาธารณะ  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมของผู้คน 
และใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้วยพลเมือง 
(citizen-driven) เป็นหลัก    เป้าหมายของ
ป ร ะ เ ท ศ ฟิ น แ ล น ด์  คื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ความสามารถของฟินแลนด์ในการแก้ไข
ปัญหาสั งคม  ส ร้างความไว้ วางใจจาก
สาธารณชน  ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ยกระดับคุณภาพของนโยบายและบริการ
สาธารณะ
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ระบบในระดับส่วนกลาง ฟินแลนด์เชื่อ
ว่า “การทดลอง” เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้
และมีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาเพื่อ
หาโมเดลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
โครงสร้างทางกฎหมาย  โครงสร้างองค์กร 
และรูปแบบการด าเนินงาน นอกจากน้ี 
ฟินแลนด์ยังได้เน้นเร่ืองการสร้างความ
ร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วน
เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ได้มีการ
ร่วมมือกับภาคประชาสังคมชื่อ Demos
Helsinki ในการสร้างกรอบการทดลอง

ก า รอ อก แ บ บแ ห่ ง ช า ติ ข อ ง รั ฐบ า ล   
พ ร้อมๆ กัน น้ัน  สถา บันสิ่ งแวดล้ อม 
รัฐบาลฟินแลนด์ได้วิ เคราะห์ เ ร่ืองการ
ระดมทุน ทั้งในส่วนการระดมทุนเพื่อการ
ทดลอง การทดสอบและการทดลองใช้
นโยบายในประเทศฟินแลนด์   ซ่ึงจากผล
การศึกษาดังกล่าวจึงได้มีการตัดสินใจที่จะ
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่เพื่อทดลองน า
ร่องและทดลองใช้นวัตกรรมสาธารณะ 
(public innovations)

เปลี่ยนปัญหา
เป็นนวัตกรรม

รัฐบาลได้ระบุถึงประเด็นปัญหาอุปสรรค
ส า คัญในการเผยแพร่นวัตกรรมและ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน    อุปสรรคเหล่าน้ีรวมถึงการ
ขาดเงินทุน ขาดเครือข่ายความเชื่อมโยง
ระหว่าง นวัตกรกับนักลงทุนที่มีความ
ยืดหยุ่น  การขาดข้อมูลเกี่ ยวกับการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้และแนวทางใหม่ ๆ    
นอกจากน้ี การทดลองในระดับพื้นที่และ
ระดับท้องถิ่นแม้เป็นเร่ืองปกติทั่วไปใน
ฟินแลนด์ แต่ยังไม่มีการทดลองอย่างเป็น



แพลตฟอร์มออกแบบมาเพื่อส่ง เสริม
โค รงก า ร ริ เ ร่ิ มที่ เ ป็ นประ โ ยช น์  มุ่ ง
สนับสนุนแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ โดยให้การ
สนับสนุนการทดลองขนาดเล็กๆ ที่ริเร่ิม
โดยประชาชนเอง  รวมถึงการระดมทุน
ขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการทดลองที่
ได้รับการประเมินผลมาแล้ว แพลตฟอร์มมี
บทบาทช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูเน้ือหา
สาระเพื่อค้นหาไอเดียส าหรับโครงการของ
ตนเอง และสื่อสารกันเพื่อช่วยในการท า
การตลาดและแบ่งปันนวัตกรรมของพวก
เขา       แพลตฟอร์มได้แยกนวัตกรรม

ออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับ
ยุทธศาสตร์ ระดับโครงการน าร่องและ
โครงการในระดับ พื้นที่  ส าหรับใน
ระดับยุทธศาสตร์ จะเลือกการศึกษาน า
ร่อง 5-10 โครงการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์
และโครงการที่ส าคัญของรัฐบาล   ในส่วน
ของโครงการน าร่องประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ขั้นพื้นฐาน  บริการที่ริเร่ิม 
และการทดลองของ รัฐบาลท้อ งถิ่ น  
โครงการน า ร่อง เหล่ า น้ีจะได้ รับการ
ตรวจสอบและให้การสนับสนุนจากทีม 
“Experimental Finland” 
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แคมเปญ crowdfunding แรกมุ่งเน้นไปที่
เศรษฐกิจแบบ circular economy งานแห่ง
อนาคต และปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากน้ียังมี
แคมเปญส าหรับบริการท้องถิ่นแบบใหม่และวิธีการ
ใหม่ในการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ 
และยังมีการทดลองใช้ “Universal Basic 
Income” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 

วิธีการท างานหลัก คือ ประชาชนสามารถบอก
ชุมชนเกี่ยวกับไอเดียของตนแล้วสร้างข้อเสนอ
ส าหรับการทดลองทดสอบ และสามารถเริ่มต้นการ
ทดสอบด้วยการสนับสนุนจากเครือข่าย ตลอดจน
สามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนจากนักลงทุน
ประเภทต่างๆ รวมถึง crowdfunding ได้อีกด้วย 
Place to Experiment จึงเป็น “นวัตกรรม
แพลตฟอร์ม” เพื่อสร้าง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” 
ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของโลกน้ี 
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เคล็ดลบันวตักรรม

เพ่ือแกปั้ญหาความยากจน

ของประเทศจีน
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เคล็ดลบันวตักรรม

เพ่ือแกปั้ญหาความยากจนของประเทศจีน

ประเทศจีนถือเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
เพราะมีประชากรกว่า 1,000 ล้านคน ประเทศจีนได้ให้
ความส าคัญกับการลดความยากจนมาอย่างต่อเนื่อง 
และมีการสร้าง “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนได้ตรงจุด จนอาจกล่าวได้ว่า 
ประเทศจีนก าลังจะเป็นประเทศก าลังพัฒนาแห่งแรกที่
บรรลุเป้าหมายการลดความยากจนตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยังยืน    

ความส า เร็จ ท่ีผ่ านมาสะท้อนผ่านข้อมูล ท่ีชี้ ว่ า
ประชาชนจีนกว่า 700 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน
ตามนิยามเส้นความยากจน (poverty line) ได้ โดย
ประชากรยากจนในชนบทลดลงเหลือ 30 ล้านคนภายใน
สิ้นปี 2560 โดยมีอัตราความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 
3.1 และเมื่อพิจารณาเส้นความยากจน (poverty line)  
หรือ 1.9 เหรียญสหรัฐฯ จากปีพ.ศ. 2524 ถึง 2556 จีนได้
ช่วยให้คนจนหลุดพ้นจากความยากจนได้ถึง 850 ล้านคน 
โดยผู้ที่มีความยากจนแร้นแค้น (extreme poverty) 
ลดลงจาก 88% เหลือเพียง 1.85% รายงานของ UN ได้
สรุปว่าประเทศจีนมีส่วนท าให้ความยากจนลดลงไปทั่วโลก
กว่า 70%  ท าให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่ได้
หลุดพ้นจากความยากจน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประชาชนจีนกว่า

700 ลา้นคน

หลดุพน้จาก

ความยากจน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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กลยุทธ์ของประเทศจีน เ พ่ือขจัดความ
ยากจน
1. ก าหนดเป้าหมายการลดความยากจน
อย่างชัดเจน
- ปี 2020 จีนตั้งเป้าหมายจะแก้ปัญหาความ
มั่นคงทางอาหารและเสื้อผ้า  เร่ืองการศึกษา 
สาธารณสุข และที่อยู่อาศัย
- อัตราการเติบโตของรายได้ชาวนาในพื้นที่
ยากจนจะต้องสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
ของประเทศ
- พัฒนาบริการสาธารณะให้เข้าใกล้ค่าเฉลี่ย
มาตรฐานของประเทศ
- ลดความยากจนในพื้นที่ชนบททุกแห่ง 
2. คนยากจนทุกคนควรได้รับการลงทะเบียน
ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์  โดยลงทะเบียน
ประชากรที่ยากจนเข้าในฐานข้อมูลทั้งระดับ
รายบุคคล ระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน
3. ใช้กลยุทธ์การลดความยากจนท่ีก าหนด
เป้าหมายไว้ นโยบาย "5-Batches" ที่ได้ถูก
น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้แก่  
การพัฒนาอุตสาหกรรม การโยกย้ายถิ่น 
(relocation) การชดเชยสิ่งแวดล้อม  (eco-
compensation) การพัฒนาการศึกษา  และ
สร้างความม่ันคงทางสังคม
4. สร้างระบบท่ีส าคัญ  7 ระบบ  ได้แก่ 
ระบบความรับผิดชอบ ระบบนโยบาย ระบบ
การลงทุน ระบบการให้ความช่วยเหลือ ระบบ
ก า ร เ ลื่ อ น ชั้ น ท า ง สั ง ค ม   ( Social 
Mobilization) ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายรอบด้าน  และระบบการประเมิน

goals

database System

strategy

Institutional 
system
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การแก้ปัญหาความยากจนสไตล์จีน
แนวทางการลดความยากจนของจีนมี
ลักษณะเฉพาะของประเทศจีน  น่ันคือ ผู้น า
ให้ความส าคัญและลงมือปฏิบัติการที่เอาจริง
เอาจังแบบกว้างขวาง   หัวใจส าคัญจึงอยู่ที่
ความเป็นผู้น าของพรรคและความเป็นผู้น า
ข อ ง รั ฐบ า ล    พ ร้ อ มๆกั น น้ั นก็ มี ก า ร
ด า เ นินงานที่ ชั ด เจนครบวงจร ตั้ งแต่มี
ยุทธศาสตร์การบรรเทาความยากจน  เพิ่ม
การลงทุนทางการ เงิ น   กระตุ้ นความ
กระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้
อ ยู่อา ศัยที่ยากจน  ตลอดจนสร้างแรง
ขับเคลื่อนทางสังคมในการลดความยากจน  
ที่ส าคัญ มีการประเมินและการก ากับดูแล
อย่างเข้มข้น การแก้ปัญหาความยากจนของ
จีนจึงเข้มข้น มีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม

