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บทบรรณาธิการ
	 เมือ่เดอืนธนัวาคม	๒๕๖๑	ทีผ่่านมา	นบัเปน็วาระสำาคัญยิง่ 
อีกวาระหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย	 ท่ีร่วมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหา- 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 เน่ืองในโอกาสวันคล้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 วันชาติ	 วันพ่อแห่งชาติ	 
๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 และวันดินโลก	 รวมทั้งองค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 FAO	 และองค์การ
สหประชาชาติ	 หรือ	 UN	 ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันดินโลก	 ในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๖๑	 เพื่อสืบสาน 
ศาสตร์พระราชาและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน	
	 คณะผู้จัดทำาฯ	 น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระองค์ท่าน	 จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้	 จึงขอนำา
เสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำาเร็จจากการทำางาน 
ของวุฒิอาสาฯ	 ที่น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบัติ	 โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในเล่มจากกิจกรรม/ 
ผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 เป็นการเล่าเรื่อง 
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยวุฒิอาสาฯ	 ซึ่งฉบับนี้ขอเริ่มต้น 
ด้วยวุฒิอาสาฯ	 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น	
จำานวน	๕	 ราย	 ได้แก่	“ทำ�ด้วยจิตอ�ส� ส�นพลังพัฒน�  
สร้�งสุขยั่งยืน”	นายเริ่ม	เพชรศรี	จ.พัทลุง	“ใช้เวล�ที่เหลือ  
เพื่อสังคม อย่�งมีคว�มสุข”	 นายนคร	 คำาธิตา	 จ.เชียงราย	
“น้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คว�มอยู่ดีมีสุข 
ของสังคม” นางถนอมศรี	 ปรารถนาดี	 จ.นครราชสีมา	 
“ง�นวฒุอิ�ส�ฯ เปน็ร�งวลัสขุภ�พท�งก�ยและจิตวญิญ�ณ”  
นายฉัตรชัย	 ชุมนุม	 จ.สุรินทร์	“รู้เข� รู้เร� เพื่อช่วยเหลือ
สังคมได้อย่�งเข้�ใจและเข้�ถึง” นางรอยพิมพ์ใจ	 เพชรกุล	
จ.นครศรีธรรมราช	 และ	“ร่วมสร้�งพลังรักษ�ทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมด้วยปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”	พล.อ.วินัย	ทันศรี	จ.ลำาพูน	
	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องเล่าการทำางานจากพ้ืนท่ีที่จะ 
นำาเสนอบทความเป็นตอนๆ	 อย่างต่อเนื่องตลอดปี	 ๒๕๖๒	
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้วุฒิอาสาฯ	 ได้นำาไปปรับใช้กับการทำางาน 
ในแต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 โดยใช้พื้นที่	 จ.ฉะเชิงเทรา	 
ทีว่ฒุอิาสาฯ	รว่มกบัภาคเีครอืข่ายภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคยีง	 
ขับเคล่ือนจังหวัดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 
ในหัวข้อ	 “ก�รขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทร�สู่เป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” โดยกล่าวถึงการดำาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น	
กระบวนการทำางาน	 การใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ 
ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้การนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
(SEP	for	SDGs	Lab)	และการถอดบทเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป	 
และบทความที่น่าสนใจเรื่อง “คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�
ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐”	 ซึ่งแสดงสถานการณ์ความยากจน 
และความเหลื่อมลำ้าในประเทศไทย	 และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตามแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๒	รวมทัง้บทความเกีย่วกบัภาคเีครอืขา่ย 
ที่มีความรู้/ภูมิปัญญา	 ที่วุฒิอาสาฯ	 สามารถเชิญชวนมาร่วม 
ทำางานได	้ในเรือ่ง	“ภ�คเีครอืข�่ยก�รทำ�ง�น-อ�ส�สมคัรประช�รฐั :  
ชมรมคลังปัญญ�ผู้สูงอ�ยุ”	รวมทั้งคอลัมน์	“เลียบเรียงเคียงรั้ว” 
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ	ทั่วประเทศ
	 อกีท้ังเมือ่วันท่ี	๒๔-๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	ท่ีผา่นมา	มลูนธิพิฒันาไท	 
(มพท.)	 ร่วมกับ	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต	ิ(สศช.)	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “วฒิุอ�ส�ธน�ค�รสมอง 
รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ และแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒  
ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ
ในทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต	ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	 
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 การปฏิรูปประเทศ	 และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 รวมทั้งการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	 ให้แก่ 
วุฒิอาสาฯ	 หน่วยงาน	 และภาคีเครือข่ายต่างๆ	 เกือบ	 ๘๐๐	 คน	 
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ	
โดยมีศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการ
ประชมุ	ซึง่ทีป่ระชมุไดร้ะดมความคดิเหน็แนวทางการขบัเคลือ่นงาน 
ของวุฒิอาสาฯ	 ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 ซึ่งแต่ละกลุ่มจังหวัดได้ตกลง 
นำาแผนไปขับเคลื่อนร่วมกัน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งคณะผู้จัดทำาจะได้
นำาสรปุผลจากการประชมุมานำาเสนอในจลุสารฉบับหนา้	และตดิตาม
ความก้าวหน้าการทำางานของวุฒิอาสาฯ	แต่ละกลุ่มจังหวัดต่อไป
	 ทา้ยน้ี	คณะผูจ้ดัทำาขอขอบคณุวฒุอิาสาฯ	ทัง้	๔	ภาค	ทีไ่ดส้ละเวลา 
เขียนเล่าเรื่องราวการทำางานในฐานะวุฒิอาสาฯ	 มา	ณ	 โอกาสนี้	 
ทั้งนี้	 จุลสารต้ังแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป	 ได้ปรับเปล่ียนการเขียน/ 
นำาเสนอบทความการทำางานในจงัหวดั	เปน็ใหว้ฒุอิาสาฯ	เขียนเล่าเรือ่ง 
ตั้งแต่เริ่มสมัคร	กระบวนการทำางาน	และผลการดำาเนินงาน	รวมทั้ง
การฝากขอ้คดิตา่งๆ	ในคอลมัน	์“เรือ่งเล�่จ�กพืน้ที”่	จงึขอเชญิชวน 
วุฒิอาสาฯ	 ส่งเรื่องราวการทำางานของท่านหรือเป็นหมู่คณะ	 
ข่าวสาร	 หรือข้อเสนอแนะใดๆ	 รวมท้ังการแนะนำาให้ผู้สนใจ 
ทำางานจิตอาสา	 สมัครเป็นหน่ึงในทีมงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 
มายังสำานกัยุทธศาสตร์ดา้นนโยบายสาธารณะ	โทร	๐-๒๒๘๒-๙๙๖๗	
หรือ	๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙	หรือเวบ็ไซต	์http://brainbank.nesdb.go.th
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ทำ�ด้วยจิตอ�ส� ส�นพลัง
พัฒน� สร้�งสุขยั่งยืน

โดย  เริ่ม  เพชรศรี

	 จากพระราชดำารสัของสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	 

ในรชักาลที	่๙	ทีพ่ระราชทานแกค่ณะบุคคลตา่งๆ	ท่ีเขา้เฝา้ฯ	ถวาย

พระพรชยัมงคล	ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	 

พระราชวังดุสิตเมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๔๓	ความตอนหนึ่งว่า		 

“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่ 

มอีายนุอ้ยเขา้มาไดท้ำาหนา้ทีข่องเขาบา้ง มโีอกาสทำาหนา้ท่ี เรากย็งั

เปน็กองหนนุทีค่อยปกปอ้งคุม้ครองบ้านเมอืง... เรยีกวา่ เบรนแบงก ์ 

(Brain Bank)  ธนาคารสมอง...”  ได้สร้างแรงบันดาลใจให้	 

นายเริม่ เพชรศร ีทีป่รกึษาและอดตีประธานวฒุอิาสาฯ จ.พทัลงุ 

สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๔๓		ดว้ยความมุง่หวงัทีจ่ะนำาความรู	้ความสามารถ	 

และประสบการณ์ที่ส่ังสมมาตลอดชีวิตราชการในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 มาช่วยพัฒนาการเกษตร	 อนุรักษ์	 และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และพัฒนาชุมชน	

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและจังหวัด	 	 ตลอดระยะเวลา

กว่า	 ๑๐	 ปี	 ของการเป็นประธานวุฒิอาสาฯ	 ได้ทำาหน้าที่อย่าง

แข็งขันในการรวมกลุ่มและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและ

ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง	ตามความต้องการของชุมชน	จนได้รับโล่

รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้	 และมีความยั่งยืน	 	นอกจากนี้	 ยังทำางาน

แบบปัจเจกโดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	 อาทิ	 คณะกรรมการ

ลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา	 	 ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอำาเภอเมืองพัทลุง		

คณะกรรมการบริหารแบบบูรณาการอำาเภอเมืองพัทลุง		และคณะกรรมการ

ภาคีเครือข่ายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ในจังหวัดพัทลุง

	 โดยมีกิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	การส่งเสริม 

อาชพีทางการเกษตร ๘ อาชพี	ได้แก	่การเลีย้งผึง้โพรงไทย	การเลีย้งไก่พืน้เมอืง	 

(ไก่คอล่อน)	 การเล้ียงโคเน้ือ	 การเล้ียงปลาดุกอุย	 การปลูกข้าวอินทรีย์	 

การปลูกผักปลอดสารพิษ	 การทำาเกษตรผสมผสาน	 และการพัฒนา 

ทำาสวนยางพารา	 	 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ได้แก่	 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	การทำาเครื่องตะบันนำ้าและกาลักนำ้า	การประกอบ

และพัฒนารูปแบบเตาชีวมวล	  โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  

ได้แก	่พฒันาหมูบ่า้นพึง่ตนเอง	บา้นทุง่โตะ๊หยะ๊	ตำาบลโคกสกั	อำาเภอบางแกว้		 

การวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์เมืองพัทลุง ส่งเสริม 

การเรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ไดแ้ก	่ศนูยเ์รยีนรูป้ราชญช์าวบา้น	 

บ้านโงกนำ้า	 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 บ้านนายประกอบ	 แดงปรก		 

การจดัทำาขอ้เสนอและประสานงานจงัหวดัในการกอ่สรา้งหาดทรายเทยีม 

หาดแสนสุขลำาปำา		และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวุฒิอาสาฯ	ผ่านสถานี

วิทยุเทศบาลเมืองพัทลุง	๑๐๓.๕	MHz	ทุกวันศุกร์ระหว่างเวลา	๑๐.๐๐	–	

๑๑.๐๐	น.	รายการ	“วุฒิอาสาฯ	พบประชาชน”		

	 ทั้งน้ี	 สิ่งท่ีอยากจะฝากไว้ให้วุฒิอาสาฯ	 ทุกท่าน	 คือ	ต้องทำางาน 

อย่างมีชีวิต และทำาด้วยจิตอาสา วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมทำา  

