๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ฉบับที่ ๒๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

บทบรรณาธิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่
๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรมาโดยตลอด
และสหประชาชาติกาำ หนดให้เป็นวันดินโลก เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำาคัญของทรัพยากรดิน
ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคง
ทางอาหาร ทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กำาหนดให้จัดงาน “วันอาสาสมัครสากล” (International
Volunteer Day : IVD) ตามมติสหประชาชาติ ในวันที่
๕ ธันวาคมเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านอาสาสมัครของไทยเผยแพร่สรู่ ะดับสากล และเป็นการ
ยกระดับสูก่ ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน (SDGs)
จึงเปรียบเสมือนเป็นวันสำาคัญของวุฒอิ าสาฯ เนื่องจากวุฒอิ าสาฯ
เป็นอาสาสมัครทีท่ มุ่ เททำางานเพือ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ในประเทศไทย มีแนวโน้ม
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องระมัดระวังเชื้อโควิด-๑๙
กลายพันธุ์ชนิดใหม่ “โอมิครอน” ที่พบในแอฟริกาใต้
จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอข่าวที่เกี่ยวเนื่อง
กับการขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ของ
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับวุฒิอาสาฯ
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วฒ
ุ อิ าสาฯ แต่ละจังหวัด
ได้เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการพบปะพูดคุย และหารือ
แนวทางการทำางานภายหลังจากวิกฤติโควิดคลีค่ ลายลง
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รวมทั้งอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือความรู้อ่นื ๆ
ที่น่าสนใจ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ระบบซูม (Zoom)
ติดตามได้ในข่าวล้อมกรอบเรื่อง “การขับเคลื่อนงานของ สศช.
ร่วมกับวุฒิอาสาฯ ปี ๒๕๖๕”
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่สนใจอีกหลายเรื่อง ทั้งผล
การระดมความเห็นประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ
เขตเมือง และมุมมองของคนรุ่นใหม่ตอ่ อนาคตของประเทศ
ในคอลัมน์ “ทิศทางอนาคตประเทศไทย” เรื่อง “พลังร่วม
ของคนรุ่นใหม่และทุกภาคส่วนในการจัดการอนาคต
ประเทศไทย” คอลัมน์ “ก้าวทันโลก” เรื่อง “ผู้ชนะ
ไม่เคยโกง : ข้อค้นพบจากประสบการณ์จริง” เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติตามค่านิยมที่
ยึดมั่นความสุจริตเที่ยงธรรม จนประสบความสำาเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ คอลัมน์ “หมุดหมายแผนฯ ๑๓” ที่เป็น
ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม
จากการประชุมประจำาปีของ สศช. เรื่อง “มองรอบด้าน
ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓” บทความประจำาฉบับ
เรื่อง “ความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในระดับพื้นที่
ณ เมืองตักสิลานคร” เป็นการศึกษาและตรวจสอบข้อมูล
ในพื้นที่ ในการใช้เครื่องมือตัวชี้วดั ความยากจนและความ
เหลื่อมลำา้ ในจังหวัดมหาสารคาม และบทความการเรียนรู้
และตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องนำา้ และ
การสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ
พร้อมใช้สำาหรับทุกคน เรื่อง “ชุมชนบ้านมอสวรรค์
กับระบบประปาภูเขา “ออร์แกนิค” ที่ยั่งยืน” รวมทั้ง
คอลัมน์ “เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒอิ าสาฯ” ทีน่ าำ เสนอกิจกรรม/
การทำางานของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ระยะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปลายฝน
ต้นหนาว ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายและใจ ทั้งจาก
สภาพอากาศที่เริ่มมีลมหนาวเข้ามาสัมผัสกายกันบ้างแล้ว
และสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ยังต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา
และขอทุกท่าน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ร่วมแรง
ร่วมใจ ป้องกันโควิด-๑๙” ซึ่งเราจะต้องปลอดภัย
ไปด้วยกัน

คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”

โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. และ ประธานคณะทำางานฝ่ายวิชาการ
สมาคมข้าราขการอาวุโสแห่งประเทศไทย

ผู้ชนะไม่เคยโกง :
ข้อค้นพบจากประสบการณ์จริง

หนังสือ “ผู้ชนะไม่เคยโกง”
ของนาย Jon M. Huntsman
มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมทีย่ ึดมัน่ ความสุจริต
เที่ยงธรรม ส่งผลให้ผู้เขียนประสบ
ความสำาเร็จอย่างดีย่งิ ในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้น
จากศูนย์จนเติบใหญ่กลายเป็น
ธุรกิจชั้นนำาระดับโลก ปรากฏในรายชื่อของมหาเศรษฐีท่รี วยที่สดุ คน
หนึ่งในโลก ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เขามีประเด็น
การเรียนรู้จากการนำาไปปฏิบตั จิ ริงทีน่ า่ สนใจมากมาย สรุปได้ดงั นี้
๑. เราเรียนรู้ศลี ธรรมจริยธรรม
มาตั้งแต่เด็ก ๆ เขาชี้ให้เห็นว่า จิตสำานึก
เรือ่ งความสุจริตเทีย่ งธรรมเป็นเรือ่ งที่
ทุกคนได้เรียนรู้ท้งั จากการอบรม สั่งสอน
ชี้แนะ และประสบการณ์ปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง
ตั ้ง แต่ เ ด็ ก ๆ เช่ น ให้ เ ล่ น กั น ดี ๆ
ไม่รังแกเอาเปรียบกัน รู้จักแบ่งปันกัน
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ทุกอย่างที่จาำ เป็น และกลายมาเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี
ในปัจจุบนั นี้ เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กนั มาสมัยเด็ก ๆ ทัง้ นัน้
(ไม่ใช่ทฤษฎี วิชาการ การกำาหนดมาตรฐานทางศีลธรรม
จริยธรรมที่ลกึ ลำา้ อ่านแล้วสุดแสนจะบริสทุ ธิ์ผดุ ผ่อง ลึกลำา้
สูงส่งให้ผ้อู ่นื เอาไปทำาแต่อย่างใด) เราทุกคนที่เกิดมาเป็น
มนุษย์ท่มี คี วามสมบูรณ์ทางจิตใจ ล้วนแต่ร้กู นั ดีอยู่แก่ใจ
ตามสามัญสำานึกว่าอะไรผิด อะไรถูก
๒. การประกอบธุระประจําวันต้องมีศลี ธรรมเป็น
เข็มทิศนําทาง พวกเราทุกคนมีเข็มทิศหรือมโนธรรม
ที่ได้รบั การจัดวางกรอบมาจากบรรดาครูผ้ฝู กึ สอน ปู่ ย่า
ตา ยาย นักบวช ตลอดจนบรรดาเพื่อนฝูง ญาติ ๆ
ดังนั้น ก่อนจะทำาอะไรควรตรวจสอบเข็มทิศทางมโนธรรม
ของตนเองเสียก่อน เราไม่จำาเป็นจะต้องถูกบังคับด้วย
กฎหมายให้ทำาอะไรถูกหรือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
ความสุภาพ ความเอื้ออาทร เมตตากรุณา ไม่ใช่เรื่องของการ
กำาหนดให้เป็นกฎหมาย โดยกฎหมายกำาหนดเรื่องทีเ่ ราต้อง
ปฏิบตั แิ ละละเว้น จริยธรรมเป็นมาตรฐานของพฤติกรรม
ที่เราควรปฏิบตั แิ ละเลือกทำาหรือไม่ทาำ ก็ได้ องค์ประกอบ
ของความสำาเร็จในระยะยาวคือ ความกล้าหาญ วิสยั ทัศน์