นวัตกรรมเชิงนโยบายของประเทศไทย
อย่าง “บัตรสวัสดิการประชารัฐ” ถือเป็น
นวัตกรรมที่ส าคัญที่จะมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในประเทศไทย หาก
สามารถเพิ่มนวัตกรรมดีๆ แบบจีนเช่น การ
ส่งทีมงานหมู่บ้าน (Village work team) 
เข้าไปฝังตัวในหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการของชาวบ้านและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อพ้นความยากจนอย่างมีคุณภาพ โดยรัฐ
ให้การสนับสนุนโครงการและงบประมาณ ก็
น่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถขจัดปัญหา
ความยากจนได้อย่างแท้จริงและย่ังยืน

นอกจากน้ี “นวัตกรรม” ที่ส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน คือ การด าเนินแบบปูพรม
ลงลึกในพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้าน โดยได้มีการส่ง
ทีมงานหมู่บ้าน (Village work team) เข้าไป
ท างานในหมู่ บ้านต่างๆ ทั่ วประเทศ ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ทีมงานจ านวน 128 ทีมหรือ
จ านวนประมาณ 540 , 000  คน  โดยมี
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เฉลี่ ย 3 คนเข้าพัก
หมู่ บ้าน  2-3 ปี  ทีมงานหมู่ บ้านจะช่วย
วิเคราะห์ความต้องการของครัวเรือน จัดท า
แผนการพัฒนากับครอบครัว  ประสาน
ทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงท าให้
สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในระดับ
รายบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ที่มา: China's Approach to Reduce Poverty: Taking Targeted 
Measures to Lift People out of Poverty,  Tan Weiping (2018)

Village work team

22





เรื่อง: ประกาย ธีระวัฒนากุล

บ่อยครั้งท่ีผู้คนมักจะแอบท าผิด หรือ
ตั้งใจท าผิด เพราะมีความคิดว่า ไม่มีใคร
รู้ไม่มีใครเห็น  ในขณะท่ีคนท าดี ก็มัก
น้อยใจและไม่อยากท าดีอีกต่อไป เพราะ
ท าดีแต่ไม่ได้ดี สังคมเลยยิ่งบิดเบี้ยวกัน
ไป  

ในทุกวัน น้ี  เมื่ อ เทคโนโลยีดิ จิทัล
พัฒนาไปอย่างมาก  ระบบต่างๆ จึงได้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ทดลองปราบปราม
พฤติกรรมการกระท าที่ ไม่ดีทั้ งหลาย 
พร้อมๆ กับเพื่อส่งเสริมคุณค่าการท าความ
ดีในสังคม  ซ่ึงระบบน้ีเรียกว่า  “ระบบ
เครดิตทางสังคม” (Social Credit

System) 
ระบบ เครดิ ตทางสั งคม  (Social 

Credit System) ที่ก าลังถูกจับตามองมาก
ที่สุดในเวลาน้ีคือระบบของประเทศจีน  
เพราะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ี  และปัจจุบันเร่ิม
เ ป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ แล้วด้วย   
ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
ต่อสู้กับความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหลาย  ไม่
ว่าจะเป็น พฤติกรรมทางการเงิน การ
ทุจ ริตคอ รัปชั่ น  และการส ร้างความ
ไว้วางใจกันในสังคมจีน  อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันน้ียังไม่มีระบบที่ผสานเป็นหน่ึง

เดียวของประเทศเกิดขึ้นได้  แต่ปรากฏว่ามี
ระบบที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน และรัฐ
ท้องถิ่นหลายแห่งที่ด าเนินการคู่ขนานด้วยกัน
ไป 

ระบบเครดิตทางสังคมที่ รัฐเป็นผู้น า น้ี
ได้รับการพัฒนาขึ้นในเมืองและภูมิภาคต่างๆ   
ซ่ึงรัฐบาลแห่งชาติจีนพยายามที่จะใช้ระบบ
เดียว (single national system) ภายในปี 
2020   อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความยากมาก
เพราะมีผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีด า (blacklist) ถึง 7
ล้านคน บุคคลเหล่าน้ีจะไม่สามารถจองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินชั้นหน่ึงส าหรับ
รถไฟความเร็วสูงได้ เป็นต้น

SOCIAL CREDIT SYSTEM ของประเทศจนี



ที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงพฤติกรรมที่ดีที่น่า
เป็นแบบอย่างด้วย เช่น การดูแลผู้สูงอายุ 
ทั้งน้ี ธุรกิจยังมีเป้าหมายในเมืองธุรกิจใหญ่
เช่น ในเซ่ียงไฮ้และลูโจว เพื่อให้คะแนน
เร่ืองอาหารปลอดภัย และมลภาวะ 

ในเขตปกครองตนเองซินเจียง ซ่ึงมี
ชาวมุสลิมอุยกูร์เป็นส่วนใหญ่น้ัน  ได้น า
ระบบการจดจ าใบหน้ามาใช้บนท้องถนน
เพื่ อ รวบรวมข้ อมู ลชี วภาพและการ
ตรวจสอบพฤติกรรมออนไลน์  ภูมิภาคน้ี
จึงถูกมองว่าเป็น "ห้องปฏิบัติการแถว
หน้า” ส าหรับการพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังทั่วประเทศจีนในอนาคต

ระหว่างปี 2012 ถึงปี 2017 จ านวน
กล้องเฝ้าระวังในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 13 ต่อปี   ในขณะที่สถิติทั่วโลก
น้ันมกีารเติบโตเพียงร้อยละ 2 ต่อปเีท่าน้ัน 
นอกจากน้ี กล้องของจีนยังมีระบบการ
จดจ าใบหน้าอีกด้วย ซ่ึงระบบการจดจ า
ใบหน้านี้ได้บูรณาการเพิ่มขึ้นกับระบบ 

E-Commerce การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลต่อ
บุคคล โดยผ่านระบบออนไลน์และไม่ผ่าน
ตัวกลาง (P2P Lending)  

ระบบเอกชนที่ รู้ จักกันดี คือ Sesame 
Credit ซ่ึงพัฒนาโดย Ant Financial ซ่ึงเป็น
บริษัทในเครือของอาลีบาบา  ระบบดังกล่าว
ได้ถูกน ามาใช้ ซ่ึงกรณีที่บุคคลถูกให้คะแนน
ต่ าอาจมีผลกระทบนอกเหนือจากการให้กู้ยืม
เงิน (เช่น การห้ามใช้โรงแรมบางแห่ง) และ
รวมถึงติดบัญชีด าของรัฐบาลด้วย    Sesame 
scores อาจป้อนเข้าสู่ระบบในระดับประเทศ
ในอนาคต    

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่เชื่อในระบบ
เอกชนเน่ืองจากเป็นแหล่งที่มาทางการค้าของ
เอกชน เช่น Sesame scores ที่จริงคล้ายกับ
โปรแกรมความภักดีต่ออาลีบาบาและวิธีที่ง่าย
ที่ สุ ด ใ น ก า ร เ พิ่ ม ค ะ แ น น
คือ   การซ้ือของเพิ่มเติมจากอาลีบาบา 

www.techinasia.com/

ส าหรับการทดลองคร้ังแรกได้มีขึ้นที่เมือง
ซุยหนิง  ด้วยระบบดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทดแทนบทลงโทษแบบสุ่มและการ
ก ากับดูแลที่ไม่ดี   อย่างไรก็ตาม ระบบ
ดังกล่าวขึ้นกับระบบข้อมูลที่ยังไม่ดีนัก ท า
ให้โครงการน้ีถูกยุติลงจากการประท้วงโดย
ประชาชน  