โดยมีภาคีเครือข่ายทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  โดยมุ่งสร้างความอยู่ดี 

มีสุขให้แก่ชุมชนและสังคม	 ด้วยการน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อความม่ันคง	 มั่งคั่ง	 

และยั่งยืน	สืบไป

	 ขณะดำารงตำาแหน่งประธานวุฒอิาสาฯ	จ.พัทลงุ	ไดเ้ร่ิมทำางาน

แบบรวมกลุ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เน้นการทำางานเชิงรุก	โดยทำา

หนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษา	ใหค้ำาแนะนำาในการดำาเนนิกจิกรรม/โครงการ

ของชุมชน	 ตำาบล	 และจังหวัด	 และประสานเชื่อมโยงการทำางาน

กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	และ 

ภาคประชาสังคม	 รวมท้ังมีการประชุมหารือร่วมกับวุฒิอาสาฯ	

จ.พัทลุง	 เป็นประจำาทุกเดือน	 เพื่อวางแผน/ติดตามงานจาก 

คณะทำางานตามเขตพืน้ทีอ่ำาเภอท่ีรับผิดชอบ		โดยกำาหนดแนวทาง 

ในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใน	 ๓	 ประเด็น	 คือ	 

๑)	 การสร้างความรู้	 ความเข้าใจในปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง	 

และส่งเสริมให้ชุมชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิต		 

๒)	 การส่งเสริมอาชีพ	 สร้างรายได้	 และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ให้กับครอบครัวและชุมชน	 	 และ	 ๓)	 สอดคล้องกับแผนพัฒนา

ประเทศ	 แผนพัฒนาจังหวัด	 และแผนชุมชน	 	 โดยมีเป้าหมาย 
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 นายนคร คำาธิตา ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด

เชียงราย ข้าราชการบำานาญ	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาฯ	 

จากการเชิญชวนของอาจารย์ไพบูลย์	 จันทยศ	 เมื่อปี	 

พ.ศ.	๒๕๔๗	“คณุมคีวามรูค้วามชำานาญหลายดา้น น่าจะมาเปน็ 

วุฒิอาสาฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะพัฒนาคน

เชียงราย ซึ่งเป็นงานที่ทำาอยู่แล้ว และเชิญชวนให้คนมาช่วยงานด้วย”	 

จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน

หรือประธานวุฒิอาสาฯ	 โดยการประสานและสร้างเครือข่าย 

การทำางานกับทุกภาคส่วนในจังหวัด	 ถักทองานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 

ทั้งจังหวัด	 จนกระทั้งได้รับรางวัลและใบประกาศเกียติคุณอาสาสมัคร 

ดเีด่น	ปี	พ.ศ.๒๕๕๙	ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์

	 เมื่อเข้ารับตำาแหน่งประธานวุฒิอาสาฯ	 แล้ว	 ได้จัดประชุม 

วฒุอิาสาฯ	เป็นประจำาทกุเดอืน	เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้และวางแผน/

กำาหนดแนวทางการทำางาน	 และร่วมขับเคลื่อนงานในหลายประเด็น	 

เช่น	การศึกษา	สุขภาพ	วิทยาศาสตร์	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	

การเกษตร	เปน็ตน้	โดยระยะแรกเปน็การทำางานเชงิรบั	ดว้ยการเปน็วทิยากร	

กรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้ประสานงาน	ผู้เชื่อมโยง	และร่วมขับเคลื่อนงาน 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งชาติ	 ร่วมกับหน่วยงาน	 องค์กร	 และเครือข่ายระดับพื้นที่	 อาทิ	 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	 สถาบัน 

พระปกเกล้า	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 กองทุนสวัสดิการ 

ชุมชน	 (กองบุญวันละบาท)	 อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 (ทสม.)	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	

สื่อภาคประชาสังคม	 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 สำานักงานคุ้มครองผู้บริโภค	

(สคบ.)	 อาสาสมัครสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 หลังจากนั้น 

ได้จดทะเบียนเป็น	“องค์กรสาธารณประโยชน์” ในนาม “เครือข่าย 

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงราย”	 ของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)	โดยทำาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 

เช่น	 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	 จัดอบรมภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ 

เพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้น	 การพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นท่ี	 จัดตั้ง 

สภาคนฮักเจียงฮาย	 สร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองเพื่อรองรับ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษใน	๓	อำาเภอ	และขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน	

เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ขอฝากข้อคิดสำาหรับเครือข่ายวุฒิอาสาฯ	 ในการประเมิน

ตนเองว่า	 ที่ผ่านมา	 ได้ช่วยเหลืออะไรสังคม	 ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งใจ 

เพยีงใด	และไดเ้ชญิชวนจติอาสากลุม่อืน่มารว่มเปน็เครอืขา่ยการทำางาน

มากน้อยเพียงใด	 ท่ีสำาคัญต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวุฒิอาสาฯ  

โดย นคร คำาธิตา

ในการทำางานแบบบรูณาการ เช่ือมโยงเปน็เครอืขา่ย ไมม่กีรอบเวลา

ในการทำางาน ไม่ไปแย่งงานคนอื่นทำา เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ชีแ้นะ ชีน้ำา ฝกึสอน ประสานงาน กระตุน้ และสร้างสมาชกิเครอืขา่ย  

ทุกคนคือจิตอาสาท่ีมอบผลประโยชน์/ผลสำาเร็จของงาน 

ให้แก่พื้นที่ ขอให้พวกเราอย่าท้อแท้หรือท้อถอยเมื่อพบปัญหา  

การทำางานต้องมีปัญหาอุปสรรค	 โดยเฉพาะการทำางานพัฒนาคน	

พัฒนาความคิด	 ความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติ	 ต้องใช้ศิลปะ

และเวลาเพ่ือให้ผู้นำากลุ่มยอมรับหรือเห็นด้วย	 การใช้สัจธรรม 

ที่ท้าทายให้เขาคิดตามว่า	 “มนุษย์เราไม่เปลี่ยนความคิด  

ชวีติกจ็ะไมเ่ปลีย่นแปลง”	หากกระตุน้และใหข้อ้คดิแลว้ยงัไมส่นใจ	

ก็ย้ายไปเสนอคนอื่นและพื้นท่ีใหม่ต่อไป	 และโปรดคิดเสมอว่า	 

พวกเรามีความพึงพอใจ มีความสุขในการทำางาน เป็นรางวัล

ของชีวิต สมดังที่ตั้งใจไว้ว่า “จะใช้เวลาที่เหลือ เพื่อสังคม  

อย่างมีความสุข”

ใช้เวลาที่เหลือ เพื่อสังคม
 อย่างมีความสุข
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 นางถนอมศรี ปรารถนาดี ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา  
อดีตข้าราชการพลเรือนดีเด่นและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา	 เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๔๘	 	 ได้เกษียณอายุราชการและสมัคร 
เป็นสมาชิกวุฒิอาสาฯ	มาจนถึงปัจจุบัน	และเมื่อวันที่	๒๑	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๗	 
ได้รับโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ	 “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ”	 ของสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง	 
จ.นครราชสีมา	 ก่อกำาเนิด 
จากสมาชิก		๒๐	คน	ร่วมกัน 
จัดต้ังคณะกรรมการศูนย์ 
วุฒิอาสาฯ	 จ.นครราชสีมา 
เมื่อปี	 ๒๕๕๑	 	 โดยผู้ ว่า
ราชการจังหวัดลงนามคำาสั่ง 
แตง่ตัง้	ปจัจบุนัคณะกรรมการ
บรหิาร	ประกอบดว้ย	ประธาน	

รองประธาน	๓	คน	และคณะเลขานุการ	๔	คน มีกรรมการฝ่ายต่างๆ	แบ่งตาม 
ความถนัดของวุฒิอาสาฯ	 เช่น	 ด้านพัฒนาสมองสามวัย	 ด้านสุขภาพผู้สูงวัย	 
เกษตรอนิทรยี	์	และดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็ตน้		มวีฒุอิาสาฯ	 
จำานวน	๑๑๓	คน	ประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน	 	และได้กำาหนดบทบาท 
ไว้ว่าจะไม่ปฏิบัติงานซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานใด	 เว้นแต่จะได้รับการร้องขอให้ช่วย
แกไ้ขปญัหาดว้ยกระบวนการทำางานแบบมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่น	ในการรว่มคดิ	 
ร่วมทำางาน	และร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน	ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน		
	 วฒุอิาสาฯ	จ.นครราชสมีาดำาเนนิ
โครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายใน	
จ.นครราชสีมา	 ทั้งภาคราชการ	
เอกชน	สถาบนัการศึกษา	และสถาบนั
ศาสนา	อาท	ิสถานสงเคราะหบ์า้นเด็ก 
และครอบครวั	สถานคุม้ครองสวัสดภิาพ 
ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยบ์า้นนารี- 
สวัสดิ์	 องค์กรสตรีและศูนย์เรียนรู้ 
ชมุชนบา้นใหมอ่ดุม	อ.หนองบญุมาก	 
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน	อ.ปักธงชัย	 
วัดอาศรมธรรมทายาท	 วัดพลับ	 
ต.ในเมอืง	ซึง่กจิกรรมมีหลากหลายดา้น 
ตามความต้องการของชุมชน/ 
ท้องถิ่น	 เช่น	 การจัดทำาบัญชี 
ของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่	 ร้านค้าชุมชน	 และครัวเรือน	 เพื่อให้นำาหลัก 
การบัญชีอย่างง่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน	 
การหารายไดการประหยัด	การออมเงิน	และการสร้างฐานะ 

น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ความอยู่ดีมีสุขของสังคม 
โดย ถนอมศรี ปรารถนาดี

ให้เข้มแข็งบนความพอเพียง	การนำายุทธศาสตร์ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 
ในหมู่บ้านและชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
โครงการปลกูตน้ไมค้ลายโลกร้อน	ณ	ปา่ชมุชนบา้นหนองนำา้ใส	 
อ.สีคิ้ว	 	 การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์  
ณ	 วัดอาศรมธรรมทายาท	 บ้านหนองจะบก	 อ.สีค้ิว	 
การปลกูข้าวนาโยน ข้าวตน้เดีย่ว โครงการพฒันาโรงเรยีน 
บา้นพนัธ์สงวนใหเ้ปน็ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละขบัเคลือ่นปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง		และการจดัตัง้คลนิกิธนาคารสมอง  
ในการให้คำาปรึกษาด้านต่างๆ	ทางโทรศัพท์	เป็นต้น	ทำาให้
ชมุชนไดน้ำาความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหาตา่งๆ	
ได้อย่างยั่งยืน		
	 การขับเคล่ือนงานที่ผ่านมา	 มีทั้งแบบปัจเจกบุคคล 
และรวมกลุม่	วฒุอิาสาฯ	ทกุทา่นตา่งมคีวามรู้ความเช่ียวชาญ 
ที่สามารถทำางานจิตอาสา	 เพื่อสนองพระราชดำารัสของ
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙	 
วุฒิอาสาฯ	 ทุกคนมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม	 
การระดมความคิด	 การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	 ในการร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมวิเคราะห์
ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะองค์รวม	 ล้วนเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม	ภายใต้แนวคิด
หลักการ	 “บวร”	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	 
วัดและโรงเรียนไปสู่ความ	 “อยู่ดีมีสุข”	 และขับเคลื่อน 
ใหเ้ปน็สงัคมอดุมปญัญาอยา่งแทจ้รงิ	รวมท้ังขอใหว้ฒิุอาสาฯ  
ทุกท่าน จงรวมพลงัทำางานตามอดุมการณอ์ยา่งมคีวามสขุ 
สนุกกับกิจกรรมที่ทำา น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงเปน็หลกัในการดำารงชีวติ มจีติอาสาในการพัฒนา
ประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
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 นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสา 