การทำางานอย่างต่อเนือ่ ง ความกล้าเสีย่ ง โอกาส หยาดเหงื่อ
ความเสียสละ ทักษะ ความสามารถ ระเบียบวินยั และความซื่อสัตย์
ซึ่งไม่เคยหนีไปจากปัจจัยเหล่านี้เลย
๓. ต้องเล่นตามกติกาที่เราปฏิบัติตาม การไม่ยอมปฏิบัติ
ตามกติกาเป็นเครื่องบ่งบอกสันดานประจำาตัวของคน สันดานคน
ถูกกำาหนดด้วยการกระทำา ซึ่งประกอบด้วยความเที่ยงตรงและ
ความกล้าหาญ ชือ่ เสียงของคนเราขึ้นอยูก่ บั ว่าคนอืน่ ๆ เขามองเห็น
การกระทำาของเราเป็นเช่นใด เมือ่ ใดก็ตามที่เรายอมลดค่านิยม
ของตนเองมาประนีประนอมกับมาตรฐานค่านิยมศีลธรรมจริยธรรม
ของคนอื่น ชื่อเสียงของเราก็จะเสียหายไปด้วยคำาแก้ตัวว่า ใคร ๆ
เขาก็ทาำ กันทั้งนั้น ใช้ไม่ได้ ไม่วา่ อยู่ในวัยไหนทั้งนั้น ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น
และวัยแก่เกินแกง คุณจะแพ้หรือชนะไม่สำาคัญ ที่สำาคัญกว่าคือ
คุณเล่นเกมแบบไหน การติดสินบนมีความเสียหายมากมายมหาศาล
อาจทำาให้ได้เปรียบในระยะสั้น แต่ต้องจ่ายราคาแพงในภายหลัง
ก่อให้เกิดการเยาะหยัน ขณะที่กฎกติกาการบริหารงานบางอย่าง
ทำาให้การประกอบธุรกิจไม่มีค่า สร้างความรำ่ารวยให้กับคนโกง
ไม่กี่คน การแข่งขันเสรีเป็นเรื่องดี ควรฝังลึกอยู่ในจิตสำานึกของ
ผู้ประกอบการ แต่การโกงกัน การโกหกกัน เป็นเรื่องผิดศีลธรรม
จริยธรรม มักจะนำาไปสู่หายนะในที่สุด
๔. การทําตัวเป็นแบบอย่าง
ให้ทุก ๆ ครอบครัว โรงเรียน
ห้องเรียนมีมาตรฐานของตนเอง
เด็ก ๆ มักจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่
ลูกจ้างเฝ้าดูนายจ้าง พลเมืองเฝ้ามอง
ผู้นำาชุมชนหรือนักการเมือง หากบรรดาผูน้ ำาสร้างแบบอย่างของ
พฤติกรรมที่เลว ๆ คนอื่นก็ย่อมทำาตามเสมอ (แบบแม่ปูกับลูกปู)
องค์ประกอบสำาคัญของสภาวะผู้นาำ ได้แก่ ความเทีย่ งตรง ความกล้า
วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น ความถ่อมตน ความมั่นใจ และความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น คนงานประมาณร้อยละ ๘๐ ต้องการผู้นำา แต่ต้องเป็น
ผู้นำาทีใ่ ส่ใจเอื้ออาทรต่อพวกเขาจริง ๆ ผู้นำาคือคนที่ถูกเรียกร้อง
ให้ทาำ สิ่งที่ไม่เคยทำาได้สาำ เร็จมาก่อน จึงต้องยอมเสี่ยงกับความล้มเหลว
และรู้จักเปลี่ยนวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส ผู้นำาต้องกล้าตัดสินใจ
จึงจำาเป็นที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
องค์กรมากมายทีต่ ้องล่มจมลงไปเพราะมีผูน้ ำาทีไ่ ม่กล้า
รับฟังความเห็นที่ท้าทาย ตรงไปตรงมาของลูกน้องทีเ่ ฉลียวฉลาด
มีความสามารถ เขามักชอบล้อมรอบตัวเองด้วยลูกสมุนประเภท
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“ครับกระผม ดีครับนาย” ทำาให้คิดว่าตัวเองถูกต้อง ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์เสมอ (ฟังดูใกล้ ๆ ตัวจัง) การตัดสินใจดี ๆ มักมาจาก
ประสบการณ์จริง ซึ่งประสบการณ์จริงก็มาจากการตัดสินใจ
ที่ผิดในอดีต ถ้าคิดว่าการศึกษามีราคาแพงก็พยายามโง่
ให้มาก ๆ
๕. รักษาคําพูด การรักษาคำาพูดต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยว
จิตใจที่เข้มแข็งยิ่ง (เสียสัตย์ อย่าเสียสู้ ชีพม้วย มรณา)
จะแสดงทีทา่ เกรีย้ วกราด แสดงอำานาจบาตรใหญ่ คำารามก้องบ้าน
ก้องเมืองกันอย่างไร หากไม่รักษาคำาพูดก็เป็นที่เสื่อมศรัทธา
๖. ต้องใช้คนดีเป็นสันดานของคนใกล้ชดิ เพือ่ นร่วมงาน
จะมีอทิ ธิพลต่อชือ่ เสียงของเรา การคบกับใคร ใช้คนแบบไหน
เป็นการตัดสินใจที่สำาคัญที่สุดในการจัดทีมงานของเรา
เราจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแวดล้อมด้วยผู้คนที่ไม่ใช่แค่อ่าน
แผนที่ออก แต่ต้องเป็นคนที่กล้าและมั่นใจในการทักท้วงว่า
เรากำาลังเดินหลงทาง

๗. อย่าติดยึดอยู่ในกับดักของอดีต เรื่องที่แล้วก็แล้ว
กันไป มุ่งหน้าสู่อนาคต Al Gore แพ้เลือกตั้งประธานาธิบดี
แต่ได้รับรางวัล Nobel ประธานาธิบดี Richard Nixon มีแต่
ความคับแค้น ไม่ไว้ใจใคร ความหวาดระแวงส่งผลให้เขา
ต้องสูญเสียตำาแหน่งประธานาธิบดี ความคับแค้นอาฆาต
จองเวรเป็นบ่อนทำาลายสุขภาพ ทั้งทางกาย ใจ และอารมณ์
(ถึงขั้นล้มป่วยล้มตายกันมามากแล้ว) ความสำาเร็จทางธุรกิจ
จากกรณี ข องมหาเศรษฐี Huntsman ที่ นำ า มาเล่ า นี ้
ชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนถึงการยึดมัน่ อย่างเหนียวแน่นในค่านิยม
ของความเที่ยงตรงสุจริต แม้แต่ในภาคธุรกิจที่มีภาพพจน์
ของการแข่งขันกันในทุกรูปแบบที่มีการทุจริตผิดศีลธรรม
จริยธรรม เพื่อผลกำาไรแต่อย่างเดียว ในภาครัฐ สังคมไหน
ถ้าหากสามารถมีสภาวะผู้นำาที่ยึดถือการปฏิบัติตามค่านิยม
สุจริตเที่ยงธรรมกันอย่างจริงจัง สังคมของประเทศนั้น
น่าจะมีแต่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแน่นอน
เพราะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในระยะยาว “ผู้ชนะคือผู้ไม่โกง”

หมุดหมาย แผนฯ ๑๓

มองรอบด้านร่างกรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมประจำาปี ๒๕๖๔ เรื่อง “Mission to Transform :
๑๓ หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ให้สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้รว่ มแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างแท้จริง
การประชุมดังกล่าวมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ และมีผ้ทู รงคุณวุฒิ ๓ ท่าน
ได้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
จำากัด (มหาชน) และ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำากัด ให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live
ประมาณ ๓,๑๗๑ คน สรุปได้ดังนี้
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วเปิ ด การประชุ ม
และปาฐกถาพิเศษ โดยมีสาระสำาคัญ คือ
การวางแผนพัฒนาประเทศจะต้องให้ความ
สำาคัญกับการรู้เท่าทันต่อเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ในโลกอย่างรอบด้าน โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่สำาคัญของโลกที่เรียกว่า Mega Trend ได้แก่
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงค่านิยมรูปแบบการใช้ชีวิต
และการทำางาน ภาวะโลกร้อน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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๑๓

อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่กอ่ ให้เกิด
การพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีขึ้นมาก่อน ส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ และพฤติกรรมของคนในสังคมไปสู่
ความปกติรปู แบบใหม่ หรือ New Normal อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต จำาเป็นต้องพิจารณาทัง้ บริบทการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
และศักยภาพของประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นการแก้ไข
และบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน
ของประเทศให้มคี วามเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญ
ในการจัดทำาร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
อีกทั้งรัฐบาลได้วางรากฐานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๓ ทัง้ ๕ ประการ
ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ การปรับโครงสร้างการผลิต
ของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจทีอ่ ยูบ่ นฐานนวัตกรรม
โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจยั และนวัตกรรม
เช่น การพัฒนาเขตนวัตกรรมในพื้นที่ EEC เป้าหมายที่ ๒
การพัฒนาคนให้มคี วามสามารถและมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ พัฒนาคนไทยให้มี
ความพร้อมในการดำารงชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ปรับ
รูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทีส่ าำ คัญ ปฏิรปู ระบบการเรียนการสอนที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น เป้าหมายที่ ๓ การสร้าง
สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม รัฐบาลพยายาม
ขจัดความเหลื่อมลำ้าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุง
ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการที่มีรายได้น้อย
เป้าหมายที่ ๔ การสร้างความยั่งยืนให้กับ
ประเทศ มุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ต้องคำานึงถึงสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ และมีความพร้อม
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และเป้าหมาย
ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมให้กบั ประเทศในการรับมือ
กับความเสี่ยงและการเปลีย่ นแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อาทิ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบรถไฟฟ้า ทัง้ นี้ การพลิกโฉมประเทศ
ให้ประสบความสำาเร็จ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญ และรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน
เพื่อ“พลิกโฉมประเทศไทย สู่สงั คมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน”

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลัก
๕ ประการ จึงได้กาำ หนด ๑๓ หมุดหมายของการพัฒนา ครอบคลุม ๔ มิติ
ได้แก่ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย
๑ การเกษตรมูลค่าสูง มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิต ๒ การท่องเที่ยว ปรับเปลีย่ นรูปแบบสู่การท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ ๓ ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ปรับตัวไปสู่
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และมีมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ วิจยั และพัฒนาทั้งสินค้าและบริการทางการแพทย์และ
เชิงสุขภาพ ๕ โลจิสติกส์ท่สี าํ คัญของภูมภิ าค ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบ ส่งเสริมการเจรจาระหว่างประเทศ
เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ใน และ ๖ ดิจทิ ลั
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ เร่งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
และต่อยอดอุตสาหกรรมดิจทิ ลั และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
มิตโิ อกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย
๓ หมุดหมาย ๗ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลักดันการพัฒนาศักยภาพจากทรัพยากรที่มอี ยู่ และสร้างระบบนิเวศ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา ๘ พืน้ ทีแ่ ละเมืองอัจฉริยะ เน้นการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมกลไกความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ๙ การตัดวงจรความยากจน เพื่อลดความ
ยากจนข้ามรุ่น โดยพัฒนาศักยภาพคน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
ศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพ และกระจายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ม่นั คง
มิตคิ วามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
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๒ หมุดหมาย ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า
ให้ความสำาคัญกับการนำาหลักการการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (BCG) มาใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ชุมชน
ในท้องถิน่ และวิสาหกิจชุมชน ๑๑ การลดความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ ยกระดับความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มิตปิ จั จัยผลักดันการพลิกโฉม
ประเทศ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ๑๒ การพัฒนาคน มีระบบ
ที่สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
อย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ และ๑๓ การพัฒนาภาครัฐ การนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน มุ่งเป้าไปสู่ผลประโยชน์
ของประชาชนและภาคธุรกิจ
ดร.วิรไท สันติประภพ อดีต
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มีความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้
 การเปลี ่ย นแปลง
ของบริบทโลกและภายในประเทศ
โดยบริบทโลกจะมีลกั ษณะเป็น “VUCA”
รุนแรงกว่าเดิม (V : Volatile ความผันผวน U : Uncertain
ไม่แน่นอน C : Complex ความซับซ้อน และ A : Ambiguous
ความคลุมเครือ) และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลรวดเร็ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จึงจำาเป็นต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง
ทีน่ อกเหนือจากการคาดการณ์ลว่ งหน้าทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว
ต้องมีภมู คิ ้มุ กันที่ดี และมองฉากทัศน์ท่หี ลากหลาย ที่สง่ ผลกระทบ
อย่างมหาศาลต่อภาคการผลิตและบริการของโลกและไทย
บริบทภายในประเทศ ได้แก่ ความแตกต่างของคนระหว่างรุ่น
ที่แตกต่างกันทั้งด้านแนวคิดโดยรวม วิถีการดำาเนินชีวิต และ
มุมมองต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่โครงสร้างแบบใหม่ในอนาคต ที่ต้องคำานึงถึง
การจัดสรรและบริหารทรัพยากรให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
ที่เปลี่ยนแปลงไป
 จุดหักเหในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ สิง่ สำาคัญ
ที่ตอ้ งดำาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ คือ การกำาหนดว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องสำาคัญหรือจุดหักเห (Tipping Point) ของสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ กรณีผา่ นจุดหักเห
ไปแล้ว ควรวิเคราะห์คน้ หาปัจจัยทีน่ าำ ไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
และตั้งรับสถานการณ์ เช่น วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อ
ภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุและการลดลงของประชากรวัยเด็ก ซึง่ กระทบต่อ