ส าหรับโครงการน าร่องล่าสุดที่เมืองเซิน
เ จ้ิน ได้น าเอาระบบการจดจ าใบหน้า 
(facial recognition) มาใช้ชี้ตัวบุคคลและ
สร้างความอับอายให้กับคนที่ข้ามถนนอย่าง
ไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร รวมไปถึง
คิดค่าปรับด้วย

โครงการน าร่องอีกโครงการหน่ึงที่ เจ้ิง
โจว พยายามปรับพฤติกรรมทางการเงิน
ของคน ก็ได้ใช้ระบบการจดจ าใบหน้ามา
ประยุกต์ใช้ ท าให้ผู้ที่มีหน้ีอยู่เกิดความอับ
อายเมื่อพยายามโทรหาใครส าหรับระบบน้ี
ส่วนใหญ่มีการใช้งานในเมือง Rongcheng
ซ่ึงประชาชนจะถูกจัดอันดับตามฟฤติกรรม



เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคาร
กลางจีนได้ประกาศให้คะแนนเครดิตอีก
แบบหน่ึง คือ Baihang Credit Scoring อี
โดยมีอาลีบาบาและ Tencent หน่ึงในผู้
ถือหุ้น

หลายปี ท่ีผ่านมานี้  รัฐบาลจีนได้
กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ ง
ระบบเครดิตทางสังคม ในปี 2014 
แผนการเหล่าน้ีได้รับการด าเนินการอย่าง
เป็นทางการ  และระบบเครดิตทางสังคม
แห่งชาติน้ีจะท าให้เกิดขึ้นจริงในปี 2020   
ระบบน้ี คือ จะท าการนับคะแนนของ
พฤติกรรมคนทั้งออฟไลน์และออฟไลน์
ของพลเมืองชาวจีนและธุรกิจของจีนโดย
อัตโนมัติ  และหากใครหรือธุรกิจใดมี
คะแนนต่ าก็จะส่งผลร้ายแรงในหลาย ๆ

ด้านในชีวิตประจ าวันและธุรกิจ
หากเรามองถึงปฏิกิ ริยาตอบสนองถึง

ระบบน้ี  เราพบว่า ฝั่งทางตะวันตกค่อนข้าง
จะไม่ เห็นด้วยกับระบบเครดิตทางสังคม
เหล่ า น้ี   อย่างไรก็ตาม  ในมุมมองของ
ประเทศจีนแล้วกลับได้รับการตอบรับที่เป็น
บวกอยู่มากในการจัดอันดับเครดิตทางสังคม 
Social Credit System นับเป็นนวัตกรรม
เชิงนโยบายที่น่าสนใจ แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียง
ในวงกว้างถึงประโยชน์และผลกระทบทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงในแต่ละที่จะต้องออกแบบให้
เหมาะสมเพื่อให้เอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมเชิง
บวกและไม่ตีตราพฤติกรรมเชิงลบจนเกินไป 
เพื่อสร้างสังคมที่มีความมั่นคง เชื่อใจกัน เป็น
ธรรม แต่ก็มีเสรีภาพและเกื้อกูลกันได้ไป
พร้อมๆ กัน





Social Impact Bond: 

พนัธบตัรเพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคม

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา 

มีการใชน้วตักรรมทางการเงิน

เพ่ือน ามาช่วยแกไ้ขปัญหาสงัคมกนัมากข้ึน

การเงิน ตัวอย่างเช่น “Cat Bond” 
ส าหรับการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ 

นอกจากน้ัน นวัตกรรมทางเงินหน่ึงที่
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย และได้ใช้
กันทั่วโลก ได้แก่ Social Impact Bond 
ที่เร่ิมต้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในประเทศ
อังกฤษและแพร่ขยายไปใช้งานในหลาย
ประเทศทั่วโลก

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อน ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมกันมากขึ้นที่เรารู้จักกันดีก็เช่น 
ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) ที่ริเร่ิม
โดยคุณมูฮัมหมัด ยูนุส หน่วยงานอย่าง 
Milken Institute ที่เชื่อในพลังของตลาด
ทุนว่าสามารถน ามาช่วยแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของมนุษย์ ก็น าเสนอ
งานวิจัยจ านวนมากเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง

เรื่อง: กองบรรณาธิการ Thailand Future
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Social Impact Bond หรือพันธบัตร
ผลกระทบทางสังคม เร่ิมตั้งโดยองค์กรชื่อว่า 
“Social Finance” ของประเทศอังกฤษ 
เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2010 และได้รับความ
ส น ใ จ อ ย่ า ง สู ง ทั้ ง ใ น อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ ใ น
ต่างประเทศSocial Impact Bond เป็น
สัญญากับภาครัฐที่ผูกพันว่า รัฐจะส่งมอบ
เงินให้แก่ผู้ ลงทุนในพันธบัตรเมื่อ เกิด
ผลลัพธ์ทางสังคม (social outcome) 
ตามที่ตกลงกันไว้ ดังน้ัน พันธบัตรผลกระทบ
ท า ง สั ง ค ม  จึ ง เ ป็ น  Outcomes-based 
contract รูปแบบหน่ึง ตัวอย่างผลกระทบ
ทางสังคมที่ต้องการ เช่น การลดอัตราการ
กระทาผิดซ้ าของนักโทษ การลดจานวนคน
ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาล การเพิ่มอัตรา
การเรียนต่อ การเพิ่มอัตราการอ่านออก
เขียนได้ของเด็กจากครอบครัวรายได้ต่ า การ
ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น เงินที่รัฐ
มอบให้ ผู้ ล งทุ นพั นธ บั ตร เกิ ดจา ก เ งิ น
งบประมาณที่ภาครัฐสามารถประหยัดได้จาก
โครงการต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
การด าเนินโครงการต่างๆ โดย NGO ที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาสังคมและเคยมีประสบการณ์ที่

ประสบความส าเร็จในอดีต แต่ขาดแคลนเงิน
ลงทุนก็สามารถได้เงินทุนจากผู้ลงทุนใน
พันธบัตรดังกล่าว ส่วนผลตอบแทนต่อนัก
ลงทุนจะขึ้นอยู่กับระดับผลลัพธ์ทางสังคมที่ดี
ขึ้น 

ดังน้ัน พันธบัตรผลกระทบทางสังคม 
(SIB) จึงเป็นการระดมทุนมาให้ใช้จ่าย
ล่วงหน้า (up front funding) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดต้นทุนการรักษาความเสียหายใน
อนาคต โดยภาครัฐไม่มีความเสี่ ยงกับ
งบประมาณรายจ่าย

โครงการแรกของ SIB เร่ิมที่อังกฤษเมื่อ
เดือนกันยายน 2010 เรียกว่า “One*SIB” 
ใช้กั บประ เด็นด้ านยุติ ธ รรมทางอาญา 
(criminal justice) หลังจากที่แนวคิดเป็นที่
แพร่หลายในอังกฤษและเร่ิมมีการน าแนวคิด
ไปใช้ประโยชน์ ประธานาธิบดีโอบามา ของ
สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจกับแนวคิดน้ีมาก 
เดือนมกราคม 2011 Social Finance 
หน่วยงานที่เร่ิม SIB จึงได้ไปเปิดสาขาที่
บอสตันสหรัฐอเมริกาเพื่อให้บริการพันธบัตร
ผลกระทบทางสังคมในสหรัฐ

พนัธบตัรผลกระทบทางสงัคม

สรา้งความหวงัส าหรบัอนาคต
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ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ประธานาธิบดี
โอบามาเสนองบประมาณปี 2012 ให้เงิน 
100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตั้งต้นใช้ SIB 
โดยสหรัฐเรียกโครงการน้ีว่า “Pay for 
Success Bonds” นอกจากน้ียังมีการน า
แนวคิดน้ี ไปใช้ ในประเทศอื่นๆ อีก เช่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

หน่วยงาน Social Finance ได้ระบุ
ความต้ังใจไว้ว่า ต้องการเร่งกระบวนการการ
น าเงินทุนที่ไม่ใช่ของภาครัฐมาแก้ไขปัญหา
สังคมให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นและมีแหล่ง
เงินทุนที่แน่นอนมากขึ้นเพื่อท ากิจกรรมทาง
สังคม เช่น ในโครงการเกี่ยวกับยุติธรรมทาง
อาญา สุขภาพ การติดยา เด็กที่ด้อยโอกาส
ทางสังคม ผู้สูงอายุ โดยเห็นว่าที่ผ่านมา การ
ใช้จ่ายเงินเพื่อการแทรกแซงปัญหาในช่วง
เร่ิมแรก (early intervention) มีน้อยเกินไป 
ท าให้โครงการต่างๆ ขาดแคลนงบประมาณ
ไปแก้ปัญหาตั้งแต่เร่ิมแรก ส่งผลให้เกิดผล
ทางลบต่างๆ ให้เยียวยาที่ปลายเหตุ
พันธบัตรผลกระทบทางสังคมต้ังอยู่บน