ธนาคารสมองจงัหวดัสรุนิทร ์อดตีศกึษานเิทศกเ์ชีย่วชาญ	 

ขา้ราชการบำานาญจงัหวดัสรุนิทร์	สมคัรเปน็วฒิุอาสาฯ	 

เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยในป	ีพ.ศ.๒๕๖๑	ไดร้บัโลร่างวลั 

และเขม็เชดิชเูกยีรต	ิ“อาสาสมคัรดีเด่นแหง่ชาติ”	ของ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรม-

ราชปูถมัภ	์และประกาศเกยีรตคิณุในงานเสาหลกัเมอืง

สรุนิทร ์ประจำาป	ีพ.ศ.	๒๕๖๑	ของสำานกังานอตุสาหกรรม

จังหวัดสุรินทร์

	 วุฒิอาสาฯ	 จ.สุรินทร์	 รวมกลุ่มกันทำางาน 

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๓	 ตามคำาสั่งจังหวัดสุรินทร์ 

ที่	๑๒๙๓/๒๕๕๓	ปัจจุบันมีวุฒิอาสาฯ	ทั้งสิ้น	๗๘	คน	 

ดำาเนินงานในรูปคณะกรรมการบริหารวุฒิอาสาฯ	 

ประกอบดว้ย	คณะทีป่รกึษา	๓	คน	และคณะกรรมการ 

จำานวน	๑๑	คน	โดยมีการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน	

เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและวางแผน

การทำางานต่อไป

งานวุฒิอาสาฯ เป็นรางวัลสุขภาพ
ทางกายและจิตวิญญาณ

โดย ฉัตรชัย ชุมนุม

	 ทัง้นี	้วฒุอิาสาฯ	ทำางานทัง้แบบ

ส่วนตวัและร่วมกนัเปน็ทีม	ซ่ึงส่วนใหญ่

จะให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 โดยเป็นกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิคดัเลอืก

นกัเรยีน คร ูและสถานศกึษา กรรมการ 

การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี เป็นผู้นิเทศโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ 

ในสถานศึกษาด้วยโครงงานคุณธรรม	 ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ	 

และวทิยากรอบรมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาเขมร เพือ่ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

ในชีวิตประจำาวันและการประกอบอาชีพ	 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของไทยและกมัพชูา	ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั	ิการเขา้รว่มประชมุกบัผูว้า่ราชการ-

จังหวดัและหัวหนา้ส่วนราชการเป็นประจำาทุกเดอืน โดยรายงานผลการปฏบิตังิาน 

ของวฒุอิาสาฯ	การรบัทราบขา่วสาร	การแกไ้ขปญัหาตามความต้องการของประชาชน

ในพ้ืนท่ี	 และร่วมขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัด	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 การสร้างความสัมพันธ์ 

เชือ่มโยงการปฏบิตังิานกบัอาสาสมคัรประเทศญีปุ่น่และกมัพชูา ในงานอาสาสมคัร 

การท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม	 เช่น	 การนำาเสนอวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต 

และยารักษาโรคของชาวเขมรถ่ินไทยสุรินทร์	 และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผลงานวฒุอิาสาฯ และการสอนภาษาองักฤษและเขมร		ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

แห่งประเทศไทย	 FM	๙๓.๕๐	MHz	 	 ทุกสัปดาห์	 ในรายการ	 “เสียงคนสุรินทร์”	 

วันศุกร์	 เวลา	 ๑๐.๑๕	 -	 ๑๑.๐๐	น.	 และรายการ	 “ร่วมคิด	 ร่วมทำาจากวุฒิอาสา

ธนาคารสมองสุรินทร์”	วันเสาร์	เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๔.๐๐	น.	นอกจากนี้	วุฒิอาสาฯ	

ยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพดว้ยการอบรมการใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร	

กับหน่วยงานราชการ	 สถานศึกษา	

และเอกชน	มาอย่างต่อเนื่อง

	 การทำางานอาสาสมัคร 

ในนามวุฒอิาสาฯ	ทำาใหไ้ดรั้บการยอมรับ	 

การเคารพนับถือ	 และความร่วมมือ 

อย่างดจีากประชาชนในจงัหวดัในการ 

ขับเคลื่อนนโยบาย	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ชุมชน	 และท้องถิ่นที่ดีขึ้น	 นับว่าเป็นรางวัลสุขภาพ 

ทางกายและจิตวิญญาณ	 และเป็นเกียรติยศยิ่งท่ีได้ทำางานท่ีรักได้อย่างต่อเน่ือง

ภายหลังจากการเกษียณอายุราชการ	 รวมท้ังขอขอบคุณสำานักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ท่ีทำาให้ความฝันท่ีต้องการทำางานเพื่อสังคม 

ช่วงเกษียณอายุเป็นความจริง	
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 ด้วยจิตใจที่ชอบทำางานเพื่อสาธารณประโยชน์กับองค์กรต่างๆ	 มาโดยตลอด		

ประกอบกับได้รับการเชิญชวนจากอดีตประธานวุฒิอาสาฯ	 จ.นครศรีธรรมราช	 (นายปล้ืม	 

เทิดเกียรติชาติ)	 	 และเห็นว่าธนาคารสมองเป็นองค์กรท่ีทรงคุณค่าในการทำาประโยชน์ 

ให้แก่สังคม	ชุมชน	และประเทศชาติ	 ดร.รอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล ที่ปรึกษาและอดีตประธาน 

วฒุอิาสาฯ จงึสมคัรเปน็วฒุอิาสาฯ	ดว้ยความเตม็ใจ	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.๒๕๕๕	และมุง่มัน่	ตัง้ใจทำางาน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	จนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรอาสาสมัครดีเด่น	กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เมื่อปี	พ.ศ.๒๕๕๘	ขณะดำารงตำาแหน่งประธานวุฒิอาสาฯ

	 วุฒิอาสาฯ	 จ.นครศรีธรรมราช 

เริ่มรวมกลุ่มดำาเนินงานตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖		 

โดยกำาหนดให้มีการเลือกประธาน 

วุฒิอาสาฯ	ทุก	๒	ปี		และประชุมทุกวัน

อังคารที	่๒	ของเดอืน	ณ	ศาลากลางจงัหวัด	 

เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการ

ดำาเนินงาน		แบ่งเป็น	๔	ขั้นตอน	โดยเริ่มจากการนำาโครงการต่างๆ	ของชุมชน	องค์กร	และ

วุฒิอาสาฯ	 มาร่วมกันพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ	 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา	 

ความตอ้งการ	และประชุมรว่มกบัเจา้ของโครงการ	การใหค้ำาปรกึษา	แนะนำา	และรว่มกจิกรรม

ของโครงการ		และสุดท้ายสรุปปัญหา	จุดเด่น	สิ่งที่ต้องพัฒนา	และข้อเสนอแนะ		นอกจากนี้	 

ประธานวุฒิอาสาฯ	 ยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 

เป็นประจำาทุกครั้งจนถึงปัจจุบัน

	 เมือ่เร่ิมทำางานในนามวฒุอิาสาฯ	ไดน้ำาประสบการณท์ีเ่คยรบัราชการฝา่ยวางแผนและพฒันา	 

และการศกึษามากวา่	๔๐	ป	ีมาทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษา	กรรมการ	และวทิยากรให้แกห่นว่ยงาน	 

และองค์กรต่างๆ	 เช่น	 สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 ๑		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	เป็นตน้		และทำางานรว่มกบัวฒุอิาสาฯ	ตามความรู	้ 

ประสบการณ	์และความเชีย่วชาญ	ในการจดัทำาโครงการตามความต้องการของชมุชนและสงัคม	

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และแผนพัฒนาจังหวัด	ร่วมกับภาคี

เครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและเอกชน	เชน่	สำานกังานเกษตร	พฒันาการจังหวัด/อำาเภอ	การท่องเท่ียว 

และกีฬา	 วัฒนธรรม	 สถานศึกษาทุกระดับ	 องค์การบริการส่วนจังหวัด	 เทศบาล	หอการค้า

จังหวัด	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นต้น		ด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน		โดยมีกิจกรรม/โครงการ 

ทีห่ลากหลาย	อาท	ิโครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิ:	สรา้งคนดทีีพึ่งปรารถนาในสงัคมไทย		โครงการ

ทอดผ้าป่าหนังสือ	 	 โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	 (คิดดีมีสุข)	 	 โครงการพัฒนา 

การศกึษาโรงเรยีนจรสัพชิากร		โครงการพฒันาคณุภาพส้มโอทับทมิสยาม		ศูนยเ์รียนรู้ทางไกล 

เศรษฐกิจพอเพียงลานไผ่-ไสขนุน	 	 โครงการสายใยรักผู้สูงวัย	 อายุเกิน	 ๑๐๐	ปี	 	 โครงการ

รูเ้ขา รูเ้รา เพือ่ชว่ยเหลอืสงัคม
ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง

โดย  ดร.รอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล

ภายในรั้วครอบครัวเดียวกัน	 	 โครงการฝายมี

ชวีติ		โครงการรอ้ยเรือ่งเมอืงนคร		และการเสนอ 

วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

(พระบรมธาตนุครศรธีรรมราช)	เปน็	“มรดกโลก”	 

ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนตามทีอ่งคก์ารการศึกษา	

วทิยาศาสตร	์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต	ิ

(United	Nations	Educational,	Scientific	

and	 Cultural	 Organization	 :	 UNESCO)	

กำาหนด	ในฐานะกรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

คณะกรรมการอำานวยการการนำาเสนอวัด 

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	

(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)	 เพ่ือขึ้น

บัญชีเป็นมรดกโลก	 ในปี	 ๒๕๕๗	 ซึ่งปัจจุบัน 

วัดมหาธาตุฯ	 อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว	

และอยูร่ะหวา่งการจดัทำาเอกสารฉบบัสมบรูณ	์

(Nomination	 Dossier)	 เพื่อเสนอเข้าสู่

กระบวนการการประกาศเป็นมรดกโลกต่อไป

	 สดุทา้ยนี	้ขอฝากถงึวฒุอิาสาฯ	วา่	ในการ 

ทำางานควรจะ “รูเ้รา รูเ้ขา” คอื รูบ้ทบาทหน้าที่

และจุดยืนขององค์กรเรา และศึกษาองค์กร/ 

หนว่ยงาน/ชมุชน ทีจ่ะเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ 

ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้  

เพื่อความสำาเร็จของการทำางานร่วมกัน
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 พลเอกวินัย ทันศรี วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