สวัสดิการทางสังคมรองรับผู้สงู อายุในอนาคต และกรณียงั ไม่เข้าสู่
จุดหักเห ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้ไปถึงจุดหักเหหรือชะลอ
การเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชา้ ที่สดุ หรือก้าวข้ามจุดหักเหโดยไม่เกิด
ผลกระทบแบบโดมิโน จุดหักเหที่ควรระวัง ได้แก่ องค์กรภาครัฐ
มีขนาดใหญ่ขึ้น ความเหลื่อมลำ้าสูงขึ้นทั้งด้านรายได้ การศึกษา
การแข่งขันทางธุรกิจ และการเข้าถึงเทคโนโลยี การผลิตสินค้า
เข้าสู่ตลาดโลกของไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบและวิธีการเดิม
ความเห็นต่างของคนระหว่างรุ่นก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความคิด
คุณภาพการศึกษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และปัญหา
คอร์รปั ชันที่ยงั คงเป็นปัญหาสำาคัญและมีผลกระทบสูงในสังคมไทย
 หลักคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต้องมีหลักคิด
ที่เหมาะสมและชัดเจนในการวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม ทั้งนี้
ประเด็นที่ไม่อยู่บนฐานหลักคิดที่ชดั เจน ได้แก่ การเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค ปัจจุบันการเชื่อมต่อเป็นแบบเครือข่าย ไม่ต้องการ
ศูนย์กลางอีกต่อไป การเป็นประตูการค้าและการลงทุน ประเทศ
ต่าง ๆ สามารถทำาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ได้โดยตรง
การเป็นห่วงโซ่อปุ ทานของภูมภิ าค ห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตสินค้า
มีรูปแบบเป็นระดับโลก ไม่จำาเป็นต้องมีห่วงโซ่อุปทานระดับ
ภูมภิ าค การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมภิ าค ประเทศไทย
ไม่อยู่ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของสาธารณรัฐประชาชน
จีน จึงควรคิดที่จะทำาให้ต้นทุนของบริการต่าง ๆ มีราคาตำ่าที่สุด
และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ การปฏิรปู กลไกภาครัฐ เช่น ภาครัฐ
เป็นผู้กำาหนดนโยบาย กำากับดูแล ให้การสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เกิดการดำาเนินงานและการตรวจสอบ แต่ไม่ควรเป็นผู้ลงมือเอง
ปฏิรูปภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ให้เป็น
ผู้ดำาเนินงาน และการกระจายอำานาจ เปิดโอกาสให้มีการทำางาน
แบบล่างขึ้นบนมากขึ้น เป็นต้น และการใช้ระบบแรงจูงใจ
ให้เหมาะสม คำานึงถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตและจัดการ
ทรัพยากร โดยอาจใช้กลไกราคาเข้ามาควบคุมดูแล
 การพลิกโฉมประเทศไทย ต้องขับเคลื่อนแผน
โดยจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา จัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจำากัด
ให้เหมาะสม และต้องแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ทัง้ นี้ ประเด็นที่ควรเน้น
เพิ่มเติมใน ๑๓ หมุดหมาย ได้แก่ ประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านสังคม
ยังไม่ชดั เจน แต่ละหมุดหมายมุ่งเน้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมมากเกินไป
ควรกำาหนดเป็นประเด็นการพัฒนาทีย่ กระดับปัจจัยพืน้ ฐาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับแรงงานโดยเฉพาะแรงงานสูงอายุ
และภาคการท่องเที่ยว การปฏิรปู กฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบ
ของราชการที่ลา้ สมัย ภาคการเงินของประเทศยังคงมีเสถียรภาพ
ทางการเงินทีด่ ี อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับตำ่าและมีสภาพคล่อง
ภาครัฐควรใช้ความได้เปรียบทางการเงินช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่
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นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
พลังงานบริสทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)
ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในมุมมอง
ด้านฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ว่าทั้ง ๑๓ หมุดหมายมีความเชื่อมโยง
กันทัง้ หมดในหลายมิติ จึงจำาเป็นต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง
กัน ด้วยการมีเป้าหมายที่ชดั เจน จัดลำาดับความสำาคัญก่อน-หลัง
รวมถึงระยะเวลาในการดำาเนินการ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นลำาดับแรก รองลงมาเป็นอุปสงค์และอุปทาน เน้นการสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
(Product Champion) และสร้างเทคโนโลยีหลัก (Core Technology)
ของประเทศ แทนที่จะเป็นผู้รบั จ้างผลิต ภาครัฐควรสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้คนต้องการที่จะเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันและการลงทุน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
อีกทั้งหมุดหมายที่ ๑๓ มีความสำาคัญมาก ภาครัฐจะต้องเป็น
ผูส้ นับสนุนและควบคุมการขับเคลือ่ นแผน และจัดให้คนทำางาน
ในภารกิจที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีนโยบายที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นใน ๑๓ หมุดหมาย ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย
ที่ทา้ ทาย เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการบรรลุผลสำาเร็จของการพัฒนา
การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสำาเร็จแทนการตั้งดัชนีชี้วัดผลงาน
ส่งเสริมคนไทยให้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การสร้าง
โอกาสให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติและพัฒนาได้ก่อนประเทศอื่น
และสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าของคนไทย สร้างมูลค่าให้กับ
แบรนด์สนิ ค้าไทย โดยลดอุปสรรคและเงื่อนไขในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยคนไทย
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั
เอสซีบี อบาคัส จํากัด กล่าวถึง
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
ในมุ ม มองด้ า นเทคโนโลยี ว่ า
จุดหักเหที่สำาคัญด้านเทคโนโลยี
สำาหรับประเทศไทย ได้แก่ ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ระดับร่องรอยข้อมูลข่าวสาร
ในโลกดิจิทัล (Digital Footprint) ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ดิจิทัลสามารถนำาไปใช้ได้หลากหลายสาขา เช่น การเกษตร
การท่องเที่ยว เป็นต้น ควรผลักดันเทคโนโลยีทกุ ด้านไปพร้อมกัน
ลดความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี ได้แก่ การเข้าถึง
และความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่จำากัดของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย การใช้เทคโนโลยี

ในทางที่ผดิ ด้วยการไม่เข้าใจสิทธิ กฎ กติกา อย่างชัดเจน และการเข้าถึง
เนื้อหาที่เหมาะสม จึงควรให้ความสำาคัญกับการตั้งระบบกลาง
กฎ กติกา ระเบียบของภาครัฐ ควรเอื้อต่อธุรกิจดิจทิ ลั ที่กอ่ ให้เกิด
การเข้าถึงและแข่งขันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนมากที่สุด
สำาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาเทคโนโลยี
๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ประชากร ด้วยการน้อมนำาหลักการทำางาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เข้าใจ การเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล บทบาทและสิทธิของประชาชน และบทบาท
ของเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ เข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือ
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต พัฒนา ภาครัฐ
พัฒนาประชาชนให้เข้าใจในสิทธิที่จะเลือกเปิดเผยข้อมูลของ
ตนเอง ผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลที่ง่ายและชัดเจนต่อประชาชน
และควรมีชอ่ งทางการร้องเรียนที่ประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน
(๒) การสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล ภาครัฐควรพัฒนาพื้นที่กลาง
ของข้อมูลเปิด (Open Data Policy) และแพลตฟอร์มข้อมูลเปิด
(Open Data Platform) ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่มีผู้แข่งขันที่ไม่
เหมาะสม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมมือด้วย และ
(๓) การสร้างระบบและระเบียบการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน
ปัจจุบนั ภาครัฐเข้ามามีบทบาททัง้ การเป็นผูก้ ำากับและผูเ้ ล่นในธุรกิจ
การแข่งขันที่เท่าเทียมจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้
ควรให้ความสำาคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สาธารณสุข
และการศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นำา
การคิดเชิงวิจารณญาณ ความรู้ความเข้าใจในการแยกแยะข่าวสาร
การสื่อสารข้ามรุ่น และการสื่อสารความคิดของตนเอง
สำาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อาทิ
ควรจัดทำาแผนพัฒนาฯ ในภาพรวมและแผนการจัดการปัญหา
วิกฤตต่าง ๆ จัดลำาดับความสำาคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม และความเข้าใจถึงเป้าหมาย
ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานร่วมกันที่ชดั เจน
ของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ควรนำาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำาปี
โดยเฉพาะเรื่องที่จำาเป็นเร่งด่วนที่รองรองรับเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ การกำาหนดเป้าหมายของแผนและ
ตัวชี้วัด ควรพิจารณาการบรรลุผลการพัฒนาตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ กำาหนดกลไกสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ความยัง่ ยืนอย่างแท้จริง กำาหนด
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เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลความเห็นและ
ความต้องการในพื้นที่บรรจุในแผนที่ยึดโยงกับจังหวัด
 ความเห็นรายหมุดหมาย อาทิ (๑) ไทยเป็นฐาน
การผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ที ่สํ า คั ญ ของโลก ควรมี ตั ว ชี ้วั ด
ที่เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำาเร็จ (Objective
and Key Result) สร้างรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
“ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ” ที ่แ ตกต่ า งจากเครื ่อ งยนต์ ที่ ใช้ นำ้า มั น ”
(๒) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
สร้างการยอมรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิต
ในประเทศไทย รวมทั้งสมุนไพรของไทยในการรักษาโรค
(๓) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศกั ยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
เพิ่มจำานวนและสัดส่วน SMEs ต่อ GDP มาตรการให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ร่วมมือและช่วยเหลือ SMEs (๔) ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่นา่ อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มอำานาจ
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมากขึน้ และผนึกกำาลังกับภาคประชาสังคม
ที่เข้มแข็ง สนับสนุนทรัพยากรหรือเงินทุนในการพัฒนาเมืองเล็ก
(๕) ไทยมี เ ศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและสั ง คมคาร์ บ อนตํ ่า
ให้ความสำาคัญกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำาหนด
เป็นตัวชี้วดั ของหน่วยงานราชการ ลดภาษีนาำ เข้าอุปกรณ์ทกุ ชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานในประเทศ (๖) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง
พัฒนาและปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนักสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนกรุงเทพฯ
และปริมณฑลกับโรงเรียนต่างจังหวัดให้ใกล้เคียงกัน (๗) ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ปฏิรปู ภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพและขนาดเล็กลง มีกลไกความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการใช้ดิจิทัล
การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกในการทำางาน สร้างจิตสำานึก
และความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มประเด็นการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และ (๘) ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลัก การเพิ่มคุณค่าและยกระดับศักยภาพ
การเกษตรในระดับชุมชน เช่น เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรวิถีชุมชน
สีเขียว เป็นต้น การเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสนับสนุนเงินทุนในการทำาเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย
ทั้งนี้ สศช. จะเปิดรับฟังและระดมความเห็นต่อ (ร่าง)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภา ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๕
เพื่อประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