หลักการที่ว่าจะระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อ
น าเงินมาลงทุนแทรกแซงแก้ไขปัญหาตั้งแต่
ในช่วงเร่ิมแรก โดยนักลงทุนออกเงินลงทุน
ไปก่อน เมื่อมี เงินทุนเพียงพอก็สามารถ
ด าเนินการโครงการทางสังคมต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน และท าให้ไม่เกิดผล
เสียต่างๆ มากเท่ากับการไม่ได้ป้องกันไว้ ซ่ึง
ท าให้ประหยัดงบประมาณของรัฐที่จะมา
แก้ไขที่ปลายเหตุ งบประมาณที่ประหยัดได้
ดังกล่าวส่วนหน่ึงก็น ามาเป็นผลตอบแทนแก่
ผู้ลงทุน ดังน้ัน ความเสี่ยงหลักจึงอยู่ที่นัก
ลงทุน ซ่ึงหากโครงการไม่ส าเร็จ เกิดผล
กระทบทางลบ  ภาค รัฐก็ ต้ อ ง เ สี ย เ งิ น
งบประมาณแก้ไขปัญหาสังคมอยู่แล้ว 

แต่หากโครงการส า เ ร็จ รัฐประหยัด
งบประมาณได้ นักลงทุนได้ผลตอบแทนการ
ลงทุน และหน่วยงานที่ท ากิจกรรมทางสังคม
ก็ได้บรรลุเจตนาของตน สังคมโดยรวมก็
ได้รับประโยชน์จากสภาพสังคมในปัญหา
น้ันๆ  ที่ ดี ขึ้ น แ ละก า ร ใช้ เ งิ นภา ษี ข อ ง
ประชาชนก็มีประสิทธิภาพ
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พันธบัตรผลกระทบทางสังคมเพื่อสร้างความ
เปล่ียนแปลง

พันธบัตรผลกระทบทางสังคมเร่ิมต้นใช้กับ
โครงการลดอัตราการกลับมาจ าคุกซ้ าซาก
ของนักโทษอันเกิดจากการกระท าผิดซ้ า 
(reoffending rate) ที่ เ รือนจ า 
Peterborough โดยเร่ิมจากการระดมทุน
จากนักลงทุนเพื่อตั้ งเป็นกองทุนสาหรับ
โครงการป้องกันไม่ให้นักโทษกระทาผิดซ้ า 
โครงการดังกล่าวด าเนินการภายในเรือนจ า
และ ในชุ มชน  โดย ได้ ท า สัญญา ไ ว้ กั บ
กระทรวงยุติธรรมของอั งกฤษ ว่าหาก
โครงการส าเร็จ เช่น ลดอัตราการท าผิดซ้ าได้
อย่างมี นัยส า คัญ กระทรวงยุติธรรมจะ
จ่ายเงินให้เป็นผลตอบแทนการลงทุน เช่น 
7.5% เป็นต้น 

Social Finance ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ในประเทศอังกฤษเพื่อประเมินศักยภาพของ
พันธบัตรเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมเพื่อ
ป รั บป รุ งบ ริ ก า รส นับ ส นุน ครอ บค รั ว 
การศึกษาเหล่าน้ีได้ประเมินศักยภาพของ
พันธบัตรผลกระทบทางสังคมเพื่อจัดหา
บริการป้องกันและแทรกแซงต้นเพื่อปรับปรุง
ผลลัพธ์ส าหรับเด็กและสร้างการประหยัด
ต้นทุนให้กับหน่วยงานท้องถิ่น 

ในสหรัฐอเมริกา โครงการ “Pay for Success Bonds” เร่ิมใช้ใน 7 
โครงการ เช่น โครงการการพัฒนาแรงงาน การศึกษา การกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน การดูแลเด็กพิการ เป็นต้น ภายใต้โครงการ
ดังกล่าว องค์กรทางการเงินหรือตัวกลางกับรัฐบาลจะท าสัญญากัน 
โดยระบุจ านวนประชากรที่จะช่วยเหลือ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และ
วิธีการที่ใช้ ตลอดจนตารางการจ่ายผลตอบแทน ตัวกลางระดมทุน
จากนักลงทุนและมอบเงินลงทุนกับผู้ให้บริการ เช่น NGO ที่เกี่ยวข้อง
และมีประวัติความส าเร็จในอดีตเพื่อจัดท าโครงการเพื่อมุ่งเป้าหมาย
ตามที่ระบุในสัญญา รัฐ New York City ได้ออกพันธบัตรเพื่อการ
ฟื้นฟูนักโทษมูลค่า 9.6 ล้านเหรียญ ด าเนินการโดย Osborne 
Association โกลด์แมนแซคส์เป็นผู้ ซ้ือพันธบัตร และจะได้
ผลตอบแทนหากอัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง 
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องค์ประกอบและระบบของ Social Impact 
Bond ที่ส าคัญคือการที่ภาครัฐมีโครงการ
แก้ไขเยียวยากลุ่มคนที่รัฐต้องการให้ความ
ช่วยเหลืออยู่แล้ว โดยบางโครงการมีต้นทุน
สูง โดยรัฐสามารถท าสัญญากับตัวกลาง (เช่น 
“Social Finance”) เพื่อให้ไประดมทุนและ
คัดเลือกหน่วยงาน (เช่น NGO ต่างๆ) เพื่อ
จัดท าโครงการแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาให้
กลุ่มคนที่รัฐต้องการช่วยเหลือในเชิงป้องกัน  
ส่วนนักลงทุนออกทุนล่วงหน้าให้กับตัวกลาง
เพื่อไปจ่ายให้กับหน่วยงานที่จัดทาโครงการ
แทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวกลาง
น าเงินที่ระดมทุนได้ให้กับหน่วยงานที่ถูก
คัดเลือกให้จัดท าโครงการ จากน้ันหน่วยงาน
ด าเนินโครงการและมีที่ปรึกษาฯ ติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง สุดท้ายผู้ตรวจสอบ
อิสระประเมินเพื่อตัดสินว่าโครงการบรรลุผล

ตามสัญญาหรือไม่  หากบรรลุผลรัฐบาล
จ่ายเงินให้ตามสัญญา โดยน างบประมาณมา
จากเงินที่ประหยัดได้จากการที่ไม่ต้องแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ

พันธ บัตรผลกระทบทางสั งคม เ ป็น
นวัตกรรมทางการเงินที่มีความน่าสนใจและ
เป็นวิธีการใหม่ๆ ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาสังคม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็น
แนวทางใช้การคลังเพื่อสังคมแบบหน่ึง โดย
เน้นการมีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรจาก
ภาคส่วนอื่นๆ และรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน 
นวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสังคมนี้ ถือเป็น
หนึ่งความก้าวหน้าในนวัตกรรมทางสังคม 
(Social Innovation) ท่ีด าเนินงานอย่าง
คึกคักในหลายๆ ประเทศมาก ถือ เป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีเป็นโอกาสและความหวัง
เพ่ือแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ
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Conditional Cash Transfer: 

แกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งสรา้งสรรค์

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ประเทศต่างๆ ล้วนมีวิธีการช่วยเหลือคน
ยากจนของประเทศตน บางประเทศเน้นให้
เงิน บางประเทศเน้นให้สิ่งของหรือสวัสดิการ 
บางโครงการเชื่อเร่ืองบการให้เงินให้เปล่า
เพื่อให้คนจนตัดสินใจใช้เงินเอง ในขณะที่บาง
โครงการเชื่อเร่ืองการให้เงินเฉพาะกลุ่ม เช่น 
เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือบางโครงการเน้น
การผูกเงื่อนไขไปกับการให้เงิน หรือที่เรียกกัน
ว่ า  “ก า ร ให้ เ งิ น โ อนอ ย่ า งมี เ งื่ อ น ไ ข ” 
(Conditional Cash Transfers :CCT)

การที่ CCT โด่งดังขึ้นมาเน่ืองจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่สามารถช่วยลด
ความยากจนได้อย่างถาวร และโดยกลไกเองก็
เป็นการถอยออกจากประชานิยมโดยตัวของ
มันเองด้วย นโยบายการให้ความช่วยเหลือคน
ยากคนจนส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินโอน 
แบบไม่มีเงื่อนไข หรือเป็นการให้เงินกับกลุ่มที่

ต้องการให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆ เช่น ให้
เงินแก่คนสูงอายุ ให้เงินแก่คนจน เป็นต้น 
โดยไม่ ได้ มี เ งื่ อนไขให้ ผู้ ไ ด้ รับ เงิ นความ
ช่วยเหลือท าอะไร นโยบายดังกล่าวจึงเป็น
การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน แต่
ไม่ได้มุ่งให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
เบ้ืองหลังอาจมีปรัชญาพื้นฐานว่าผู้ได้รับเงิน
สามารถน าเงินไปยกระดับชีวิตตนเองได้ด้วย
ตนเอง