จังหวดัลำาพนู อดตีเจา้กรมการสือ่สารทหาร	รบัใชง้านใน

สมเดจ็พระศร-ีนครนิทราบรมราชชนน	ีพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 

ในตำาแหนง่ราชองครกัษ	์เปน็เวลากวา่	๑๐	ป ีประทบัใจ 

ในวิสัยทัศน์ของสมเด็จย่าที่ทรงใช้เครื่องมือสื่อสาร 

มาเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยรกัษาคนปว่ยในถิน่ทรุกันดาร	

คำาสอนเรื่องความเสียสละทำางานเพื่อแผ่นดิน	หลักการ

ทรงงาน	ศาสตรพ์ระราชาทีค่นไทยต้องเรยีนรูแ้ละนำาไป

ปฏบิตัคืิอปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	หลกัการเขา้ใจ	

เข้าถึง	และพัฒนา	รวมถึงการทรงงานหนัก	 เพื่อรักษา 

แผน่ดนิและประชาชนชาวไทยให้มคีวามปลอดภยั	และ

เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 จึงสมัครเป็นวุฒิอาสา

ธนาคารสมอง	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏิบัตอิยา่งเป็นรปูธรรมตามภมิูสังคม	

โดยมุง่มัน่และทุม่เทแรงกายแรงใจทำางานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และทรัพยากรธรรมชาติ	 และการรักษาความม่ันคง 

ของชาติตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ	 จนได้

รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 การทำางานอาสาสมัครมีหลากหลายรูปแบบ	 

ทัง้แบบปจัเจก	เชน่	ทีป่รกึษาคณะกรรมการอำานวยการ 

เพือ่บรูณาการการแกไ้ขปญัหาความยากจน	รองประธาน

กรรมการและเลขานกุารมลูนธิชิาวไทยภเูขา	รองประธาน

คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 

คณะกรรมการและทีป่รกึษาเครือขา่ยชาตพินัธุเ์ชียงราย	

เป็นต้น และสร้างเครือข่ายการทำางานด้วยการเป็น 

ร่วมสร้างพลังรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย พลเอกวินัย ทันศรี

วิทยากรบรรยายเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

ให้แก่เกษตรกร	 ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง	 และโครงการอบรมกำานันผู้ใหญ่บ้าน

ทั่วราชอาณาจักร	 ของกรมการปกครอง	 การทำางานร่วมกับหน่วยงาน

ราชการและองค์กรเอกชน	 ในการสร้างเครือข่ายและร่วมขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒	และยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ด้านการเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ที่ให้ความสำาคัญกับการรักษา 

ป่าต้นนำ้าลำาธาร	หยุดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำาลายป่า	การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย 

วุฒิอาสาฯ ชาติพันธ์ุไทยภาคเหนือตอนบน	 โดยสรรหาปราชญ์ชาวบ้าน 

ของชนเผ่า	 นำาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาดูแลและรักษาป่าต้นนำ้า	 ตามแนวทาง 

ของศาสตร์พระราชา	 เช่น	 ชมรมอาสาสมัครปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

ภาคเหนือ	 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 หมู่บ้าน 

ยามชายแดน	การสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพตามบรบิทของชุมชน	การทำาการเกษตร 

ควบคู่กับการดูแลป่าต้นนำ้า	 เป็นต้น	 ทำาให้การทำางานมีความต่อเนื่องและเป็น 

รูปธรรม	เกิดประโยชน์แก่คน 

ในพ้ืนท่ีควบคู่กับการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 

สร้างความมั่นคงในพื้นที่

	 ทัง้นี	้ในอนาคตตอ้งการให้

วฒุอิาสาฯ รว่มมอืกนัทำางาน

รว่มกบัหนว่ยงานหรอืชมุชน

ในพื้นที่ ด้วยการช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนในด้านต่างๆ 

ตามความสามารถของตนเอง  

ในบทบาทท่ีเราเป็นผู้หนุนเสริม 

และเตมิเตม็งานของจงัหวดั 

ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์ทีก่่อใหเ้กดิ 

การยอมรบัและประสานงาน 

กับภาคเีครอืขา่ยไดเ้ป็นอย่างด	ี 

โดยน้อมนำาศาสตร์พระราชาและแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 ไปสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ	 รวมถึงตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษาต้นนำ้า

ลำาธาร	 และพัฒนาเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ผ่านการส่ือสารสมัยใหม่ เช่น	

LINE	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ	 

สู่สาธารณะ	และนำาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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	 องคก์รอาสาสมัครเปน็องคก์รทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุย	์ 

ทำาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ	 

ก่อตัง้ขึน้จากจติอาสาทีม่จีติใจและจติสำานกึทีด่	ีชอบชว่ยเหลอื

ผู้อื่น	 	ซึ่งเป็นภาคส่วนสำาคัญที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม	 

และช่วยเสริมเติมเต็มให้กับงานพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ	

กับหลายภาคส่วน	 เช่น	วุฒิอาสาธนาคารสมอง	อาสาสมัคร 

ในสถานการณภ์ยัพบิตั	ิการศกึษา	สิง่แวดลอ้ม	และสาธารณสขุ	

เป็นต้น	 	ซึ่งจิตอาสาผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำางานกับ 

ภาคส่วนต่างๆ	ในจังหวัด	เป็นเครือข่ายจิตอาสาพลังประชารัฐ 

ของจงัหวดั	โดยใชพ้ืน้ทีแ่ละประเด็นทีเ่ปน็รปูธรรมตามความตอ้งการ 

ของประชาชนเป็นตัวตั้งในการทำางาน		ทั้งนี้องค์กรผู้สูงอายุ

ที่ครอบคลุมทั้ง	๗๗	จังหวัดของประเทศไทย	คือ	“ชมรมคลัง

ปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด”			

 ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด สังกัดกรมกิจการ 

ผูสู้งอาย	ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์

(พม.)	เริม่กอ่ตัง้เมือ่ป	ีพ.ศ.๒๕๔๘	ดว้ยสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ในองคส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่๙	 

ที่ทรงเห็นว่าผู้สูงอายุคือบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	 

และประสบการณท่ี์ทรงคณุคา่	สามารถสรา้งสรรคค์ณุประโยชน์

ใหแ้กค่รอบครวั	ชมุชน	และสังคมส่วนรวม	และเหน็ความสำาคญั

ของการนำาศกัยภาพ/ความรู/้ประสบการณ/์ภูมิปญัญาของผูส้งูอาย	ุ 

มารว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและพัฒนาสงัคม	จงึจดัทำาโครงการ 

คลังปัญญาผู้สูงอายุ	 โดยสืบค้นข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีความรู้	 

ภูมิปัญญา	มีจิตอาสา	และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม	มาขึ้น

ทะเบียนเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำาจังหวัด

	 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	 

และการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ	 

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.๒๕๔๖	มาตรา	๑๑	(๔)		 

ผูส้งูอายทุีจ่ะเขา้รว่มโครงการตอ้งมอีายตุัง้แต	่๖๐	ปขีึน้ไป	มีความรู ้

เป็นที่ประจักษ์คือ	สังคมรู้ว่าผู้สูงอายุมีความรู้นั้นๆ	มีจิตอาสา 

พร้อมทีจ่ะถา่ยทอดความรูห้รือสรา้งประโยชนใ์ห้เกดิแกส่าธารณะ 

ด้วยภูมิปัญญา	จำาแนกออกเป็น	๒๓	สาขา	ได้แก่	๑)	การศึกษา	 

๒)	การแพทยแ์ละสาธารณสขุ	๓)	การเกษตร	๔)	ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	๕)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๖)	วิศวกรรม	 

๗)	สถาปัตยกรรม	๘)	การพฒันาสงัคม	พฒันาชมุชน	การจดัสวสัดกิาร 

ชมุชน	การสงัคมสงเคราะห	์๙)	กฎหมาย	๑๐)	การเมอืงการปกครอง	

๑๑)	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	๑๒)	ศาสนาและจริยธรรม	 

๑๓)	พาณิชย์และบริการ	๑๔)	ความมั่นคง	๑๕)	การบริหาร	 

๑๖)	การประชาสมัพันธ์	๑๗)	การคมนาคม/การสือ่สาร	๑๘)	การพลงังาน	 

๑๙)	การต่างประเทศ	๒๐)	อุตสาหกรรม	หัตถกรรม	 จักสาน	 

และ	OTOP	๒๑)	ภาษาและวรรณคด	ี๒๒)	วาทศลิป	์และ	๒๓)	อืน่	ๆ

	 ชมรมคลงัปญัญาผูส้งูอายไุด้รบัการสนบัสนนุการดำาเนนิงานจาก

สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 

ในการบรูณาการความรว่มมอืกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิ	องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น		สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	

ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีทกุจงัหวดั		

ชมรมผูส้งูอาย	ุ	องคก์รภาคเอกชน		ภมูปิญัญาชาวบา้น		ปราชญท์อ้งถิน่		 

อาสาสมคัรสงักดัตา่งๆ		และแกนนำาประชาชน	สง่เสริมความเขม้แขง็ 

ให้ชมรม/สมาคมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด	การจัดทำาแผน 

ดำาเนินงานประจำาปีของชมรมและการขับเคลือ่นกจิกรรมตามแผน	

และการนำาความรู้	(Tacit	&	Explicit	Knowledge)	ของผู้สูงอายุ 

มาเผยแพร	่ดว้ยกระบวนการถอดองคค์วามรู	้และยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

ผู้สูงอายุในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยภูมิปัญญา		

	 ทั้งนี้	 “ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ”	จึงเป็นหนึ่งในภาคี 

เครือข่ายสนับสนุนการทำางานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ประสบการณ์	ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมต่อไป	

ภาคีเครือข่ายการทำางาน-อาสาสมัครประชารัฐ : 

ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
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การพัฒนาที่ยั่งยืน เส้นทางสู่
วาระการพัฒนาหลักของโลก

 จากอดตีทีก่ารมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิเปน็ถนนสายหลกัของการพฒันา	 

ได้เปลี่ยนมาสู่ยุคของการพัฒนาท่ีเน้นความสมดุลนั้น	 มีจุดเริ่มต้นมาจากวิกฤตการณ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้กระตุ้นให้หลายประเทศเกิดความตระหนักท่ีจะร่วมมือ

กันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	 

และหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบใหม่ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