ทิศทางอนาคต

ประเทศไทย

พลังร่วมของคนรุ่นใหม่
และทุกภาคส่วนในการจัดการอนาคตประเทศไทย

เวทีทศิ ทางอนาคตประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสำาคัญ ๕ องค์กร๑ เป็นเวที Think Do Tank แบบไม่เป็น
ทางการ ในการสร้างและเชิญชวนภาคีท่เี กี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกัน
อย่างเป็นกันเอง และขับเคลื่อนงานนอกเวทีรว่ มกัน ด้วยการสร้าง
พื้นที่และเรียนรู้รว่ มกัน ในลักษณะร่วมกันทำาโครงการนำาร่องในพื้นที่
เพื่อออกแบบและค้นหาแนวทางและขับเคลื่อนประเทศไปสู่
อนาคตที่ดกี ว่า และรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งที่ผา่ นมา
ได้นำาเสนอผลการจัดเวทีไปแล้ว ๒ ครั้ง เวทีแรก “กรอบแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓” โดยสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มี ๑๓ หมุดหมายเป็นจุดพลิกผัน
ของประเทศไทย และเวทีท่ี ๒ “จินตนาการใหม่การกระจายอำานาจ”
โดยสถาบันพระปกเกล้า (พป.) เป็นการสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่ที่มีหลากหลายภาคี

สำาหรับในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้จดั เวที
อีก ๒ ครั้ง นับเป็นครั้งที่ ๓ คือ หัวข้อ “ภาพอนาคตการจัดการ
ระบบสุขภาพเขตเมือง : บทเรียนจากวิกฤตโควิด-๑๙ ใน กทม.”
เป็นการนำาเสนอระบบสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด ศักยภาพ
ในการจัดการโรคระบาดในเมืองและชนบท และบทเรียนที่ได้รับ
ที่นำาไปสู่การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพเขตเมือง
มีสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นเจ้าภาพหลัก
และครั้งที่ ๔ หัวข้อ “โอกาสและทิศทางอนาคตประเทศไทย
จากมุมมองของคนรุ่นใหม่”เน้นการระดมความเห็นสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค โอกาส และแนวทางที่จะไปถึงภาพฝัน
ในอนาคตใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการสำาหรับ

๑

ประกอบด้วย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) สถาบันพระปกเกล้า (พป.) และมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.)
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อนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำาหรับอนาคต การเชื่อมต่อ
กับโลก ประเด็นสังคมที่ส่งผลต่ออนาคต และโลกของเราในอนาคต
มีสภาหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพหลัก

เวทีท่ี ๓ ภาพอนาคตการจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง :
บทเรียนจากวิกฤตโควิด-๑๙ ใน กทม.
เวทีครั้งที่ ๓ จัดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านการประชุม
ระบบออนไลน์ โดย สช. เป็นเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๘ คน
มีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวถึงจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทย
๗ ประการ ได้แก่ (๑) โครงสร้างดี มีโรงเรียนแพทย์ถึงสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง (สสม.) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (๒) การแพทย์ดี
มีมาตรฐานสากล (๓) การสาธารณสุขดี มีการทำางานเชิงรุก (๔) กำาลังคน
มีประสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาได้มาตรฐานสากล (๕) หลักประกัน
สุขภาพทั่วถึง (๖) อาสาสมัครและสุขภาพภาคประชาชนเข้มแข็ง และ
(๗) มีเครดิตทางสังคมสูง สิ่งท้าทายระบบสาธารณสุขเขตเมือง (กทม.)
มี ๗ ข้อ ดังนี้ (๑) ทรัพยากรมากและหลากหลาย (๒) การจัดการไม่เป็น
เอกภาพ (๓) บริการการแพทย์แยกส่วน (๔) ระบบปฐมภูมิอ่อนแอ
(๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีจำากัด (๖) กลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึง
ระบบบริการ และ (๗) ไม่พร้อมรับวิกฤต
นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองหัวหน้าผูต้ รวจราชการ
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความท้าทายต่อการจัดบริการสาธารณะ
ในกรุงเทพฯ มีสาเหตุมาจากบริบทของ กทม. คือ (๑) ข้อมูลจำานวน
ประชากรไม่ แ น่ น อน เนื ่อ งจากมี ก ารเคลื ่อ นย้ า ยแรงงานทั ้ง คน
ในประเทศจากปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ และแรงงานต่างด้าว
และ (๒) กลุ่มเปราะบางหลากหลายกลุ่มเข้าไม่ถงึ บริการ

สาธารณสุข และผู้ให้บริการเข้าไม่ถงึ กลุ่มคนเหล่านี้ และควรจัดการภาวะ
วิกฤตของ กทม. โดยการ (๑) จัดการและนำาข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์
และน่าเชื่อถือ มาใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการจัดการ
(๒) ปรับโครงสร้างการจัดการ การเตรียมการ ซักซ้อม และวางแผน
รวมทั้งทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ อาทิ ชุมชน ภาคประชาชน
กลุม่ จิ ต อาสาต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการจั ด การของ ศบค. กทม.
และสำานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ให้เข้มแข็ง (๓) สร้างการสื่อสารที่ก่อ
ให้เกิดความเข้าใจตรงกันของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
และ (๔) การแก้ไขปัญหาเชิงรุก

แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวาณิชชากร เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (Family Medicine CoCare : FM CoCare) นำาเสนอ
ประสบการณ์การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและการพัฒนาระบบ
สุขภาพใน กทม. ว่า FM CoCare มีบทบาทสำาคัญในการสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ท่ถี กู ต้องแก่ประชาชน ให้คาำ ปรึกษา
แนะนำา และประสานเชื่อมต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพและสังคม โดยทำางานรูปแบบใหม่
ที่เป็นการสื่อสารทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ร่วมกับเครือข่ายอาสา
หลายภาคส่วน ทั้งประชาสังคม แพทย์ และวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้
สิ่งสำาคัญในการจัดการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายในอนาคต ได้แก่ การอภิบาลระบบ (Governance)
การบริหารจัดการและเชือ่ มโยงระบบการให้ความช่วยเหลือของ
ทุกภาคส่วนให้มเี อกภาพ ทัง้ ลักษณะเดิมและนวัตกรรมการบริการใหม่
เช่น การจัดสรรทรัพยากร การป้อนกลับข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รบั รู้
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการอำานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างสมำ่าเสมอ

นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท สำานักวิจัยสังคม และทีมงานใน
พื้นที่ ประกอบด้วย นายคริส โปตระนันทน์ กลุ่มเส้นด้าย นางชุติมา
เรืองแก้วมณี เครือข่ายคลองเตยดีจัง และนางนุชจรี พันธ์โสม
เลขานุการสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลาง นำาเสนอบทเรียน
จากพื้นที่ : ปฏิบัติการตัดวงจรระบาด สู่ต้นแบบกู้วิกฤต
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ชุมชนรับมือโควิด-๑๙ ว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเปราะบาง
ที่ ทำ า ให้ โรคระบาดแพร่ ก ระจายมากขึ ้น เนื ่อ งจากมี ปั ญ หา
ด้านเอกสาร ไม่สามารถเข้ารับการตรวจและเบิกจ่ายค่าตรวจ
และรักษาในสถานบริการ อีกทัง้ ไม่มีหน่วยงานเข้าไปจัดการ
อย่างเป็นระบบกับกลุ่มผูป้ ว่ ยติดเตียง ออทิสซึม ผู้สงู อายุ อัลไซเมอร์
จิตเวช หรือกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และการจัดการข้อมูลของแต่ละ
ระบบยังไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้น ภาครัฐควรปรับระเบียบการทำางาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บูรณาการและเชื่อมโยงการทำางาน
ภายในเขตมากขึ้น บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
ทำางานเชิงรุกมากขึ้น และจัดสรรทรัพยากรในการทำางานตาม
ความต้องการของพื้นที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา และความรู้
เกี่ยวกับโรคและการระบาด
ทั้งนี้ มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดระบบ
สุขภาวะหลายประเด็น อาทิ
 นโยบาย ควรปรับปรุงนโยบาย แก้ไขกฎระเบียบ และ
ข้อเสนอต่าง ๆ ให้สามารถทำางานได้รวดเร็วในการจัดการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อาทิ การคัดกรองและแยกผู้ป่วย และการอนุญาต
ให้ภาคเอกชนและคลินิกเวชกรรมที่มีบุคลากรและศักยภาพ
มาสนับสนุนการทำางาน
 การบริหารจัดการ ได้แก่ การ
ปรับปรุงการบริการสุขภาพในสถานการณ์
ปัจจุบันให้ดีขึ้น อาทิ กำาหนดแนวทางการ
ทำางานของ Nursing Home ให้ชดั เจน และจับ
คูก่ บั โรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลกลุม่ เปราะบาง
การทำา ATK และ PCR ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กำาหนดระยะเวลา
การฉีดวัคซีนทุกกลุ่มให้ชดั เจน การให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรค
วัคซีน และสื่อสารไปยังประชาชนให้ชัดเจนในลักษณะรวมศูนย์
จุดเดียวและเบอร์เดียว จัดทำาข้อมูลแบบทันทีท่สี ามารถนำามาวิเคราะห์
และตัดสินใจได้ การบริการสุขภาพยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
เช่น วางระบบสุขภาพครัวเรือนให้ชัดเจน จัดทำาระบบสุขภาพ
คนเมืองหรือคนในชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายต่าง ๆ
ด้านสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกัน ให้ความสำาคัญกับหน่วยบริการ
ปฐมภูมขิ นาดเล็กหรือคลินกิ เวชกรรมในชุมชน บูรณาการการทำางาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งระบบและสหวิชาชีพต่าง ๆ ปรับปรุง
และแก้ไขการดำาเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับระบบ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้พิการ
ทางตา หู และออทิสติก และการบริหารจัดการเมือง เช่น
การจัดการปัญหาและให้มีอำานาจในการบริหารจัดการเมือง
ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพคนหรืออาสาสมัครในพื้นที่ การวาง
ผังเมืองใหม่ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการใช้
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหารจัดการเมือง อาทิ
ระบบการจัดการติดตามและตรวจสอบขั้นตอนงาน ระบบเตือนภัย
 สร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย
เช่น ภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกัน

ใน ๔ เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลและองค์ความรู้ การสื่อสารกับประชาชน
หรื อ ผู้ ที ่เ กี ่ย วข้ อ ง การทำ า งานของอาสาสมั ค รในการลงพื ้น ที ่
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และประสานและทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ทั้งระดับบนและล่าง ตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น
หรือเขต จนเกิดความเชื่อมั่นและเป็นพลเมืองตื่นรู้
 อื่น ๆ อาทิ สช. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรเก็บ
รวบรวมข้อมูลปัญหาที่ประสบอยู่ จัดลำาดับความสำาคัญ ข้อเสนอและ
แนวทางแก้ไขต่าง ๆ ให้เป็นระบบในรูปแบบเอกสารที่สะดวกในการ
เข้าถึง และเป็นรูปธรรมในทุกมิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์ในอนาคต และนำาเสนอรัฐบาล สช. ควรจัดทำาข้อเสนอแนะ
ระยะสั้นและระยะยาวเสนอเวทีสมัชชาสุขภาพ

เวทีที่ ๔ โอกาสและทิศทางอนาคตประเทศไทย
จากมุมมองของคนรุ่นใหม่
สำาหรับเวทีครั้งที่ ๔ จัดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ โดย หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๗๐ คน มีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้
นายปิ ย ะชาติ อิ ศ รภั ก ดี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั แบรนดิ คอร์ปอเรชัน
จำากัด กล่าวถึง “โอกาสของประเทศไทย
ภายหลังโควิด : Profit People Planet
เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” ว่า ปัจจุบัน
องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวสู่การเป็น Triple Bottom
Line Company คือ สร้างความแตกต่าง มีความสามารถในการแข่งขัน
และมุ่งสู่ความยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องมีความพร้อม ความสามารถ
ในการดึงดูดใจที่นำาไปสู่การยอมรับ มีส่วนร่วม หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในองค์กร (Soft Power) เติบโตไปพร้อมกัน
สร้างความเป็นเจ้าขององค์กร และบรรลุพันธกิจร่วมกัน ซึ่งขณะนี้
เป็นยุคสังคมดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการ
วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้ (๑) รูปแบบการค้าขายเปลี่ยนไป เครือข่าย
สังคมออนไลน์กลายเป็นประเทศใหม่ และแตกออกเป็นชุมชน
บนออนไลน์ย่อย ๆ ตามความสนใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการ
ทำ า ธุ ร กิ จ ที ่เชื ่อ มโยงกั บ ลู ก ค้ า ได้ ดี ยิ ่ง ขึ้ น (๒) ผลกระทบจาก
การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้โลกไม่มีเสถียรภาพ
จึงเกิดองค์กรกลางที่พยายามช่วยเหลือประเทศที่ยากจนและประเทศ
ทีม่ ีรายได้ปานกลาง เพื่อสร้างสมดุล และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มกี ารหมุนเวียน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ดังนั้น เป้าหมาย
การทำาธุรกิจจึงเปลี่ยนเป็นการดูแลลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยมีค่านิยมร่วมของธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคพร้อมที่จะสนับสนุน
ธุรกิจที่ดตี อ่ โลกและผู้คน นับเป็นโอกาสทางธุรกิจ และ (๓) ภาคธุรกิจ
ต้องปรับตัวโดยไม่ตอ้ งรอภาครัฐหรือคนอื่นมาเข้ามาช่วยแก้ปญั หา
โดยนำาศักยภาพของธุรกิจมาร่วมแก้ปญ
ั หาสังคมและสิ่งแวดล้อม 11

และสร้างตลาดของตนเองและโอกาสทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้สอดรับ
กับปัจจุบันของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
และมีทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้มากขึ้น
ปัญหาของประเทศไทย คือ พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มากเกินไปจนไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ชนชั้นกลางในประเทศ
น้อยลง ขณะที่คนจนเพิ่มขึ้น เกิดเป็นช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการประเทศและ
การสร้างการมีส่วนร่วม ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเน้นนวัตกรรม
การทำ า ธุ ร กิ จ ที ่ยั ่ง ยื น ต้ อ งดู แ ลสั ง คมและสิ ่ง แวดล้ อ มให้ เ ติ บ โต
ไปพร้อมกับองค์กร ช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการทำาธุรกิจใหม่ให้สามารถ
เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และมองความยั่งยืนเป็นโอกาสทางธุรกิจ
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คนรุ่นใหม่ตอ้ งเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลก
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวถึงคนรุ่นใหม่กบั การสร้างอนาคตกับ
ทิศทางประเทศไทยว่า ปัจจุบนั Generation Y และ Z
มีการใช้จา่ ยในระบบเศรษฐกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
ค่อนข้างสูง จึงได้จดั ทำาแบบสำารวจ (Poll) เพื่อกำาหนด
ทิศทางอนาคตประเทศไทย ผ่านการตอบคำาถาม ๗ ข้อ
สรุปผลได้ดงั นี้ ข้อ ๑ ประเทศไทยมีจดุ อ่อนมากกว่าจุดแข็ง ข้อ ๒ ปัจจัย
สนับสนุนภายนอกที่นาำ ไปสู่ความเป็นไปได้หรือโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
มีมากกว่าการเผชิญกับภัยคุกคามหรืออุปสรรค ข้อ ๓ ควรเน้นการพัฒนา
การแปรรูปเกษตรกรรม บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยี เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมขั้นสูง-ขั้นกลาง-ขั้นต้น ตามลำาดับ ข้อ ๔ ควรพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การแพทย์ครบวงจร การแปรรูปอาหาร การบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตามลำาดับ ข้อ ๕ และ
ข้อ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ควรให้ความสำาคัญ
และพัฒนามากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และการสร้างความสารถในการแข่งขัน และข้อ ๗ ประเด็นสังคม
ที ่โ ดดเด่ น และส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความเปลี ่ย นแปลงในอนาคต
มากที่สุด ๓ ประเด็นแรกที่สนใจ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำาหรับอนาคต ประเด็น/ปัญหาสังคมที่สง่ ผลต่ออนาคต และผลิตภัณฑ์
และบริการสำาหรับอนาคต ทั้งนี้ อาจกล่าวโดยสรุปว่า มุมมองคนรุ่นใหม่
ต้องการเน้นการพัฒนาทางด้านสังคมนำาหน้าด้านเศรษฐกิจ และ
ให้ความสนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่
การเติบโตของโลกอย่างยั่งยืน
ที่ประชุมได้ระดมความเห็นใน ๕ ประเด็น สรุปได้ ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์และบริการสำาหรับอนาคต (Product &
Service for the Future) คนไทยมีความสามารถในการเพิ่มมูลค่า
ทั้งด้านการผลิตและบริการ และโดดเด่นหลายด้าน
อาทิ อาหาร การเกษตร ท่องเที่ยวชุมชน/มรดกโลก