ส่ วนการให้ เ งิ น โอนอ ย่ า งมี เ งื่ อนไ ข 
(Conditional Cash Transfers: CCT) เป็น
การโอนเงินให้กับคนจนอย่างมีเงื่อนไขเพื่อ
เพิ่มทุนมนุษย์ (human capital) เช่น ด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข โดยตั้ งอ ยู่บน
สมมติฐานที่ว่าครอบครัวที่ยากจนได้ลงทุน
น้อยเกินไปในทุนมนุษย์(underinvestment) 

เรื่อง: ธราธร รัตนนฤมิตศร
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ไปทั่วโลกจนมีการด าเนินงานในกว่า 24
ประเทศในปี 2551

ในปัจจุบันทุกพื้นทวีปจะมีโครงการให้
เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข เช่น บราซิล 
โคลอมเ บีย เอลซาวาดอว์ ฮอนดู รัส 
เม็กซิโก นิคารากัว ปารักวัย บังคลาเทส
อินโดนีเซีย และก าลังเร่ิมทดลองใช้ใน
กัมพูชา มาลาวี ปากีสถาน และโมร็อคโค 
โดยแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ได้นาไปปรับใช้
ในโครงการ Opportunity NYC ของนคร
นิวยอร์ค

ในหลายทศวรรษก่อน การช่วยเหลือคน
ยากจนในประเทศต่างๆ มักใช้การโอนเงิน
แบบไม่มีเงื่อนไข ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือท า
ให้คนที่ได้รับเงินโอนต้องคอยพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากรัฐและไม่สามารถหลุดพ้น
วงจรความยากจนได้ ในทศวรรษที่ผ่านมา 
หลายประเทศได้เร่ิมใช้การโอนเงินแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) 
ทดแทนการโอนเงินแบบเดิมและพบว่า
ประสบความส าเร็จในหลายประเทศ

หลักการการโอนเงินแบบมีเง่ือนไขคือ

การโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคน
จนและคนเฉียดจน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ
โอนให้กับผู้หญิงที่เป็นมารดาในครัวเรือน
โดยมีเงื่อนไขให้พาเด็กในครอบครัวเข้า
ศึกษาในโรงเรียนและตรวจสุขภาพรับ
วัคซีนตามก าหนด หรือให้แลกกับการ
ท างาน การโอนเงินให้โดยมีเงื่อนไขจึงเป็น
ก า ร เ พิ่ ม ต้ น ทุ น ค่ า เ สี ย โ อ ก า ส 
(opportunity cost) ให้กับครอบครัว 
หากไม่ท าตามเง่ือนไข พร้อมๆ กับให้ความ
ช่ วย เหลื อครอบค รั ว ให้มี ท รัพยากร
เพียงพอส าหรับด ารงชีวิต และช่วยตัด
วงจรความยากจนในรุ่นต่อไป 

ซานติอาโก เลวี่ รองประธานธนาคาร
พัฒนาระหว่างอเมริกาผู้มีบทบาทสร้าง
โครงการ Progresa Oportunidades ใน
ประเทศเม็กซิโก ซ่ึงเป็นโครงการให้เงิน
ช่วยเหลืออย่างมี เงื่อนไขรุ่นบุกเบิกใน
ละตินอเมริกา กล่าวว่า “ถ้าคุณจะให้เงิน
ช่วยเหลือก็ควรจะให้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด
เพื่อสักวันหน่ึง ระดับความยากจนจะ
ลดลงไปถึงระดับที่คุณไม่จ าเป็นจะต้องให้
อีกต่อไป” 

เงินโอนอย่างมีเงื่อนไขมีเป้าหมายเพื่อลด
ความยากจนในระยะสั้นและเสริมสร้างทุน
มนุษย์ในระยะยาว มุ่งท าลายวงจรกับดับ
ค ว า ม ย า ก จ น ที่ จ ะ ส่ ง ต่ อ ถึ ง รุ่ น ลู ก 
นอกจาก น้ี  ยั งต้อ งการช่ วย คุ้มครอง
ครอบครัวยากจนจากผลกระทบที่เลวร้าย
ที่สุดของการว่างงาน การเจ็บป่วยรุนแรง 
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ในครัวเรือน โดยมาตรการน้ีลด
ความเสี่ยงที่เด็กๆ จะต้องอดอาหารหรือ
ต้ อ ง อ อ ก จ า ก โ ร ง เ รี ย น ก ล า ง คั น 
ขณะเดียวกันก็สร้างทักษะและความรู้ให้
เด็กส าหรับอนาคตไปด้วย 

การให้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไขเป็นการ
บริหารจัดการในด้านอุปสงค์ ใช้คร้ังแรกที่
ประเทศในแถบลาตินอเมริกา ในปี 1995 
ที่บราซิลและ 1997 ที่เม็กซิโก โดยในปี
พ.ศ.2540 มีประเทศก าลังพัฒนาเพียง 3 
ประเทศที่ด าเนินโครงการให้เงินช่วยเหลือ
อย่างมีเง่ือนไข คือบังคลาเทศ บราซิลและ
เม็กซิโก แต่หลังจากน้ัน 10 ปี โครงการ
การให้เงินโอนอย่างมีเง่ือนไขได้แพร่สะพัด
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โครงการ พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายหรือเงื่อนไข 
แต่มีหลักการเดียวกันคือการให้ความ
ช่วยเหลือโดยมี เงื่อนไขการเสริมพลัง 
(empower) ให้กับครอบครัวน้ันๆ 
โครงการเงินโอนแบบมีเงื่อนไขมีข้อดีใน
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกด้วย จาก
การที่ผู้เสียภาษีมีแนวโน้มที่จะสนับสนุน
โครงการที่ช่วยเหลือคนจนหากมีการ
เชื่อมโยงเงินที่ช่วยเหลือกับความพยายาม
ของผู้รับที่จะหลุดพ้นจากความยากจนใน
ระยะยาวโดยเฉพาะการเพิ่มสวัสดิการ
ให้กับเด็ก

สิ่ งส า คัญคือการก าหนดเงื่อนไขที่
เหมาะสม  โครงการการโอนเงินแบบมี
เงื่อนไขครอบคลุมคนประมาณ 20% ของ
บราซิล 18.5% ของเม็กซิโก โดยต้นทุนใช้
ประมาณ 0.5% ของ GDP องค์ประกอบ
ส าคัญของโครงการการโอนเงินแบบไม่มี
เงื่อนไขโดยทั่วไป คือ
• มีเป้าหมายที่ครอบครัวที่จนที่สุดในสังคม 
มีเง่ือนไขว่าเด็กจะต้องได้รับประโยชน์ 
• เงื่อนไขด้านการศึกษามักประกอบไป
ด้วยการเข้าเรียน จ านวนสูงสุดที่อนุญาต

ให้ขาดเรียน บางกรณีพิจารณาผลการ
เรียนขั้นต่ าด้วย เช่น ห้ามซ้ าชั้นเกิน 1 คร้ัง 
หรือต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า
• เงื่อนไขด้านสุขภาพของเด็กและหญิง
ตั้งครรภ์
• จ านวนเงินโอนแปรผันไปตามจ านวนเด็ก 
อายุและเพศ และระดับการศึกษา บาง
ประเทศก าหนดเวลาจ ากัดการให้ เช่น ชิลี
• จ านวนเงินโอนมักให้ไม่มาก เช่น เส้น
ความยากจนหรือมากกว่าเล็กน้อย 
• ในด้านหน่ึงเป็นการชดเชยค่าเสียโอกาส
จากการท างานของเด็ก อีกด้านหน่ึงเป็น
การเพิ่มต้นทุนให้กับครอบครัวหากไม่ส่ง
ลูกไปเรียน

ในกรณีประเทศโคลอมเบีย พบว่า
ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ สู ง  โ ด ย นั ก
เศรษฐศาสต ร์พฤติกรรมเข้ ามาช่ วย
ออกแบบโครงการโดยก าหนดเงื่อนไขให้
น าเงิน 1 ใน 3 ที่จะได้รับในแต่ละเดือน
ฝากในบัญชี ซ่ึงจะถอนเงินได้ต่อเมื่อจบปี
การศึกษา และได้รับเงินโบนัสก้อนเมื่อ
เรียนจบในระดับชั้นการศึกษา 