อนัเกดิจากการพฒันาได	้โดยเมือ่ปี	ค.ศ.	๑๙๗๘	คณะกรรมาธิการบรนัทแ์ลนด	์(Brundtland)	 

ไดจ้ดัทำาขอ้เสนอแนะการพฒันารปูแบบใหม่ทีมุ่ง่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มไว้ในเอกสารรายงาน	

“อนาคตของเรา (Our Common Future)”	เสนอตอ่สหประชาชาต	ิอนัเปน็ทีม่าของแนวคดิ	

“การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)”	 โดยได้นิยามการพัฒนาท่ียั่งยืนว่า	

“เป็นการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จำาเป็นของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบ

ต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จำาเป็นของคนในรุ่นต่อไป”

	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	๑๙๙๒	สหประชาชาต	ิไดจ้ดัประชมุสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดล้อม

และการพฒันา	(Earth	Summit)	หรอืทีเ่รียกวา่	การประชมุ	Rio	ณ	กรงุรโีอเดจาเนโร	สหพนัธ์

สาธารณรัฐบราซิล	เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ว่าดว้ยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	สำาหรับใช้เป็น

แนวทางปฏบิติัของประชาคมโลก	โดยจดัทำาเปน็แผนปฏิบัติการ	๒๑		ถดัมาในป	ีค.ศ.	๒๐๐๐	

ไดม้กีารประชมุสดุยอดแหง่สหสัวรรษ	(Millennium	Summit)	ณ	สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ	

ไดก้ำาหนดใหม้เีป้าหมายการพฒันาแหง่สหัสวรรษ (Millennium Development Goals -  

MDGs)	เปน็วาระการพฒันาของโลกในกรอบระยะเวลา	๑๕	ปี	ประกอบด้วย	๘	เป้าหมายหลกั	 

ได้แก่	 (๑)	 ขจัดความยากจน 

และความหวิโหย	(๒)	ให้เดก็ทกุคน 

ได้รบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา	

(๓)	 ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน 

ทาง เพศและบทบาทสตรี 	 

(๔)	 ลดอัตราการตายของเด็ก	

(๕)	 พัฒนาสุขภาพของสตรี 

มีครรภ์	 (๖)	 ต่อสู้กับโรคเอดส์	 

มาลาเรีย	 และโรคสำาคัญอื่น	 ๆ	 

(๗)	 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม 

อย่างย่ังยืน	 และ	 (๘)	 ส่งเสริม 

การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

ในประชาคมโลก	 จากนั้นในปี	 

ค.ศ.	๒๐๐๒	ไดจั้ดประชมุสุดยอดโลก 

ว่ าด้ ว ยการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น	

(Earth	 Summit)	 หรือที่เรียกว่า	 

การประชมุ	Rio+๑๐	ณ	นครโจฮนั 

เนสเบอร์ก	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	

มีการรับรองเอกสารพันธกรณี	 

๒	ฉบับ	ไดแ้ก่	ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร ์

กว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และ

แผนการดำาเนนิงานโจฮันเนสเบอร์ก	 

ซ่ึงกำาหนดมาตรการในการช่วย 

เรง่รดัการอนวัุตตามแผนปฏบิตักิาร	

๒๑	และข้อตกลงอื่นๆ	เพื่อนำาไปสู่

ผลสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

	 ต่อมา	ปี	 ค.ศ.๒๐๑๒	 ได้จัด 

ประชุมสหประชาชาติว่าด้วย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Earth	Summit)	 

หรอืทีเ่รยีกวา่	การประชมุ	Rio+๒๐	

ณ	 กรุงรีโอเดจาเนโร	 สหพันธ์

สาธารณรัฐบราซิล	 ได้มีการ

รับรองเอกสารผลลัพธ์ที่มีชื่อว่า	

“อนาคตทีเ่ราตอ้งการ”	ซ่ึงเน้นยำา้ 
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	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 

ที่มีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	โดยนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

(Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 :	 SEP)	 ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ที่ทรง 

พระราชทานใหน้ำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิชวีติอยา่งสมดลุ 

และพอเพียง	 มาเป็นกรอบการพัฒนาควบคู่ไปกับเป้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	เพือ่ชว่ยแกไ้ขปญัหาและพฒันาประเทศบนพืน้ฐาน 

ที่มั่นคง	 โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน	 

“คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (กพย.)”	ทีม่นีายกรัฐมนตร	ี

เปน็ประธาน	ซึง่เปน็กลไกหลกัในการกำาหนดนโยบาย	และขบัเคลือ่น 

การพัฒนาท่ียัง่ยนืของประเทศ	ไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายการพฒันา

ท่ียัง่ยนื	รวมทัง้ไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันา

ที่ยั่งยืน ๓	คณะ	ประกอบด้วย	

ความสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และเป็นจุดตั้งต้น 

ของกระบวนการหารือเพื่อกำาหนดวาระการพัฒนาภายหลัง 

ป	ีค.ศ.	๒๐๑๕	ซ่ึงตอ่มาในการประชุมสมชัชาสหประชาชาตสิมยั

สามัญ	ครัง้ที	่๗๐	ณ	สำานกังานใหญส่หประชาชาติ	เมือ่วนัที	่๒๕	 

กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals – SDGs) เป็นวาระ

การพฒันาของโลก	ท่ีมเีป้าหมายและทศิทางการพัฒนารว่มกนั 

ในการมุง่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืใหเ้กดิความตอ่เนือ่งจากเปา้หมาย 

การพฒันาแหง่สหสัวรรษ	(MDGs)	ทีส่ิน้สดุลงเมือ่เดอืนสงิหาคม	

๒๕๕๘	 โดยวางกรอบการพัฒนาเป็นมิติ	 (Dimensions)	 

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้มีความเช่ือมโยงกัน

และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 (๑) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ทำาหน้าท่ีในการวางแนวทางการดำาเนินงาน	 ประสาน	

ติดตาม	 และบูรณาการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จัดทำา	 roadmap	 

การขับเคลือ่นการดำาเนนิงานใหบ้รรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	

รวมทัง้จัดทำารายงานผลการดำาเนนิงานตามเปา้หมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติ	(๒) คณะอนุกรรมการ 

ส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำาหน้าที่ศึกษา 

และสรา้งความเข้าใจเกีย่วกบั	“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”	กบั	“ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	จัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้	 

ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความสำาเร็จ	 เพ่ือนำาไปสู่การเรียนรู้	 

ขยายผล	 ให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชน

และกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	 รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก	 และ

เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	

และ	 (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน ทำาหน้าที่ติดตามข้อมูลและ

สถานการณ์การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของคณะ

กรรมาธกิารดา้นสถติขิองสหประชาชาต	ิวางแนวทางการจดัทำา 

ฐานข้อมูลกลางของประเทศ	 และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน	 

รวมทัง้พฒันาฐานขอ้มลูและสถติขิองประเทศใหม้คีวามทนัสมยั	

เพื่อรองรับการจัดทำาเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บูรณาการแนวทางการทำางานของหน่วยงานรัฐที่จัดทำา 

ฐานข้อมูลกลางของประเทศ	 และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	 

ให้มีการใช้ทรัพยากร	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และงบประมาณ 

ร่วมกัน	

การประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำาเพื่อรับรอง

วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015

	 เมื่อ	 25-27	 ก.ย.	 2558	ณ	 สหประชาชาติ	 

นครนิวยอร์ก	 รับรองเอกสารว่าด้วยการปฏิรูปโลก 

ของพวก : วาระแห่งปี ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน

พั น ธ ะ สั ญ ญ า ท า ง 

กาารเมืองในระดับผู้นำา 

เพื่อกำาหนดทิศทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ในอีก	15	ปีข้างหน้า

ยนืยนัเจตนารมณท์างการเมอืง

ของประเทศสมาชกิในการแกไ้ข

ปญัหาความยากจนและขจดั

ความเหลือ่มลำา้ในทกุมติแิละ

รูปแบบ	 และบรรลุวาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

สานตอ่ภารกจิทีย่งั

ไม่บรรลุผลสำาเร็จ

ภายใต้เป้าหมาย

การพัฒนาแห่ง

สหสัวรรษ		(MDGs)

กำาหนด	17	เป้าหมายและ	169	เป้าประสงค์

ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม
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ความยากจนและความเหลื่อมลำ้า

ในประเทศไทย    ปี ๒๕๖๐
๒,๖๘๖	บาท/คน/เดือน	 สูงกว่าปี	 ๒๕๕๙	 (๒,๖๖๗	บาท/ 
คน/เดือน)	 เพียงเล็กน้อย คนจนมีจำานวน	 ๕.๓	 ล้านคน	 
คิดเป็นร้อยละ	๗.๘๗	 ของประชากรทั้งประเทศ	 ลดลงจาก 
ปี	 ๒๕๕๙	 (๕.๘	 ล้านคน)	 ขณะดียวกัน	ครัวเรือนยากจน 
มีจำานวน	 ๑,๕๒๕,๐๐๐	 ครัวเรือน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖.๓๔	 
ลดลงจากปี	 ๒๕๕๙	 (๑,๗๓๑,๐๐๐	 ครัวเรือน)	 เนื่องจาก
เศรษฐกิจขยายตัว	 ผลผลิตและการจ้างงานภาคเกษตร 
เพิม่ขึน้	และนโยบายของรฐับาลทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่คนยากจน
และยากไร้มากขึ้น	 อาทิ	 การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ 
ของรัฐ	 มาตรการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 คนยากจนมาก  
ซึ่งเป็นคนที่อาจกลายเป็นคนยากจนเร้ือรังและต้องให้ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	 มีจำานวน	 ๑.๘	 ล้านคน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 ๒.๖๙	 ของประชากรทั้งประเทศ	 และคนเกือบจน  
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นคนยากจน	 ยังคงมีจำานวน
สูงถึง	 ๕.๔๐	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 ๗.๙๙	 ดังนั้น	 เมื่อรวม 
คนยากจนกับคนเกือบจน	พบว่า	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 ๑๐.๗๒	 
ล้านคน	หรือร้อยละ	๑๕.๙	ของประชากรทั้งหมด	ซึ่งภาครัฐ 
จะต้องให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
อย่างต่อเนื่อง
 ช่องว่างความยากจน	 (Poverty	 Gap) หมายถึง	 
ชอ่งวา่งระหวา่งรายจา่ยของคนทีต่กอยูใ่ตเ้สน้ความยากจนกับ
เสน้ความยากจน	ทีบ่ง่ชีว้า่คนจนเหลา่นีม้รีะดบัรายได้ตำา่กวา่
เส้นความยากจนมากนอ้ยเพยีงใด	และความรุนแรงของปญัหา
ความยากจน (Severity	of	Poverty)	หมายถึง	การวัดที่ให้
ความสำาคญักบักลุม่คนจนทีมี่ปญัหาความยากจนรนุแรงหรอื
มีรายจ่ายตำ่ากว่าเส้นความยากจนมากๆ	 เพื่อบ่งชี้ภาวการณ ์
กระจายรายจ่ายในกลุ่มคนจนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	
และช่วยตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ 
ของความยากจน	ท้ังน้ี	ช่องวา่งความยากจนและความรนุแรง
ของปญัหาความยากจน	ป	ี๒๕๖๐	มแีนวโนม้ลดลงอยูท่ีร่อ้ยละ	 