การสร้างหนัง/ละคร โดยมุ่งเป้าไปที่การส่งออกและการทำาตลาดออนไลน์/
ดิจิทัลสูต่ ่างประเทศ การต่อยอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยในธุรกิจ
การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แต่ยงั มีอปุ สรรคและข้อจำากัดทีส่ าำ คัญ อาทิ กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
ภาครัฐที่ไม่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบการศึกษาไม่ส่งเสริมการเรียนรู้
แนวใหม่ และขาดแรงจูงใจและการส่งเสริมธุรกิจ ดังนั้น ภาครัฐ
จึงต้องให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างผู้เชี่ยวชาญ
และพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้รองรับเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น การพลิกโฉม
ดิจิทัล การนำาระบบการเก็บข้อมูลที่เชื่อมร้อยต่อกันมาใช้ในการกระจาย
ข้อมูล เป็นต้น และเปิดกว้างให้ภาคเอกชนร่วมกันกำาหนดยุทธศาสตร์
ธุรกิจสร้างใหม่และนวัตกรรมของประเทศให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ ทัง้ ด้านภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ Soft Power
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำาหรับอนาคต (People
for the Future) สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเห็นคนในอนาคต คือ
เป็นคนดี มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบสูง รอบรู้ วิสัยทัศน์
กว้างไกล คิดนอกกรอบ กล้าแสดงออก พัฒนา/เพิ่มศักยภาพตนเอง
ในการเรียนรู้ทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill)
การสร้างทักษะใหม่ที่จำาเป็นในการทำางาน (Reskill) การล้มแล้วลุกเร็ว
ทุกครั้งที่เจอปัญหา (Resilience Skill) โดยมีทักษะที่จำาเป็น คือ
ทักษะทางวิชาชีพที่จำาเป็นต่อการทำางาน (Hard Skill) ทักษะในการ
เข้าสังคม (Soft Skill) และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้ การสร้างคนให้มีคุณภาพจึงต้องขจัดจุดอ่อนด้วยการปฏิรูป
ระบบการศึกษา ภาครัฐ/เอกชน/การศึกษาร่วมกันสร้างและออกแบบ
หลักสูตร และผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลง
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีตั้งแต่เด็ก การพัฒนาคน
ให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์/ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั /มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึน้
ในอนาคต การปรับเปลี่ยนทัศนคติของรัฐบาลและภาครัฐ และสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง
เสริมสร้างจุดแข็งของไทยคือ วัฒนธรรมและสังคมเอื้ออาทร
 การเชื ่อ มต่ อ กั บ โลก (Connect to the World)
จากความเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีต่ ้องการให้ประเทศไทยเชือ่ มต่อ
กับโลก ไทยมีความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งระดับโลกและอาเซียน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของโลกด้ า นการท่ อ งเที ่ย วเชิ ง สุ ข ภาพ/ศู น ย์ ก ลาง
การเดินทางของเอเชีย การใช้ Soft Power เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
พัฒนาคนรุน่ ใหม่ให้มีทักษะและความพร้อมในด้านภาษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยประเทศไทยมีต้นทุนที่เข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว
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การแพทย์และสมุนไพร วิถีความเป็นไทย ความมีนำ้าใจ อัธยาศัยดี
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม/ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกัน
ก็ยังมีปัญหาอุปสรรค คือ ขาดการวางกลยุทธ์เชิงรุกในการรองรับ
การแข่ ง ขั น ที ่สู ง มี ข้ อ จำ า กั ด กฎหมายระหว่ า งประเทศ คนไทย
ขาดทักษะด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ และความเหลื่อมลำ้า
ด้านการศึกษา ดังนั้น ภาครัฐต้องปฏิรูปโครงสร้าง/หลักสูตร/ระบบ
การศึกษา ยกเลิก/ปรับกฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคหรือล้าหลัง
เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง/จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
แบบกึ่งทางการในประเด็นต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันระดับโลก
และสนับสนุนอุปทานดิจิทัลสู่เวทีโลก รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ
 ประเด็นสังคมทีส
่ ่งผลต่ออนาคต (Social Issues in
the Future) ที่ประชุมมีความเห็นว่า สังคมไทยมีความเหลื่อมลำ้า
และคอร์รัปชันสูง ระบบอุปถัมภ์ กฎหมายล้าหลังและการเลือกปฏิบัติ
การยึดติดกรอบคิดเดิม/ปิดกั้นความคิดเห็น/ขาดความสามัคคี
หลักสูตรการศึกษาไม่เข้ากับยุคสมัย ขาดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) และเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่จุดแข็ง
ของสังคมคือ มีนำ้าใจและความเอื้ออาทร นโยบายของประเทศที่เอื้อ
ให้เกิดการบูรณาการการทำางานร่วมกัน ทรัพยากรของประเทศ
มีหลากหลายและปริมาณมาก ซึ่งภาครัฐต้องผนวกจุดแข็งและสร้าง
สิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้สังคมไทย อาทิ การปลูกฝังจริยธรรม ยกระดับ
การศึกษาที่เน้นการคิดมากกว่าการจำาและนำาวิชาศีลธรรมกลับเข้ามา
ในหลักสูตร สร้างทีมบริหารประเทศที่เป็นคนเก่งและดี ลดอำานาจรัฐ/
เพิ่ ม อำ า นาจท้ อ งถิ ่น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานภาครั ฐ
และสร้างแพลทฟอร์มในการสร้างพลังร่วมและการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว น เพื ่อ นำ า ไปสู ่สั ง คมที ่มี ค วามเท่ า เที ย ม เสมอภาค
ปลอดคอร์รัปชัน โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีความสมานฉันท์
ยอมรับความเห็นต่างด้วยเหตุผล และลดความเป็นวัตถุนิยม
 โลกของเราในอนาคต (Our Planet in the Future)
คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นปัจจัย
พื้นฐานสำาคัญที่ทำาให้โลกในอนาคตมีความน่าอยู่ตามอุดมคติ และ
สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมั่นคง โดยคาดหวังที่จะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะที่ดี ซึ่งต้องปลูกฝังสร้างจิตสำานึก
และความตระหนักถึงผลและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการ
ให้ความรู้และบรรจุในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่เล็ก ๆ การแก้ไขกฎหมาย
การบังคับใช้ และมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาด และสร้างพลังและ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีบทบาทในการปกป้อง ดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
ทั้งนี้ ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ได้นำาไปต่อยอดและเติมเต็ม
ในสมุดปกขาวและเสนอนายกรัฐมนตรี ในการประชุมหอการค้า
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พ.ย. ที่ผ่านมา

คอลัมน์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน :
“ชุมชนบ้านมอสวรรค์ กับระบบประปาภูเขา “ออร์แกนิค” ที่ย่งั ยืน”
ในปี ๒๕๓๕ พื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้จำานวน ๔๕,๐๐๐ ไร่
ถูกลักลอบตัดและเกิดไฟป่า ทำาให้พื้นทีป่ ่ากว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่
ได้รบั ความเสียหาย ภูเขาทีเ่ คยเขียวชอุม่ กลับกลายเป็น “เขาหัวโล้น”
ส่งผลให้แหล่งนำ้าที่ซึมซับมาจากรากไม้บนภูเขามีน้อยลง
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเขาแม่กระทู้โดยเฉพาะบ้านมอสวรรค์
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ประสบภาวะขาดแคลนนำา้ เพื่อการอุปโภค
บริโภค และต้องซื้อนำ้าจากรถขายนำ้า ปัญหาเหล่านี้ทำาให้ชุมชน
หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุ ก ต์ ใช้ ส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นบ้ า นมอสวรรค์ มี ร ะบบ
นำ้าประปาภูเขามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี
มีการดูแลผืนป่าที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูกลับมากว่าหมื่นไร่ ให้เป็น
ป่าต้นนำ้าที่ให้ความชุ่มชื้นและระบบนิเวศที่สมดุล เข้าใจถึง
ความสำาคัญของป่า นำา้ ธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ เกิดความภาคภูมใิ จ
และเกิดการพัฒนาที่ย่งั ยืน ตามคำากล่าวที่วา่ “คนในเมืองใหญ่
ใช้ประปาปนคลอรีน แต่คนอยู่กับป่าใช้ประปาออร์แกนิค”
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ส่งผลให้ชาวบ้านมอสวรรค์มีระบบนำ้าประปาภูเขามาใช้
เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี
กระบวนการพัฒนาของชาวบ้านมอสวรรค์เริม่ ต้น
เมื่อปี ๒๕๓๙ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.
ในขณะนั้น) กรมป่าไม้ และหน่วยราชการในพื้นที่ ได้เลือก
ภูเขาแม่กระทูเ้ ป็นพื้นทีด่ ำาเนินโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐ ชาวบ้านมอสวรรค์และ
ชุมชนใกล้เคียงที่ตอ้ งการฟื้นฟูสภาพป่า ได้เข้าร่วมโครงการ
ในการปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ ทำาให้สภาพป่าเริ่ม
กลับคืนมา ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัว มีนาำ้ ซับจากรากไม้มากขึ้น
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้าน
จัดตั้ง “เครือข่ายแม่วงก์ชุมชนคนรักษ์ป่า” ขึ้น เพื่อร่วม
ฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งต้นนำา้ อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี ๒๕๔๐