ในต่างประเทศ โครงการการโอนเงินแบบ
มีเงื่อนไขมีทั้ งการใช้ในระดับประเทศ
โดยรวม เช่น โครงการ Bolsa Familia
ของบราซิล โครงการ Oportunidades
ของเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโกเร่ิมจาก
โครงการ Progresa เมื่อพ.ศ. 2540 กับ 
300,000 ครัวเรือนและได้ เพิ่มขนาด
โครงการในระยะต่อมาเป็นโครงการ 
Oportunidades ซ่ึงครอบคลุมประชากร 
5 ล้านกว่าครัวเรือน หรือโครงการการโอน
เงินแบบมีเงื่อนไขใช้ในบางพื้นที่  เช่น 
โครงการ Chile Solidario ของชิลี หรือใช้
เป็นโครงการทดลองก่อน เช่น โครงการ 
Cash Transfer for Orphans and 
Vulnerable Children ในเคนยา บาง
โครงการมุ่งลดความยากจนในวงกว้างเช่น
ในบราซิลและเม็กซิโก บางโครงการมุ่งลด
ความแตกต่างทางการศึกษาระหว่างหญิง
กับชาย เช่น ในบังคลาเทศและกัมพูชา 
บางโครงการเชื่อมโยงกับปัญหาส าคัญของ
ประเทศเช่น ปัญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS 
ในประเทศกลุ่มแอฟริกา แต่ละโครงการ
อาจมีความแตกต่างไปตามขนาดของ
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ในด้านผลกระทบของโครงการ มีงานวิจัย
จ านวนมากที่ประเมินผลโครงการการโอน
เงินแบบมีเงื่อนไขในประเทศต่างๆ  เช่น 
Fiszbeinand Shady (2009) พบว่า CCT 
เป็นโครงการที่ลดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าอย่างมีนัยส าคัญที่สุด ช่วยเพิ่ม
มาตรฐานการครองชีพของครอบครัวคน
จน เพิ่มระดับการเข้าโรงเรียนของเด็กและ
การใช้บริการสุขภาพ และลดแรงงานเด็ก 
Hoffman (2006) พบว่าการลดลงของ
ความเหลื่อมล้ าในช่วง 2001-2005 ของ
บราซิล สามารถอธิบายได้จากโครงการ
การโอนเงินแบบมีเงื่อนไข  Economist 
(2010) สรุปจากประสบการณ์ของ
ประเทศบราซิล พบว่า โครงการดังกล่าว
ท าให้จานวนของคนยากจน (รายได้ต่ ากว่า 
440 ดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 8% ตั้งแต่ปี 
2003 ดัชนีวัดความไม่เท่าเทียมกันด้าน
รายได้ (Gini index) ลดลงจาก 0.58 เป็น 
0.54 ความเท่าเทียมกันในด้านรายได้มี
มากขึ้น ทั้งน้ี น่าจะเป็นเพราะโครงการ
ดังกล่าวได้วางเงื่อนไขให้ครัวเ รือนที่
ยากจน ส่งลูกเข้าโรงเรียน ซ่ึงเป็นการ
ขยายโอกาสทางอาชีพให้พวกเขา พร้อม
ทั้งให้ครัวเรือนเหล่าน้ันดูแลด้านสุขภาพ
แก่คนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆ ด้วย 
โดยใช้งบประมาณไม่มากนัก
นอกจากน้ี มีข้อยืนยันในประเด็นที่หลาย

ฝ่ายกังวลว่า การให้เงินช่วยเหลืออย่างมี

เงื่อนไขไม่ได้ท าให้ผู้ใหญ่ท างานน้อยลง
ในขณะที่ได้รับเงินอุดหนุนรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ โครงการการให้เงินช่วยเหลือ
อย่างมีเงื่อนไขต้องมีบริการด้านการศึกษา
แ ล ะ ส า ธ า ร ณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภ าพ ดี เ ป็ น
ฐานรองรับ และต้องมุ่ ง เ น้นเ ร่ืองการ
เตรียมความพร้อมสาหรับเด็ก เช่น ให้เด็ก
ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือ
ได้เข้าสู่สถานศึกษาก่อนวัยเรียน  

ธนาคารโลกได้สรุปประสบการณ์
โครงการให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfers) ในนานา
ประเทศไว้ว่า โครงการดังกล่าวมีความโดด
เ ด่ น ใน ฐ า นะที่ เ ป็ นตั ว อ ย่ า ง ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ
มอบเงิ นสดให้กับผู้ หญิ ง  การ ให้ เ งิ น
ช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขสามารถเปลี่ยน
แบบแผนการบริโภคในครัวเรือนให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กแม้การให้เงินช่วยเหลือ
อย่างมีเงื่อนไขจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้า
ศึกษาและการใช้บริการด้านสาธารณสุขก็
จริง แต่โครงการจะประสบความส าเร็จ
ไม่ได้ หากไม่มีการพัฒนาบริการสาธารณะ
ต่ า งๆ  ให้ ดี ขึ้ นด้ วย  ยุทธศาสต ร์การ
คุ้มครอ งทา งสั งคมที่ แ ข็ ง แก ร่ งคว ร
ครอบคลุมถึงโครงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านอื่นด้วย เช่น การท างานเพื่อแลกกับ
ความช่วยเหลือของรัฐ (workfare) หรือ
ระบบบ านาญสังคม

แม้แต่นิวยอร์กก็ยังน า CCT ไปใช้
ใ น ก ร ณี ป ร ะ เ ท ศ พั ฒ น า แ ล้ ว 

นายกเทศมนตรี Bloomberg แห่ง
นิวยอร์ก น าแนวความคิด CCT จาก
เม็ ก ซิ โกนามาประ ยุกต์ ใช้ ใน รัฐด้ วย
โครงการ “Opportunity NYC” ในปี 
2007 ตามข้อเสนอของนักเศรษฐศาสตร์ 
Harvard University เพื่อเป็นยุทธศาสตร์
หลักของการลดความยากจนในนิวยอร์ก 
โ ค ร งก า ร  Opportunity NYC 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ 
คือ Family Rewards โอนเงินให้กับ
ครอบครัวยากจนโดยมี เ งื่ อนไขด้ าน
การศึกษา สุขภาพและการฝึกอบรม
ท างาน (เช่น เข้าประชุมผู้ปกครอง มีบัตร
ห้ อ ง สมุ ด  ไ ด้ ค ะแ นนการ เ รี ยนตาม
มาตรฐาน เป็นต้น)  Work Rewards โอน
เงินให้กับผู้ใหญ่เพื่ออุดหนุนค่าบ้านโดยมี
เงื่อนไขด้านการท างานและการฝึกอบรม
ท างาน และ Spark โอนเงินให้กับเด็กชั้น
เกรด 4 และ 7 หากได้ผลการเรียนตามที่
ก าหนด (25$ ต่อเดือน โดยมีการวัดผล 10 
คร้ัง สูงสุดคือ 250$ ในกรณีมัธยมปลาย 
50-500$) 

ปั จ จุ บัน  นิ วยอ ร์ก ร่ วมกั บมู ล นิ ธิ 
Rockefeller ตั้ง “Conditional Cash 
Transfer Learning Network” เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมลรัฐและ
ประเทศอื่นๆ ใช้ CCT เพื่อการศึกษา



ส าหรับวิธีการจ่ายเงินควรให้รับเงินผ่านบัตร
เดบิต (debit card) เพื่อประโยชน์ส าหรับ
การเก็บข้อมูลและโอนจ่ายเงิน ส าหรับการ
ระบุกลุ่ ม เ ป้าหมายควรใช้ เกณฑ์รายได้
ประกอบกับวิธี Proxy Means Testing หรือ
การพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ลักษณะของ
ครอบครัวทางอ้อม เช่น ขนาดและคุณภาพที่
อ ยู่อา ศัย  การ เ ป็น เ จ้ าของสิน ค้าคงทน 
โครงสร้างครัวเรือน การศึกษาและอาชีพของ
ผู้ปกครอง เป็นต้น
ส่วนจ านวนเงินโอนน้ัน โดยหลักการคือให้
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ต้ น ทุ น ค่ า เ สี ย โ อ ก า ส 
(opportunity costs) ของนักเรียน ที่จะ
เลือกเรียนต่อหรือออกมาท างาน World 
Bank (2009) เสนอว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้
โครงการทดลองในหลายพื้นที่โดยใช้เงินโอน
ในจ านวนที่แตกต่างกันไปเพื่อประเมินจานวน

เงินโอนที่เหมาะสมที่สุด หรือใช้แบบจ าลอง 
(model-based simulation) ที่ศึกษา
พฤติกรรมของครัวเรือน เช่น แบบจ าลองที่
ศึกษาทางเลือกระหว่างการอยู่ในโรงเรียน
หรือการออกมาท างาน 

ประเทศไทยมีการให้สวัสดิการในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนจนเป็นจ านวนมาก 
แสดงว่ามีฐานการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วใน
ระดับห น่ึง  การบูรณาการการให้ความ
ช่ ว ย เหลื อ  จั ด ระบบใหม่  ผนวกข้ อมู ล
รายบุคคลเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การให้
ความช่วยเหลือไม่ซ้ าซ้อนและตรงจุด และ
หากเสริมด้วยการวางเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างอนาคตให้คนยากจนด้วย ก็จะท าให้
โครงการช่วยเหลือมีความย่ังยืนและช่วยลด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศ
ได้
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M-Agriculture 