๑.๒๗	และ	๐.๓๓	ตามลำาดบั	เมือ่เทยีบกบัรอ้ยละ	๑.๙๒	
และ	๐.๕๓	ตามลำาดับ	ในปี	๒๕๕๖

 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 
โดยสำานกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม	ไดจ้ดัทำารายงานการวเิคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมลำ้าในประเทศไทย	 เป็นประจำาทุกปี	
ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นมา	 เพื่อรายงานสถานการณ์	 วิเคราะห์	 และชี้ประเด็น
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลำ้าในสังคมไทย	 และรวบรวมนโยบาย
และมาตรการ/โครงการสำาคัญของรัฐบาลที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้ง 
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคมไทย	 
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ	 ที่ให้ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 
ซึ่งเป็นข้อมูลสำาคัญในการจัดทำาเส้นความยากจน	 (Poverty	 line)	 และตัวชี้วัด 
ความเหลื่อมลำ้าของประเทศ

สถานการณ์ความยากจน ปี ๒๕๖๐

	 การวัดความยากจนของประเทศไทยใช้เส้นความยากจนเป็นเครื่องมือ 
ในการกำาหนดครัวเรือนท่ียากจน	โดยใชแ้บบแผนการบริโภคของคนไทยในปี	๒๕๕๔	
เปน็ฐานในการคำานวณ	ซึง่เสน้ความยากจนจะบง่บอกถงึคา่ใชจ่้ายมาตรฐานขัน้ตำา่ 
ทีค่นสามารถดำารงชพีอยูไ่ด ้(Minimum	Requirement)	ในสงัคม	ประกอบดว้ย 
๒	ส่วนคือ	 การบริโภคอาหารขั้นตำ่า	 (Food	 line)	 และการบริโภคสินค้าจำาเป็น
อื่นที่ไม่ใช่อาหาร	 (Non	 Food	 line)	 โดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility	 
Function)	 เป็นตัวอธิบายพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันของแต่ละ
ปัจเจกบุคคล	 ทำาให้แต่ละครัวเรือนมีเส้นความยากจนไม่เท่ากัน	หลักการ
ประหยัดต่อขนาด	 (Economy	 of	 Scale)	 ในการอธิบายสินค้าบางประเภท 
ที่คนในครัวเรือนสามารถใช้ร่วมกันได้	 อาทิ	 แชมพู	 ยาสีฟัน	 และความแตกต่าง 
ของราคาสินคา้ในแตล่ะพืน้ที ่(Spatial	Price)	ทัง้นี	้คนทีม่คีา่ใชจ่้ายในการดำารงชพี
ตำา่กวา่เสน้ความยากจน	ถอืวา่เปน็คนจน	แบง่เปน็	๓	ระดบัคอื จนมากและจนนอ้ย  
มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตำ่ากว่าเส้นความยากจน	 เกินกว่าร้อยละ	๒๐	 
และไม่เกินร้อยละ	 ๒๐	 ตามลำาดับ	 และเกือบจน	 มีรายจ่ายฯ	 สูงกว่า 
เส้นความยากจน	ไม่เกินร้อยละ	๒๐
	 สถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของประเทศดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๑	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 เส้นความยากจน	 เท่ากับ	

 

12



ตารางตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

ตัวชี้วัด ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ช่องว่างความยากจน ๑.๙๒ ๑.๘๕ ๑.๑๔ ๑.๔๒ ๑.๒๗

ความรุนแรงของปัญหาความยากจน ๐.๕๓ ๐.๕๑ ๐.๓๐ ๐.๓๘ ๐.๓๓

เส้นความยากจน	(บาท/คน/เดือน) ๒,๕๗๒ ๒,๖๔๗ ๒,๖๔๔ ๒,๖๖๗ ๒,๖๘๖

สัดส่วนคนจน	(ร้อยละ) ๑๐.๙๔ ๑๐.๕๓ ๗.๒๑ ๘.๖๑ ๗.๘๗

จำานวนคนจน	(ล้านคน) ๗.๓ ๗.๑ ๔.๘ ๕.๘ ๕.๓

สัดส่วนครัวเรือนยากจน	(ร้อยละ) ๙.๒๔ ๙.๑๐ ๖.๑๔ ๗.๓๐ ๖.๓๔

จำานวนครัวเรือนยากจน	(พันครัวเรือน) ๒,๐๘๙ ๒,๐๖๕ ๑,๓๐๙ ๑,๗๓๑ ๑,๕๒๕

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	coefficient)	ของรายได้ ๐.๔๖๕ na. ๐.๔๔๕ na. ๐.๔๕๓

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	coefficient)	ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ๐.๓๗๘ ๐.๓๗๑ ๐.๓๕๙ ๐.๓๖๗ ๐.๓๖๔

ความเหลื่อมลำ้าในรายได้กลุ่มรวยสุด	๒๐%	สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด	๒๐%	แรก	(เท่า) ๑๒.๖๔ na. ๑๐.๓๑ na. ๑๐.๑๖

ความเหลื่อมลำ้าในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคกลุ่มรายจ่ายมากสุด	๒๐%	สุดท้าย	
ต่อกลุ่มรายจ่ายน้อยสุด	๒๐%	แรก	(เท่า)

๖.๕๑ ๖.๓๐ ๕.๘๕ ๖.๑๒ ๖.๐๘

ประชากรทั่วประเทศ	(ล้านคน) ๖๖.๘ ๖๗.๐ ๖๗.๒ ๖๗.๕ ๖๗.๗

จำานวนครัวเรือนทั้งหมด	(พันครัวเรือน) ๒๒,๖๐๑ ๒๒,๖๙๖ ๒๑,๓๒๖ ๒๓,๖๑๔ ๒๔,๐๕๒

ที่มา		:	 ประมวลผลโดยสำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	สศช.
							:	 na.		ไม่มีข้อมูล

	 เมื่อพิจารณาความยากจนระดับพื้นที่	 พบว่า	 ความยากจน 
ยังคงกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในภาคใต้	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
และภาคเหนือ	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑.๘๔	 	 ๑๑.๔๒	 และ	 ๙.๘๒	 
ของประชากรในแต่ละภาค	 ตามลำาดับ	 และเมื่อพิจารณาพื้นที่เมือง 
และชนบท	พบวา่	คนจนอยูใ่นเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง	คดิเปน็รอ้ยละ	 
๙.๘๒	และ	๖.๐๕		เนื่องจากในภูมิภาคมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใช้
แรงงานในภาคการเกษตรเป็นหลัก	สภาพภมูปิระเทศไมเ่อือ้อำานวยตอ่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้สูง	 และปัญหาความไม่สงบ 
และการเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานและการศึกษา	สง่ผลต่อการมงีานทำา 
รายได้	 และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่	 โดยจังหวัด

ปัตตานีเป็นจังหวัดยากจนท่ีสุดในประเทศไทย มีสัดส่วนคนจน
เท่ากับร้อยละ	๓๔.๒๐	 รองลงมา	 ได้แก่	 จ.นราธิวาส	 แม่ฮ่องสอน	
กาฬสินธุ์	นครพนม	ตาก	ชัยนาท	บุรีรัมย์	สระแก้ว	พัทลุง	ตามลำาดับ	
ส่วนจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนสูงสุดเรื้อรัง	 ได้แก่	 จ.ปัตตานี	
นราธิวาส	แม่ฮ่องสอน	กาฬสินธุ์	ตาก	และบุรีรัมย์	ซึ่งสอดคล้องกับ
ดัชนีความก้าวหน้าของคน	(Human	Achievement	Index	:	HAI)	
ปี	๒๕๖๐	ที่มีค่า	HAI	ตำ่าที่สุด	๓	อันดับแรก	เนื่องจาก	จ.แม่ฮ่องสอน
มีปัญหาในด้านการเดินทาง	 ระดับความก้าวหน้าด้านการศึกษา 
และรายได้ตำ่า	 จ.นราธิวาสมีระดับความก้าวหน้าในด้านสุขภาพตำ่า	 
และ	จ.ปัตตานีมีระดับความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานตำ่า

ตารางจำานวนคนจน (วัดจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค) จำาแนกตามภาคและเขตพื้นที่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

ภ�ค
คนจนเขตเมือง (พันคน) คนจนเขตชนบท (พันคน)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

กรุงเทพมหานคร ๙๐ ๑๔๑ ๑๗๔ ๑๑๘ ๙๘ - - - - -

กลาง ๓๕๗ ๓๔๐ ๓๑๘ ๔๐๔ ๔๑๑ ๖๕๘ ๖๐๒ ๕๑๐ ๖๐๗ ๔๗๓

เหนือ ๖๘๙ ๔๘๒ ๓๖๔ ๔๖๙ ๔๑๕ ๑,๒๔๘ ๑,๐๓๘ ๖๔๔ ๖๕๕ ๗๐๕

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๐๔๓ ๑,๐๖๕ ๗๗๒ ๙๙๓ ๙๑๙ ๒,๒๒๘ ๒,๑๓๖ ๑,๑๕๘ ๑,๔๒๗ ๑,๒๐๘

ใต้ ๒๖๓ ๒๙๒ ๒๐๕ ๒๘๖ ๒๗๖ ๗๒๙ ๙๖๓ ๗๐๓ ๘๕๒ ๘๒๐

ทั่วประเทศ ๒,๔๔๓ ๒,๓๑๙ ๑,๘๓๓ ๒,๒๖๙ ๒,๑๑๙ ๔,๘๖๓ ๔,๗๓๙ ๓,๐๑๔ ๓,๕๔๑ ๓,๒๐๖

(ร้อยละ) ๓๓.๔๔ ๓๒.๘๖ ๓๗.๘๑ ๓๙.๐๖ ๓๙.๘๐ ๖๖.๖๐ ๖๗.๑๔ ๖๒.๑๙ ๖๐.๙๔ ๖๐.๒๐

ที่มา		:		ประมวลผลโดยสำานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม		สศช.
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สถานการณ์ความเหลื่อมลำ้าปี ๒๕๖๐

 ความเหลื่อมลำ้า	หมายถึง	ความแตกต่าง	ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย 
ทรัพยากรและฐานะความเป็นอยู่ของประชากร	 สามารถพิจารณาได้จากรายได้	 
และปัจจัยอื่นที่สำาคัญ	 เช่น	 รายจ่าย	 การศึกษา	 สาธารณสุข	 การครอบครอง
ทรัพยากร	 และการเข้าถึงสวัสดิการ	 เป็นต้น	 ซึ่งการวัดความเหลื่อมลำ้าจะใช้วิธีการ
วัดตามมาตรฐานของธนาคารโลกคือ ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค	 (GINI	 
Coefficient)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในรูปของสัดส่วน	 
มีค่าระหว่าง	 ๐	 -	 ๑	 	 โดย	 ๐	 หมายถึง	 ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์	 และ	 ๑	 
หมายถึง	มีความเหลื่อมลำ้าอย่างสมบูรณ์	หากค่าสูงเข้าใกล้	๑	จะบ่งชี้ถึงการกระจาย
รายได้ที่เหลื่อมลำ้ากันมากขึ้น	แบ่งออกเป็น