นายวิชยั เส็งเอี่ยม ผู้ใหญ่บา้ น และชาวบ้านบ้านมอสวรรค์ ได้รวม
ตัวกันปรึกษาหารือเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนนำา้ ของ
หมู่บ้าน โดยจัดเวทีประชาคมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ
ชุมชน และแนวทางการแก้ไข พบว่า มีแหล่งนำ้าซับบนเขากระทู้
แต่อยู่ไกลออกไป ๑๔ กิโลเมตร ชุมชนจึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้
การทำาประปาภูเขาทีบ่ ้านสวนพลู-พุต่อ จ.อุทัยธานี และเห็นพ้อง
ร่วมกันในการสร้างประปาภูเขา ด้วยการวางท่อใต้ดินนำานำ้า
จากภูเขาแม่กระทู้เข้ามายังหมู่บ้าน จนประสบความสำาเร็จในปี
๒๕๔๒ โดยมีกระบวนการทำางาน ดังนี้
๑. ชุมชนวางแผนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน ชาวบ้าน
มอสวรรค์ได้ทำาการศึกษาหาแหล่งเงินสนับสนุน พบว่า ลักษณะ
การดำาเนินงานสามารถขอรับการสนับสนุนจากโครงการลงทุน
เพื่อสังคม (Social Investment Fund : SIF) ได้ ชาวบ้าน
มอสวรรค์ได้ศกึ ษาเรียนรู้และร่วมกันจัดทำาข้อเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์จากกองทุน SIF โดยใช้แรงงานของชาวบ้าน
๒. ศึกษาหาองค์ความรู้เพิ่มเติมและทํางานด้วยความเพียร
ชาวบ้านบ้านมอสวรรค์ต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มี
ความสมบูรณ์มากถึง ๗ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปี จึงจะได้รบั การอนุมตั ิ
ซึ่งในการปรับปรุงข้อมูลแต่ละครั้งชุมชนต้องใช้ความเพียร
มานะ อดทนในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และอธิบายรายละเอียด
โครงการฯ อาทิ รายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์
ตำาแหน่งการวางท่อประปา การบริหารจัดการ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีช่ มุ ชน
ไม่ได้มีความรู้มาก่อน ทุกครั้งที่โครงการฯ ไม่ผ่านการพิจารณา
แกนนำาและชาวบ้านจะร่วมกันประชุมหารือและหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่เสมอ ทั้งการศึกษาดูงาน การเดินสำารวจและจัดเก็บข้อมูล
สอบถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในหมู่บ้าน
ข้างเคียงหรือผู้มปี ระสบการณ์ ทำาให้แกนนำาและชาวบ้านมีความรู้
เพิ่มขึ้น และฝึกเป็นนักวิจัยชุมชน ค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ
มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในที่สุด
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๓. กําหนดบทบาทหน้าที่และกติกาการทํางานร่วมกัน
เมือ่ ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงานโครงการ จำานวน
๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างประปาภูเขา
อาทิ ท่อประปา ปูนซีเมนต์ ชุมชนบ้านมอสวรรค์ร่วมกันคิดหา
แนวทางการดำาเนินงาน ด้วยการประชุมชาวบ้านและตั้งกติกา
ชุมชนเพื่อแบ่งงานกันทำา โดยชาวบ้านแต่ละคุ้ม จำานวน ๖ คุ้ม
รับผิดชอบขุดดินเป็นแนวฝังท่อประปาที่จะนำานำ้ามาจากเขา
แม่กระทู้ในระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร กำาหนดกติกาในกรณี
ที่ติดภารกิจหรือมีความจำาเป็นไม่สามารถไปขุดดินในพื้นที่
ที่คุ้มของตนเองรับผิดชอบ ต้องเสียค่าปรับ ๒,๐๐๐ บาท
หรือไปขุดดินชดเชยในเขตคุม้ อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ แต่ละคุ้ม
ต้องผลัดเวรกันไปสร้างถังพักนำา้ ขนาดใหญ่บริเวณตีนเขาแม่กระทู้
จำานวน ๓ ถัง จากการร่วมแรงร่วมใจกันทำาให้การจัดทำาระบบ
ประปาภูเขาสำาเร็จ ชาวบ้านทุกคนในชุมชนทั้ง ๓๑๕ ครัวเรือน
มีนำ้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และสามารถปลูกผักสวนครัว
ไว้รับประทานเอง รวมทั้งขายเป็นรายได้เสริมด้วย
๔. กําหนดแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการ
ชุมชนได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันกำาหนดแนวทาง
และกลไกในการบริหารจัดการ รวมทัง้ กฎ กติกา ในการดูแล
และการใช้นำ้าของชุมชน โดยศึกษาเรียนรูจ้ ากภาครัฐ อาทิ
การรวมตัวกันซื้อมิเตอร์ กำาหนดราคาค่านำ้า (หน่วยละ ๓ บาท)
กำาหนดพื้นที่การดูแลท่อส่งนำ้า ท่อประปาผ่านหน้าบ้านใคร
บ้านนั้นช่วยดูแลและซ่อมแซม หากท่อนำ้าส่วนกลางชำารุด
ก็ใช้เงินจากค่านำ้าประปาที่เก็บจากแต่ละบ้าน การจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการนำ้า จำานวน ๑๕ คน ประกอบ
ด้วย ประธานฯ รองประธานฯ ฝ่ายจัดเก็บค่านำ้า ฝ่ายตรวจสอบ
ฝ่ายซ่อมบำารุง ทำาหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์
เงินส่วนกลาง ที่มุ่งเน้นการทำางานด้วยจิตอาสา มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้กลยุทธ์ให้ผู้ที่มีข้อสงสัยในการ
บริหารงานของคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นฝ่ายตรวจสอบ
รวมทั้งจัดเวรยามในการบำารุงรักษาแหล่งต้นนำ้า

๕. การถ่ายทอดและต่อยอดอย่างยั่งยืน ชุมชน
บ้านมอสวรรค์มกี ารถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่
ขึ้นมารับผิดชอบโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ลกู หลาน
ของผูใ้ ช้นำ้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการนำ้า
หรือทีมดูแลระบบประปา อันก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความพร้อมในการดูแลชุมชน นอกจากนี้ ระบบนำา้ ประปา
ภูเขายังสามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมพัฒนาของชุมชน
ในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การคืนทุนให้ชมุ ชนนำาไปใช้ในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาป่า ทำาแนวกันไฟ
รอบเขาแม่กระทู้ เป็นต้น การให้ทนุ การศึกษาแก่บตุ รหลาน
โดยจัดสรร รายได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของค่านำ้าประปา
การซื้อของขวัญตอบแทนผู้ใช้นำ้า การร่วมเป็นเครือข่าย
ป้ อ งกั น ไฟป่ า บริ เวณรอบแนวกั น ชนพื น้ ป่ า แม่ ว งก์
ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้ต่อเนื่องจนถึง
ทุกวันนี้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำาหนดกติกาชุมชน
ในการรักษาป่าแม่วงก์ การห้ามล่าสัตว์ เฝ้าระวังและป้องกัน
คนลักลอบตัดไม้ และร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพติดในชุมชน ส่งผลทำาให้ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักสามัคคี
มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้

ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น ปัจจุบนั ชาวบ้านมอสวรรค์มรี ะบบนำา้ ประปา
ภูเขาเพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี และร่วมกันปลูกและ
ดูแลป่าชุมชนประมาณ ๔๐ ไร่ รวมทั้งร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่าย
แม่วงก์ชุมชนคนรักษ์ป่า” เพื่อดูแลผืนป่าที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูกว่า
หมืน่ ไร่ เป็นป่าต้นนำา้ ทีใ่ ห้ความชุม่ ชืน้ และมีระบบนิเวศทีส่ มดุล ชาวบ้าน
มีความเข้าใจถึงความสำาคัญของป่า นำา้ ธรรมชาติ และการอนุรกั ษ์
ภาคภูมใิ จที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดใี ห้แก่ประเทศ
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการทำางาน โดยเฉพาะการระเบิดจากข้างใน
ที่เริ่มจากคนในชุมชนและท้องถิ่น มีความพอประมาณในการลด
ค่าใช้จ่ายจากการก่อสร้างด้วยการลงมือสร้างระบบประปาเอง
มีเหตุผลจากการปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางการทำางานจน
ประสบความสำาเร็จ และมีภมู คิ มุ้ กันในการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล
และการจัดการนำ้าและทรัพยากรอย่างรอบคอบเพื่อรองรับ
ความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ พร้อมด้วยเงือ่ นไขความรูใ้ นการศึกษา
หาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา และมีคณ
ุ ธรรมด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ทาำ งานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ส่งผลให้ชาวบ้านบ้านมอสวรรค์มจี ติ สำานึกในการปลูก รักษา และ
ดูแลพื้นที่ มีความรักสามัคคี เข้มแข็ง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี รวมทั้ง
สามารถลดการพึ่งพาและการซื้อ “นำา้ คลอรีน” มาสู่การใช้ “นำา้ ประปา
ออร์แกนิค” อย่างยั่งยืนสืบไป

“ชุมÒ ชนบ้
านมอสวรรค์ กับระบบประปาภูเขา “ออร์แกนิค” ที่ย่ั่งยืงั่ นยืน” Ó
ชุมชนบ้านมอสวรรค์ กับระบบประปาภูเขา Ò ออร์แกนิกÓ ทีย




เพื่อสร้างระบบประปา
ภูเขา เนือ่ งจากชุมชน
บ้านมอสวรรค์ประสบ
ปัญหาขาดแคลนนำา้ ดื่ม
นำ้าใช้
เพื่อดูแลผืนป่า และความ
สมดุลของระบบนิเวศ
ต้นนำ้า

การใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระบวนการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์











ชุมชนวางแผนร่วมกัน
อย่างเป็นขั้นตอน
หาองค์ความรู้เพิ่มและ
ทำางานด้วยความเพียร
กำาหนดบทบาทหน้าที่
และกติกาการทำางาน
ร่วมกัน
กำาหนดแนวทาง กลไก
ในการบริหารจัดหาร
ถ่ายทอด และต่อยอด
อย่างยั่งยืน











การระเบิดจากข้างในโดยเริ่มจาก
ท้องถิ่น
หลักภูมิคุ้มกันจากการดำาเนินการ
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้
หลักความมีเหตุผล
ความอดทนและความเพียรของ
ชุมชน
การรู้จักใช้และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างฉลาด
และรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน
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ความเชือ
่ มโยงสู่
เป้าหมายการพัฒนา
ทีย
่ ัง
่ ยืน

เป้ า หมายที ่ 6 สร้ า ง
หลักประกันเรื่องนำ้าและ
การสุขาภิบาล ให้มีการ
จั ด การอย่ า งยั ่ง ยื น และ
มีสภาพพร้อมใช้ สำาหรับ
ทุกคน

ผลการดําเนินงาน







มีระบบนำ้าประปาภูเขา มีนำ้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี
ร่วมกันปลูกและดูแลป่าชุมชน
ประมาณ ๔๐ ไร่ รวมทั้งร่วมเป็น
สมาชิก “เครือข่ายแม่วงก์ชุมชน
คนรักป่า” เพื่อดูแลผืนป่าที่ได้
ร่วมกันฟื้นฟูกลับมากว่าหมื่นไร่
เป็นป่าต้นนำ้า ให้ความชุ่มชื้นและ
ระบบนิเวศน์ที่สมดุล
ชาวบ้านมีความเข้าใจถึงความสำาคัญ
ของป่า นำ้า ธรรมชาติ และการ
อนุรักษ์ และเกิดความภาคภูมิใจ