นวตักรรมเพ่ือเกษตรกร

เกษตรกรในประเทศก าลังพัฒนามีสัดส่วนเป็น
คนยากจนถึงร้อยละ 75 ของคนยากจนในโลก 
ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากเกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงวิธีการ เทคนิค แนวทางการปฏิบัติที่
ก้าวหน้า การเข้าไม่ถึงข้อมูลทางการตลาดที่
ทันเวลา และการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
ต่างๆ ได้ 

ในอีกด้านหนึ่ง บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีราคาถูกลงมาก 
ท าให้เกษตรกรในประเทศก าลังพัฒนาสามารถ
เข้าถึงบริการโทรศัพท์ได้อย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น ดัง น้ัน ในหลายประเทศจึงเ ร่ิมมีการใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น Platform หลักใน
การอุดช่องว่างด้านข้อมูลสารสนเทศที่เกษตรกร
เข้าไม่ถึงและการช่วยให้ เข้าถึงบริการทาง
การเงินได้สะดวกขึ้น ซ่ึงช่วยลดต้นทุนด้านต่างๆ 
ทั้งต้นทุนจากการเดินทาง ต้นทุนเวลา และ
ต้นทุนทางธุรกรรม 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
หลายประเทศ

เริม่มีการใชบ้รกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี

เป็น Platform หลกัใน

การพฒันาการเกษตร

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรื่อง: ธราธร รัตนนฤมิตศร

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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สามารถให้บริการได้แล้ว นอกจากบริการ
ข้อมูลพื้นฐานแล้ว บริการทางการเงินทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Financial 
Services: MFS) ก็เป็นอีกหน่ึงประตูแห่ง
โอกาสในการหลุดพ้น ความยากจนของ
เกษตรกร ทั้งบริการการช าระเงิน การ
เข้าถึงเครดิต การประกัน และการออม
เงิน การเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ท า
ให้เกษตรกรสามารถลงทุนในสินค้าเช่น 
การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้เมล็ดพันธุ์
คุณภาพสูง การใช้ เคร่ืองจักรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต การลงทุนในการปลูกพืชออแกนิค
เป็นต้น 

รายงานของบริษัท Vodafone ซ่ึงเป็น
บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่แห่งหน่ึง
ได้ประมาณการว่าในปี 2020 บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ภาค
เกษตรใน 20 ประเทศถึง 138 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้ 51 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐมาจากบริการทางการเงิน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บริการช าระ
เ งิ น ให้ กั บ เ งิ นกู้ ไ ม โครไฟแนนซ์ผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน การเข้าถึงประกันภัยพืชผล และ

การออมเงิน โดยบริการ MFS เหล่าน้ีได้
เ ร่ิมใช้อย่างจริงจังในประเทศในทวีป
แอฟริกาหลายประเทศแล้ว

ตัวอย่างบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ เ ก ษ ต ร ก ร
ต่างประเทศ
mAgriculture
> Ekgaon จัดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ท าให้เกษตรกรกว่าหน่ึงหมื่นรายในชนบท
ของอินเดียสามารถเข้าถึงข้อมูลราคา
ตลาด การแจ้งเตือนสภาวะอากาศ และ
ค าแนะน าในการบริหารจัดการการเกษตร
และตัวอย่างปฏิบัติที่ดี
> eSoko เร่ิมในกานา แล้วจึงใช้ใน
ประเทศในแอฟริกากว่า 16 ประเทศ จัด
ให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรรวมถึงราคา
สินค้า บริการดังกล่าวยังท าให้เกษตรกร
สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการซ้ือและขาย
สินค้าของตนได้ด้วย
mPayment
> MoBiashare ในเคนยา ไนจีเรีย ยู
กานดาและแอฟริกาใต้ ท าให้เกษตรกร
สามารถเปรียบเทียบราคาและซ้ือปัจจัย

สถา บัน เพื่ อก า รพัฒนาต่ า งๆ  ไ ด้ ตั้ ง
ความหวังไว้อย่างสูงว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
จะช่วยปฏิวัติชีวิตของเกษตรกรนับล้านคน
ให้ดีขึ้นและหลุดพ้นจากความยากจนใน
ที่สุด

บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร ห รื อ ที่ เ รี ย ก กั น ว่ า  m-
Agriculture ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น 
ผลการวิ จัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ข้อมูลสภาพอากาศ และราคาสินค้าใน
ตลาด โดยผ่านบริการ SMS ศูนย์บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลเป็นเสียง (IVR) การที่ทราบ
ราคาตลาดช่วยให้เกษตรกรทาการค้าโดย
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ในขณะที่การรู้
สภาพอากาศช่วยเตรียมพร้อมรับมือหรือ
หลีกเลี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ได้ 

การศึกษาชิ้นหน่ึงพบว่าการปิดช่องว่าง
ทางข้อมูลสารสนเทศช่วยให้เกษตรกรมี
ก าไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อย
ละ 100 ในโครงการน าร่องในอินเดียและ
แอฟริกา บริการพื้นฐานต่างๆ เหล่าน้ี 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่มีอยู่ใช้ทั่วไปก็

www.businesstoday.in

มีบรกิารผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเพ่ือยกระดบั

คณุภาพเกษตรกรหลากหลายตวัอยา่ง
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mPesa หรือ Airtel Money โดยบริหาร
จัดการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที   

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Financial 
Services: MFS) ก็เป็นอีกหน่ึงประตูแห่ง
โอกาสในการหลุดพ้น ความยากจนของ
เกษตรกร ทั้งบริการการช าระเงิน การ
เข้าถึงเครดิต การประกัน และการออม
เงิน การเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ท า
ให้เกษตรกรสามารถลงทุนในสินค้าเช่น 
การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้เมล็ดพันธุ์
คุณภาพสูง การใช้ เคร่ืองจักรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต การลงทุนในการปลูกพืชออแกนิค
เป็นต้น 

รายงานของบริษัท Vodafone ซ่ึงเป็น
บริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่แห่งหน่ึง
ได้ประมาณการว่าในปี 2020 บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ภาค
เกษตรใน 20 ประเทศถึง 138 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้ 51 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐมาจากบริการทางการเงิน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บริการช าระ
เงินให้กับเงินกู้ไมโครไฟแนนซ์ผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน การเข้าถึงประกันภัยพืชผล และ
การออมเงิน โดยบริการ MFS เหล่าน้ีได้
เ ร่ิมใช้อย่างจริงจังในประเทศในทวีป
แอฟริกาหลายประเทศแล้ว

การส่งเสริมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเกษตร 
สามารถเร่ิมจากการเปิดให้มีการแบ่งปัน
ข้อมูลสารสนเทศ (แนวทางปฏิบัติด้าน
การ เกษตรที่ ดี  สภาพดินฟ้ าอ ากาศ 
นโยบายรัฐ) จากน้ันจึงก้าวไปสู่การเข้าถึง
บริการทางการเงิน (การช าระเงิน การกู้
เ งิน การออม การประกันภัยพืชผล ) 
จนกระทั่งเข้าสู่บริการที่ก้าวหน้าอื่นๆ ได้
ในอนาคต (การเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุข การเข้าสู่ระบบฐานภาษี 
บริการการวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาด) 
ซ่ึ ง ท า ใ ห้ เ ร า ส า ม า ร ถ ใ ช้ 
“โทรศัพท์เคลื่อนที่” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่คน
ส่วนใหญ่มีอ ยู่แล้วในประเทศ ให้ เกิด
ประ โ ยช น์ต่ อภาค เกษตร ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

การผลิตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้ลด
ต้นทุนทางธุรกรรมและเพิ่มผลก าไร
mCredit
> Musoni ธนาคารไมโครไฟแนนซ์ใน
เคนยา มีบริการให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินกู้
ของตนเองผ่านบริการ mPesa ซ่ึงช่วยลด
ต้นทุนค่าเดินทางและต้นทุนทางธุรกรรม 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล
mInsure
> Kilimo Salama ท าให้เกษตรกร
สามารถประกันพืชผลของตนเองหาก
เสียหายได้ โดยใช้ระบบประกันสภาพ
อากาศอัตโนมัติและจ่ายเงินให้กับบัญชี 
mPesa ได้ทันทีหากสภาพอากาศถึง
เกณฑ์ที่ก าหนดให้สามารถได้ รับเงิน
ประกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหายของ
พืชผล
mSavings
> Jipange KuSave ท าให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี
ธนาคารในเคนยาสามารถเข้าถึงบริการ
ฝากเงินและกู้ยืมเงินก้อนเล็กได้ผ่านบัญชี
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บตัรเครดิตสีเขียว 

(Green Credit Card) 