 ๑) ความเหลื่อมลำ้าด้านรายได้
	 	 ในปี	 ๒๕๖๐	 การกระจายรายได้ของไทยยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่ถึง 
ระดับรุนแรง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายได้	 เท่ากับ	 ๐.๔๕๓	 
เพ่ิมข้ึนจากปี	 ๒๕๕๘	 ที่	 ๐.๔๔๕	 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากร	 ๑๐	
กลุ่ม	 (Decile	 by	 Expenditure)	 พบว่า	 กลุ่มคนรวยที่สุด	 (กลุ่ม	 ๑๐%	ที่	 ๑๐)	 
ถือครองรายได้รวมร้อยละ	 ๓๕.๒๙	 ของรายได้ทั้งประเทศ	 มีรายได้เฉลี่ย
สูงถึง	 ๓๓,๙๓๓	 บาทต่อเดือน	 ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด	 (กลุ่ม	 ๑๐%	 ที่	 ๑)	 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ	 ๑.๘๓	 มีรายได้เพียง	 ๑,๗๕๙	 บาทต่อเดือนเท่าน้ัน	 
สะท้อนให้เห็นว่า	ประเทศไทยยังคงมีปัญหาการกระจายรายได้ ที่กระจุกตัวอยู่ 
ในกลุ่มคนรวย	 เนื่องจากกลุ่มคนจนท่ีส่วนใหญ่มีทักษะตำ่า	 ไม่ได้ทำางานหารายได้	 
หรือเป็นครัวเรือนสูงอายุ	 ส่งผลให้ความแตกต่างของรายได้กลุ่มคนรวยที่สุด 
กับกลุ่มคนจนที่สุด	 ต่างกันถึง	 ๑๙.๒๙	 เท่า	 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ	 ๒๒.๐๘	 เท่า	 
ในปี	 ๒๕๕๘	 แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มองค์การ 
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (OECD)	 ที่มีความแตกต่าง 
กันเพียง	๘.๕๒	เท่า	และค่าสัมประสิทธิ์จีนีเพียง	๐.๓๒	เท่านั้น

 เม่ือพิจารณาความเหลื่อมลำ้าระหว่างเขตเมือง
และชนบท พบว่า	 เขตเมืองมีความเหลื่อมลำ้าสูงกว่า 
เขตชนบทมาโดยตลอด	 โดยรายได้ของครัวเรือน
ในเขตเมืองและเขตชนบท	 มีค่าเท่ากับ	 ๐.๔๔	 และ	 
๐.๔๒	 ตามลำาดับ	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความหลากหลาย 
ในอาชีพและรายได้	 ส่วนความเหลื่อมลำ้าในแต่ละ 
ภมูภิาค พบวา่	คา่สมัประสทิธิจ์นีภีาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ	 ๐.๔๔๖	 รองลงมาเป็นภาคใต้	
๐.๔๔๕	 และภาคเหนือ	 ๐.๔๑๗	 ส่วนภาคกลางและ
กรุงเทพฯ	 มีค่าเท่ากันคือ	 ๐.๔๐๕	 เนื่องจากกรุงเทพฯ	 
มีการพัฒนาที่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่	 ขณะที่ภูมิภาค 
ยังมีพื้นที่ชนบทและชายขอบที่ยังต้องการการพัฒนา	
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของครัวเรือน	 พบว่า	
กลุ่มคนที่ยากจนต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน	
เงินสงเคราะห์ผู้พิการ	 และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 ขณะที่
กลุม่คนทีร่วยที่สดุ	มรีายไดห้ลกัมาจากคา่จ้าง/เงนิเดอืน	
และกำาไรจากการทำาธุรกิจและการเกษตร	 ชี้ให้เห็นว่า	 
คนยากจนยังต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐและ 
คนในครัวเรือน

ตารางสัดส่วนรายได้ของประชากร จำาแนก

ตามกลุ่มประชากร 

ตามระดับรายได้ (Decile by Income) ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐

กลุ่มประช�กร
สัดส่วนร�ยได้ของประช�กร (ร้อยละ)

๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๑	(จนที่สุด) ๑.๕๕ ๑.๖๒ ๑.๕๖ ๑.๐๖ ๑.๕๘ ๑.๘๓

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๒ ๒.๖๖ ๒.๘๐ ๓.๐๕ ๓.๑๐ ๓.๓๔ ๓.๒

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๓ ๓.๕๑ ๓.๖๖ ๓.๘๘ ๔.๐๓ ๔.๒๒ ๔.๑๑

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๔ ๔.๔๕ ๔.๕๙ ๔.๗๖ ๔.๙๗ ๕.๑๘ ๕.๐๔

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๕ ๕.๕๖ ๕.๖๕ ๕.๗๗ ๖.๐๗ ๖.๒๙ ๖.๑๗

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๖ ๖.๙๗ ๗.๐๑ ๗.๐๒ ๗.๔๐ ๗.๖๓ ๗.๕๓

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๗ ๘.๘๖ ๘.๘๔ ๘.๖๖ ๙.๑๕ ๙.๓๓ ๙.๒๘

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๘ ๑๑.๔๙ ๑๑.๔๓ ๑๐.๙๒ ๑๑.๖๕ ๑๑.๖๖ ๑๑.๗๒

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๙ ๑๖.๐๘ ๑๕.๙๕ ๑๕.๑๑ ๑๕.๗๗ ๑๕.๗๘ ๑๕.๘๓

กลุ่ม	๑๐%	ที่	๑๐	(รวยที่สุด) ๓๘.๘๗ ๓๘.๔๔ ๓๙.๒๗ ๓๖.๘๑ ๓๔.๙๘ ๓๕.๒๙

รวม ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐

สัดส่วนกลุ่มที่๑๐/กลุ่มที่๑ (เท่�) ๒๕.๑๐ ๒๓.๗๖ ๒๕.๒๓ ๓๔.๘๕ ๒๒.๐๘ ๑๙.๒๙

ที่มา		:	 ประมวลผลโดยสำานกัพฒันาฐานขอ้มลูและ 
	 	 ตัวชี้วัดภาวะสังคม	สศช.

แผนภาพเกณฑ์รายได้สูงสุดของกลุ่ม

ประชากร ปี ๒๕๖๐

 ๒) ความเหลื่อมลำ้าด้านรายจ่าย
	 	 ค่าสัมประสิทธิ์จีนีด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภค 
มีแนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกับด้านรายได้	 
โดยในปี	 ๒๕๖๐	 ลดลงเหลือ	 ๐.๓๖๔	 จาก	 ๐.๔๓๙	 
ในปี	 ๒๕๓๑	 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากร  
พบว่า	 กลุ่มประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ตำ่าที่ สุด	 มีสัดส่วนร้อยละ	 ๓.๐๒	 ของรายจ่าย
รวมทั้งประเทศ	 ลดลงเล็กน้อยจากปี	 ๒๕๕๙	 
(ร้อยละ	 ๓.๐๔)	 ขณะที่กลุ่มประชากรที่มีรายจ่าย 
สูงที่สุด	มีสัดส่วนร้อยละ	๒๘.๑๘	ลดลงจากปี	๒๕๕๙	
เช่นกัน	
 ๓) ความเหลื่อมลำ้าด้านการศึกษา
	 	 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตามช่วงวัย 
ของนักเรียนตลอดระยะเวลาเกือบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 