ติดตามความก้าวหน้าและเติมเต็มองค์ความรู้วุฒิอาสาฯ
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสังคม (กสท.) ร่วมกับมูลนิธพิ ฒ
ั นาไท (มพท.) ดำาเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารวุฒอิ าสาธนาคารสมองระดับจังหวัด ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–๑๙ โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์
Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
เอื้อต่อการทำางานของวุฒอิ าสาฯ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ ดำาเนินการใน ๑๒ จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ ภาคเหนือ (นครสวรรค์ อุตรดิตถ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรนิ ทร์ นครราชสีมา) ภาคกลาง (สมุทรสงคราม
สุพรรณบุร)ี ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุร)ี ภาคใต้ (สตูล ปัตตานี)
และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การประชุมผ่านระบบ Zoom หลักสูตร
YouTuber องค์ความรู้ที่จำาเป็นในการทำางาน เป็นต้น เพือ่ ให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำาเร็จที่เป็น
รูปธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ ต.ค.-๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

อบรมการใช้ Zoom เบื้องต้น

ประชุมเตรียมการ (Kick Off)

สศช. มพท. และแกนนำาวุฒิอาสาฯ จังหวัดนำาร่อง จัดประชุม
ขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และหารือแนวทางการดำาเนินงานของ
วุฒิอาสาฯ ในระยะต่อไป รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของวุฒอิ าสาฯ
ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือสื่อสาร และระบบการจัดประชุม เมื่อวันที่
๗ ต.ค. ๒๕๖๔

ประชุมเตรียมการจังหวัดเป้าหมาย

ภายหลังจากการประชุม
เตรี ย มการของวุ ฒิ อ าสาฯ
สศช. ร่วมกับ มพท. จัดอบรม
เรื่อง “การใช้ Zoom เบื้องต้น”
โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นำาโดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) มาให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ Zoom
ในการประชุมออนไลน์ โดยได้จัดอบรมไปแล้ว ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑
จ.สุรินทร์ และนครราชสีมา วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
จ.สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และนนทบุรี วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓ จ.ปัตตานี สตูล นนทบุรี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี
วันที่ ๑๑ พ.ย. ครั้งที่ ๔ อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ นครสวรรค์
วันที่ ๒๕ พ.ย. และครั้งที่ ๕ จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

ประเมินผลการอบรม
วุฒิอาสาฯ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สตูล สุรินทร์
ชลบุรี นครราชสีมา ปัตตานี อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom
Meeting เพื ่อ รายงานผลการขั บ เคลื ่อ นงานของวุ ฒิ อ าสาฯ
ปัญหาอุปสรรคการทำางานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
และแนวทางการทำางานภายหลังการแพร่ระบาดฯ ดีขนึ้ รวมทั้ง
เสนอประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ เช่น ทักษะการใช้ 16

กสท. ได้จัดทำาแบบสอบถามความพึงพอใจการอบรม
ผ่าน google form พบว่า ในภาพรวม วุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะวิทยากรมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี เข้าใจในบริบทของผู้สงู อายุ
และใช้ภาษาและวิธีการที่ง่ายต่อการรับฟัง ทำาให้เข้าใจง่าย
และสามารถใช้งานโปรแกรม Zoom ได้ดีขึ้น

"เลียบเรียง

open

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมความรู้ดว้ ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๗
ต.ค. ๒๕๖๔ นายไพโรจน์ เจียมศิริ ประธานวุฒิอาสาฯ และวุฒิอาสาฯ
จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ดำาเนินการจัดและเข้ารับการอบรม
“โครงการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัว”
โดยนายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด
การอบรม พร้อมทัง้ บรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนทำากินทำาใช้ บ้านดงสระแก้ว
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑
ต.ค. ๒๕๖๔ นายประชา มุนกี ลุ วุฒอิ าสาฯ จ.ปัตตานี และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน เพือ่ รับทราบผลการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบตั งิ านของผู้บริหารและคณะครู และพิจารณา
กลัน่ กรองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๘)
ตลอดจนให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
รร.เบญจมราชูทิศ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ นายบุญรักษ์
รมทอง วุฒอิ าสาฯ จ.ตรัง ร่วมประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ตรัง ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ณ ห้ อ งประชุ ม พระเทพวิ ม ลเมธี
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา จ.ตรัง เขต ๑
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STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต นายประทีป ทิมให้ผล
วุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน “โครงการโมเดล
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.อุตรดิตถ์” ในกิจกรรม สร้างเยาวชน
Anti-corruption Young Leaders และบรรยายในหัวข้อ “โมเดล STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต” ในฐานะโค้ชโครงการ STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน จัดโดยสำานักงาน ป.ป.ช. จ.อุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านตักเงิน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง เมื่อวันที่
๔-๕ ก.ย. ๒๕๖๔ และบรรยายเรื่อง “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการสร้ า งความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ผ่านระบบ Session Call
ณ ห้องประชุม สนง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ นายสํารวล ตรองจิตต์ วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เป็นประธาน
เปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์” เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบตั งิ าน
อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุทคี่ รอบคลุมทุกด้าน และเป็นแนวทางการดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ณ โรงแรม
ทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

ถอดบทเรียนก�รเสริมสร้�งสุขภ�วะในสถ�นศึกษ� เมื่อวันที่
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์
เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน “การสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ในพื้นที่ จ.สุรนิ ทร์” ของสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
สูก่ ารสร้างเสริมสุขภาวะ ทีม่ ุง่ เน้นการใช้คุณธรรมเป็นเครือ่ งมือสำาคัญ
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์

ร่วมมอบของใช้จำ�เป็นและอ�ห�ร เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๔
วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ โดยนายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาฯ
และนางศิริพรรณ ทองคําพงษ์ ร่วมมอบอาหารและของใช้ที่จำาเป็น
ให้แก่เรือนจำา จ.สุรินทร์ และกลุ่มการกุศลต่าง ๆ

สนับสนุนพระย�ศรีสุนทรโวห�รเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก
นางอมร ตันสุตะพานิช วุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้มีส่วนสำาคัญ
ในการผลักดันการเสนอชื่อ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ชาวฉะเชิงเทรา ผู้แต่งตำาราเรียนชุดแรกของไทย “แบบเรียนหลวง”
เป็นบุคคลสำาคัญของโลก ซึ่งที่ประชุมยูเนสโกให้การรับรองเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะมีการลงนามและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป ขอแสดง
ความยินดีกับชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

เวชกรรมไทยในภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔
นายนิยม แก้วแสงเรือง วุฒิอาสาฯ จ.ยะลา ร่วมเสวนาผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting และกล่าวปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ประจำาปี
๒๕๖๔ หัวข้อ “เวชกรรมไทยในภาวะวิกฤติโควิด-๑๙” ในงานประชุม
วิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ จัดโดยสมาคมเวชกรรมไทย
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อบรมคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้สู ง อายุ วุ ฒิ อ าสาฯ จ.นนทบุ รี
ร่วมกับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี
และภาคีเครือข่าย จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกายคุณภาพจิต-คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ” เพือ่ สร้างเสริมความรู้และคุณภาพชีวติ
ที่ดีของผู้สูงวัย ณ อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร ชั้น ๒ สำานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน
๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔
นายเฉลิม อภิวาท ประธานวุฒิอาสาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมประชุมออนไลน์
Zoom Meeting เรื่อง “การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
ประจำาปี ๒๕๖๔” โดยมีนายภาณุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ซึง่ กำาหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สวนหย่อมไผ่สีทอง เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔ วุฒิอาสาฯ
จ.พิษณุโลก ร่วมกับสโมสรโรตารี่ลำานำ้าเข็ก นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ
ดำาเนินการพัฒนาป่าชุมชน โดยสร้างสวนหย่อม ๒ แห่ง ในนามธนาคารสมอง
จ.พิษณุโลก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ณ พื้นที่นำ้าตกไผ่สีทอง บ้านตอเรือ อ.วังทอง

ด้านอื่น ๆ

ผลักดันโครงการสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย นายพงศ์จกั รกฤษณ์
สิทธิบศุ ย์ ประธานวุฒอิ าสาฯ จ.สตูล และอดีตที่ปรึกษาประธานหอการค้า
จ.สตูล เข้าร่วมประชุมเสวนากับนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้า
จ.สตูล เพื่อผลักดันโครงการสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย (สตูล-เปอร์ลศิ )
หรือ Andaman Gate way ให้ประสบความสำาเร็จ

บริจาคกล้าไม้ป่าและพืชสมุนไพร วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
โดยนายวิ ท ยา เจี ย รพั น ธุ ์ ประธานฯ นางสมพร เกิ ด แก่ น
รองประธานฯ และนายบํารุง ไตรมนตรี นำากล้าไม้ป่าและพืชสมุนไพร
ที่ได้รับบริจาคจากสถานีเพาะชำากล้าไม้ จ.นนทบุรี ประมาณ ๑๐๐ ต้น
อาทิ ไม้แดง ตะเคียน พิกุล มะฮ็อกกานี ไผ่รวก สะเดา ฟ้าทะลายโจร
ถวายพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริม
พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ประเทศไทย เพื ่อ ร่ ว ม "โครงการปลู ก ป่ า
เฉลิมพระเกียรติฯ" และทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔
ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
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ขอแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๙
ก.ย. ๒๕๖๔ นางวริษฎา โตสิรกิ ลุ ชัย
วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี ได้รับโล่รางวัล
สิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ สาขา
ผู้นำาอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำา
อช. หญิง) จากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้วา่ ราชการจังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรม
“มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”
ประจำาปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จุดหมายปลายทางในปี ๒๕๗๐ ของแผนฯ ๑๓

ภาพประกอบคอลัมน์ "หมุดหมาย แผนฯ ๑๓" หน้า ๕

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำาเนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นําจ่ายผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำาหนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