เปลี่ยนส ูชี่วิตแบบกรนี

ชีวิตแบบกรีนๆ หรือท่ีเรียกว่าชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวิถีชีวิตท่ีใครๆ ก็
อยากจะเป็น เพราะมันดู รักษ์โลกและ
สิ่งแวดล้อม และท าให้ความเป็นอยู่ในชีวิต
ของเราดีขึ้น แต่ความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่า 
การ เ ป็นก รีนมันช่ า ง เ ป็นยาก เ ป็น เ ย็น
เหลือเกิน ทุกวันน้ีเราเผชิญกับปัญหาขยะล้น
เมือง อากาศเป็นพิษ น้ าเสีย และการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนจนส่งผลให้ เกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้เราจะไม่ได้
ตั้งใจท า แต่วิถีชีวิตและความจ าเป็นในชีวิตก็
ท าให้เราเป็นส่วนหน่ึงของผู้ท าให้เกิดปัญหา
น้ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะดีแค่ไหน หากมี
เค ร่ืองมือที่ช่ วยเอื้ อให้ เราสามารถปรับ
พฤติกรรมมาสู่วิถีชีวิตแบบกรีนๆ ได้ 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหน่ึงที่

ก าลังเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับประเทศ
ทั้ งหลายประเทศทั่ วโลก  เ น่ืองจากวิถี
ชีวิตประจ าวันของคนในทุกวันน้ีก่อให้เกิด
ขยะและเป็นมลภาวะ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การบริโภคที่มากเกินควรก าลังเป็นอันตราย
ต่อโลก สภาพภูมิอากาศและผู้คนในอนาคต    
แม้ว่าการตัดสินใจใช้จ่ายของผู้คนจะถือเป็น
อ านาจทางเศรษฐกิจหน่ึงที่จะสร้างความ
เปล่ียนแปลงได้หากคนรู้จักเลือกใช้จ่ายในสิ่ง
ที่กรีนๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญก็คือ 
การขาดข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ราคา
โดยเปรียบเทียบ”  เน่ืองจากราคาที่แพงขึ้น
ส าหรับสินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางการ
บริโภคสีเขียวและท าให้คนไม่เลือกตัดสินใจ
ทางเลือกที่ย่ังยืน

เรื่อง: กองบรรณาธิการ Thailand Future

43



เกาหลีใต้จึงได้มุ่งมั่นค้นหาแพลตฟอร์มท่ีจะ
ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  โดย
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมของเกาหลีและ
สถาบันเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่ม
นวัตกรรมเชิงนโยบาย โดยการออก “บัตร
เครดิตสีเขียว” (Green Credit Card) 
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้ใช้บัตรได้เลือกใช้
ไลฟ์สไตล์แบบกรีนๆ ที่ปล่อยคาร์บอนต่ า 
จ า น วน บัต รที่ อ อ ก แ ล้ ว เ กิ น  1 5  ล้ า น 
เทียบเท่ากับ 55% ของจ านวนประชากร 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
มีสิทธิ์ได้รับรางวัลบัตรเครดิตสีเขียวมีจ านวน 
1,957  ผลิตภัณฑ์ และบริษัทที่ เข้า ร่วม
โครงการมีจ านวน 224 ราย 
รักษ์โลกแล้ว ยังแลกเป็นเงินหรือส่วนลดได้
ด้วย

นวัตกรรมเชิงนโยบายน้ีออกแบบให้ผู้ใช้
บัตรเครดิตสีเขียวจะได้รับ “รางวัล” จาก
คะแนนที่สะสมสามารถแลกเป็น “เงินสด” 
เมื่อพวกเขาซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
หรือท าธุรกรรมที่ไม่ใช้กระดาษ เมื่อใช้ไฟฟ้า 
น้ าและก๊าซน้อยลง ก็จะได้รางวัลตอบแทน 
หรือเขาจะตัดสินใจยกคะแนนน้ีเป็นเงิน
บริจาคให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อมก็ยังได้  
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นอกจากน้ี บัตรเครดิตสีเขียวยังมีส่วนลดให้
ส าหรับบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการซ้ือ
ชิ้นส่วนรถยนต์รีไซเคิล  “บัตรเครดิตสีเขียว” 
จึงนับว่าเป็นโครงการริเร่ิมที่ด าเนินการทั่ว
ประเทศแห่งแรกของโลกที่ใช้แพลตฟอร์ม
บัตรเครดิต เพื่ อมอบรางวั ลต่ า งๆ ทาง
เศรษฐกิจส าหรับประชาชนที่มีพฤติกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บัตรเครดิตสีเขียวเป็นเคร่ืองมือดิจิทัลที่
สามารถใช้ในการตรวจสอบและจัดการการ
บริโภคสินค้าและบริการที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก    โ ดยสามารถติ ดตามการใช้
ผลิตภัณฑ์ การคมนาคมขนส่ง และการใช้
พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ด้วยการใช้บัตร
เครดิตบัตรเดียวเป็นแพลตฟอร์ม (One-
Card platform)

ผู้ ใช้ บัตรเครดิตเมื่อ ซ้ือผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับบริษัทที่
เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเ ป็นการตอบแทน   ตัวอย่าง
ผลตอบแทนในการใช้บัตรเครดิตได้แก่ การ
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน (เช่นไฟฟ้า น้ าและก๊าซ) และการ
ท าธุรกรรมแบบไร้กระดาษ  ผลตอบแทน
เหล่าน้ีจะแปลงเป็นเงินสดที่เรียกว่า
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Eco-Money Points และสะสมไว้ในระบบ
บัตรเครดิตเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือใช้ใน
รูปแบบต่างๆ 

ระบบคะแนนยอดขายสีเขียว (Green 
“Point of Sales” System) ช่วยให้ร้านค้า
ปลีกสามารถรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์สี
เขียวอัตโนมัติผ่านเคร่ืองสแกนบาร์โค้ดและ
ให้คะแนนสะสมแก่ผู้บริโภคเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยบัตรเครดิตสี
เขียว     ขณะน้ี คนเกาหลีทั่วไปใช้บัตร
เครดิตในการจ่ายเงินส าหรับการขนส่ง
สาธารณะและการซ้ือผลิตภัณฑ์ จึงเพิ่มความ
สะดวกและจูงใจคนได้มาก  ปัจจุบันผู้ถือ
บัตรเครดิตสีเขียวใช้บัตรเครดิตเขียวเพื่อใช้

ระบบขนส่งสาธารณะเฉลี่ยประมาณ 3.3 
คร้ังต่อเดือนซ่ึงดีกว่าบัตรเครดิตอื่น ๆ
สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของบัตรเครดิตสีเขียวก็
คือ ผู้บริโภคสามารถตรวจวัดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนของตนเองได้ด้วย หรือเรียกว่า My 
CO2 โดยข้อมูลจากบัตรเครดิตจะสามารถรู้
ได้ว่าเราซ้ือสินค้าอะไรบ้างและแปลงเป็น
ปริมาณการปล่อยคาร์บอน ซ่ึงผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีและ
ส ถ า บั น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ได้ด าเนินการเพื่อ
ขยายบัตรเครดิตสีเขียวในเกาหลี นับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม2554    มีการเพิ่มจ านวน



ผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและบริษัทที่
เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 5 เท่า บัตรเครดิตสี
เขียวรุ่นที่สองเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 
2559 มีการปรับปรุงบริการให้เป็น Eco-
Money Points ส าหรับธุรกรรมแบบไม่ใช้
กระดาษเพื่อตอบสนองต่อ รูปแบบการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความคิดริเร่ิมของบัตรเครดิตสีเขียวน้ี
นับเป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership) ที่ประสบความส าเร็จ โดย
นโยบายของรัฐบาลคือการส่งเสริมการ
บริโภคและรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยเพิ่มผล
ก าไรของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท าให้ลดการปล่อย
ก๊ า ซ เ รื อ นก ระจก ในภาคอื่ น ๆที่ ไ ม่ ใ ช่
ภาคอุ ตสาหกรรม ได้ อี ก ด้ ว ย  ปั จ จุ บัน 
ประเทศจีน ไต้หวัน รวมทั้งประเทศไทยก็ให้
คว ามสนใจกั บ  “ บั ต ร เครดิ ตสี เ ขี ย ว ” 
นวัตกรรมเชิงนโยบายดีๆ แบบน้ีเช่นกัน

https://unfccc.int/climate-
action/momentum-for-change/ict-
solutions/green-credit-card-i-republic-
of-korea 
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ความคิดริเร่ิมของบตัร

เครดติสีเขยีวนีน้บัเป็น

รปูแบบโมเดลธรุกิจ

ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั

และเอกชน (Public-Private 

Partnership



ติดตามอ่านนิตยสารออนไลนแ์ละดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.thailandff.org

หรือ www.thailandfuturefoundation.org