6,531	บาทต่อคนต่อเดือน

52,322 บาทต่อคนต่อเดือน รายได้เฉลี่ย GDP per capita

= 19,031 บาทต่อคนต่อเดือน

50%
median

40%40%

เกือบจน

ยากจน

รายได้น้อยที่สุด

5,346	บาทต่อคนต่อเดือน

3,173	บาทต่อคนต่อเดือน

2,686	บาทต่อคนต่อเดือน

เป้าหมายแผนฯ	12	รายได้เฉลี่ย	

23,917	บาทต่อคนต่อเดือน

18,724 บาทต่อคนต่อเดือน
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มีแนวโนม้เพิม่ขึน้ทกุระดับชัน้	โดยในป	ี๒๕๖๐	อตัราการเข้าเรยีนสทุธิร 
ะดับอนุบาล	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๕.๗	 เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๕๒	 (ร้อยละ	
๖๕)	 กว่าร้อยละ	 ๑๐	 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน้ รอ้ยละ	๘๘.๓	และ	๖๘.๒	ตามลำาดบั	สะทอ้นถงึผลการดำาเนนิงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
ช่วงปฐมวัย	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กำาลังคนที่มีคุณภาพในอนาคต	 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (รวม ปวช.)	และระดับปรญิญาตรี มอีตัรา 
การเขา้ศกึษาตอ่	รอ้ยละ	๗๖.๑	และ	๒๙.๑	ตามลำาดบั	โดยกลุม่เดก็ในครวัเรอืน 
ที่มีรายได้สูงสุด	มีอัตราการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับปริญญาตรี	 สูงกว่ากลุ่มเด็กในครัวเรือนที่มีรายได้ตำ่าสุดถึง	
๑.๙	และ	๑๗	เทา่	ตามลำาดบั	ทัง้นี	้กลุ่มเดก็ในครวัเรอืนทีมี่รายไดต้ำา่สดุ 
มีแนวโน้มเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น	 เน่ืองจากนโยบายเรียนฟรี	 ๑๕	 ปี	 
ท่ีมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
(รวม	ปวช.)	และการศกึษานอกโรงเรยีนและการศกึษาตามอธัยาศัย	(กศน.)	 
ทั้งโรงเรียนรัฐบาล	เอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เมื่อพิจารณาระดับภาค พบว่า	 อัตราการเข้าเรียนภาคบังคับ 
ของแต่ละภาค	จำาแนกตามระดับชั้นไม่แตกต่างกันมาก	แต่จะเริ่มเห็น 
ความแตกต่างในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นที่สัดส่วนการเรียนต่อ 
ของทุกภาคลดลง	 และระดับปริญญาตรี	 กรุงเทพมหานครมีสัดส่วน
การเข้าเรียนสูงกว่าภาคอื่นๆ	คือ	ร้อยละ	๔๓.๘	ขณะที่ภาคใต้มีอัตรา
การเรียนต่อฯ	ตำ่าที่สุด	อยู่ที่ร้อยละ	๑๘.๒	หากพิจารณาในเขตและ
นอกเขตเทศบาล เดก็ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลมสีดัสว่นการเขา้เรยีนสูงกว่า 
เด็กท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลทุกระดับชั้น	 โดยเริ่มเห็นความแตกต่าง 
ชัดเจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส่วนหนึ่งอาจเป็นปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจที่ทำาให้เด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลต้องออกจาก
โรงเรียนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว	หรือการอพยพตามผู้ปกครอง	สำาหรับ
โอกาสการเข้าถึงการกู้ยืมเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนอายุ
ระหวา่ง ๑๔ - ๒๐ป ีพบวา่	ส่วนใหญอ่ยู่ในกลุ่มคนทีมี่รายไดป้านกลาง	 
ขณะทีเ่ดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ำา่สดุ	เขา้ถงึการกูยื้ม
เพื่อการศึกษาเพียงร้อยละ	๗.๒	เท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณา 
คา่ใชจ้า่ยในดา้นการศกึษาของครวัเรอืนตอ่รายได	้พบวา่	กลุม่ครวัเรอืน
ท่ียากจนทีส่ดุมภีาระคา่ใชจ้า่ยสงูกวา่กลุม่ครัวเรือนทีม่รีายไดป้านกลาง	 
คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๑	และ	๑๐.๗	ตามลำาดับ
 ๔) ความเหลื่อมลำ้าด้านสาธารณสุข
	 	 ในการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของคนไทย	 พบว่า	 
ร้อยละ	 ๙๙.๙๕ ใช้บริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า	 (ร้อยละ	๗๒.๘)	 ระบบประกันสังคม	 (ร้อยละ	๑๘)	 และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	(ร้อยละ	๗.๕)	 
จึงไม่พบปัญหาความเหลื่อมลำ้า	 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มรายได้ พบว่า	
ทกุกลุม่รายไดม้กีารเขา้ถงึในระดบัทีส่งูกวา่รอ้ยละ	๙๐	โดยคนยากจน
ที่สุดมีหลักประกันด้านสุขภาพ	 ร้อยละ	 ๙๘.๔๒	 แต่เม่ือพิจารณา 
รายจา่ยทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพของคนแตล่ะกลุ่ม	พบวา่	คนท่ียากจน
ที่สุดมีสัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าคนที่มีรายได้สูงสุด	 คิดเป็น
ร้อยละ	๑๑.๕๔	และ	๘.๗๗	ของรายได้	ตามลำาดับ	ส่วนการกระจาย 
บุคลากรทางการแพทย์มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
มาโดยตลอด โดยแพทย์จะกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ๆ	 ดังจะเห็นได้
จากอัตราส่วนประชากรต่อแพทย์	๑	คน	ของกรุงเทพฯ	และจังหวัด
บึงกาฬ	เท่ากับ	๗๑๐	และ	๖,๒๗๗	คน	นั่นหมายถึงแพทย์ต้องมีภาระ 
ในการดแูลผู้ปว่ยมากขึน้	ทีอ่าจมผีลตอ่ความลา่ชา้และคณุภาพ 

ในการให้บริการ	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตาม

ตารางสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ดีที่สุด/แย่ที่สุด ปี ๒๕๕๙

หน่วย	:	จำานวนประชากรต่อแพทย์	๑	คน

จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อ
แพทย์ที่ดีที่สุด	๕	อันดับ

จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อ 
แพทย์ที่แย่ที่สุด	๕	อันดับ

กรุงเทพฯ 			๗๑๐ บึงกาฬ ๖,๒๗๗

ภูเก็ต ๑,๐๕๗ หนองบัวลำาภู ๕,๖๖๗

ชลบุรี ๑,๑๒๖ นครพนม ๕,๓๓๒

สมุทรสาคร ๑,๒๐๘ ศรีสะเกษ ๕,๓๐๒

ขอนแก่น ๑,๒๘๕ สกลนคร ๔,๘๖๖

ที่มา		:		ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 
	 	 กระทรวงสาธารณสุข	๒๕๕๙.

 ๕) ความเหลื่อมลำ้าด้านสวัสดิการสังคม
	 	 ระบบสวัสดิการสังคมของไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยรัฐได้จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มที่ต้องการ 
การดูแลเป็นพิเศษ	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 และกลุ่มเด็กที่เกิด 
ในครัวยากจน	 โดยผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจำานวน	 ๘.๑๖	 ล้านคน	 
ทั้งนี้	ผู้สูงอายุยากจนและไม่ยากจนได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	๙๑.๗๖	
และ	๘๒.๑๙	ตามลำาดบั	สาเหตอุาจเกดิจากกลุม่คนจนไมส่ามารถเขา้ถงึ 
ข่าวสารหรือไม่ไปลงทะเบียน	 ขณะที่กลุ่มคนไม่จนอาจไม่ประสงค์
จะขอรับเบี้ยยังชีพ	 และผู้สูงอายุยากจนในเขตชนบทได้รับเบี้ยยังชีพ 
สูงกว่าเขตเมืองเล็กน้อย	คือ	ร้อยละ	๙๒.๑๗	และ	๙๑.๒๐	ตามลำาดับ	
สำาหรับผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 จำานวน	 ๑.๔๙	
ล้านคน	 โดยผู้พิการที่ยากจนและไม่ยากจน	 ได้รับเบี้ยยังชีพ	 คิดเป็น
ร้อยละ	๗๓.๘๔	และ	๖๔.๙๑	ตามลำาดับ	ส่วนเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี 
มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในครอบครัวที่ยากจน	 จำานวน	 ๒๒๓,๑๗๖	 คน	 คนละ	 ๖๐๐	บาท
ต่อเดือน	และเด็กยากจนที่เข้าไม่ถึงโครงการฯ	ประมาณร้อยละ	๓๐	 
ทัง้นี	้จากการประเมนิผลกระทบและโครงการดงักลา่ว	พบวา่	เดก็แรกเกดิ 
ทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุฯ	มภีาวะโภชนาการสงูกวา่เดก็ทีไ่มไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุ	
และเข้าถึงบริการหลังคลอดได้อีกด้วย	
 ๖) ความเหล่ือมลำ้าด้านท่ีดินทำากิน การเข้าถึงแหล่งทุน  
และโครงสร้างพื้นฐาน
  การถือครองที่ดินยังมีความเหล่ือมลำ้าในระดับสูงมาก	 
จากการศึกษาของ	ดร.ดวงมณี		เลาหกุล	(๒๕๕๖)	พบว่า	กลุ่มคนรวย
ทีส่ดุมกีารถอืครองทีด่นิมากทีส่ดุคอื	รอ้ยละ	๖๑.๕	ขณะท่ีกลุ่มคนจน
ทีส่ดุมกีารถอืครองทีด่นินอ้ยทีส่ดุ	เพยีงรอ้ยละ	๐.๐๗	หรอืแตกตา่งกนั
ถึง	๘๕๓.๖	เท่า	และจากข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม	 
ปี	๒๕๖๐	พบว่า	ครัวเรือนที่ทำาการเกษตรส่วนใหญ่	(ร้อยละ	๒๗.๖)	 
ถือครองที่ดินระหว่าง	 ๑๐	 –	 ๑๙	 ไร่	 ครัวเรือนที่ถือครองที่ดิน 
มากกว่า	 ๔๐	 ไร่	 มีเพียงร้อยละ	 ๙.๐	 เท่านั้น	 และครัวเรือนที่ไม่มี 

ท่ีดินทำากินเป็นของตนเอง	 ร้อยละ	 ๑๖.๒	 
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 เมือ่จำาแนกตามภูมภิาค	พบวา่	ครวัเรอืนทีท่ำาการเกษตรทีไ่มม่ทีีด่นิมากทีส่ดุคอื	ภาคเหนอื	จำานวน	๒๐๗,๗๐๐	ครวัเรอืน	และนอ้ยทีส่ดุคอืภาคใต	้ 
จำานวน	๒๙,๗๙๔	ครัวเรือน

ตารางการกระจายการถือครองที่ดินของครัวเรือนที่ทำาการเกษตรในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐      

หน่วย	:	ครัวเรือน

ภูมิภ�ค ไม่มีที่ดิน น้อยกว่� ๒ ไร่ ๒-๔ ไร่ ๕-๙ ไร่ ๑๐-๑๙ ไร่ ๒๐-๓๙ ไร่ ม�กกว่� ๔๐ ไร่

กรุงเทพฯ - - - ๑,๓๕๘ - - -

ภาคกลาง ๑๒๖,๙๐๒ ๒๕,๗๖๖ ๓๔,๗๕๑ ๔๙,๙๖๐ ๙๒,๑๔๑ ๘๔,๕๕๙ ๔๘,๔๐๐

ภาคเหนือ ๒๐๗,๗๐๐ ๒๓,๕๐๓ ๔๗,๔๙๓ ๙๒,๗๓๑ ๑๔๑,๙๐๕ ๑๒๐,๕๕๑ ๖๖,๑๓๖

ภาค	ตอ.ฉน. ๗๗,๒๕๕ ๘,๙๓๐ ๒๔,๕๒๙ ๑๔๔,๔๕๖ ๓๔๒,๕๓๔ ๒๘๔,๔๔๖ ๙๖,๑๔๙

ภาคใต้ ๒๙,๗๙๔ ๗,๔๔๓ ๗๑,๔๓๘ ๑๓๘,๔๘๒ ๑๗๕,๗๓๐ ๑๒๗,๒๒๑ ๓๔,๙๐๒

รวม ๔๔๑,๖๕๑ ๖๕,๖๔๒ ๑๗๘,๒๑๑ ๔๒๖,๙๘๗ ๗๕๒,๓๑๐ ๖๑๖,๗๗๗ ๒๔๕,๕๙๐

ที่มา		:		การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.	๒๕๖๐

 การเข้าถึงแหล่งทุน	 เม่ือพิจารณาการกู้ยืมเงินของครัวเรือน  

พบวา่	ครวัเรือนทีจ่นทีส่ดุ	มกีารกู้ยืมมากท่ีสดุ	คิดเป็นรอ้ยละ	๕๖.๒๕	

ส่วนใหญ่เป็นการกู้หนี้ในระบบเพื่อทำาการเกษตรและเพื่ออุปโภค 

บริโภค	 ร้อยละ	 ๔๖.๗๕	 และ	 ๓๒.๐๖	 ตามลำาดับ	 คิดเป็นหนี้ 

โดยเฉลี่ย	 ๑๐๖,๔๔๒	บาท	 ขณะท่ีครัวเรือนท่ีรวยท่ีสุด	 มีการกู้ยืม 

รอ้ยละ	๔๙.๗๒	สว่นใหญเ่ปน็การกู้ยมืในระบบเพือ่ใช้ซ้ือ/เช่าซ้ือบ้าน/ทีด่นิ	 

และอุปโภคบริโภค	 ร้อยละ	 ๔๙.๓๘	 และ	 ๓๘.๒๗	 ของมูลค่าหนี้	 

ตามลำาดับ	คิดเป็นหนี้โดยเฉลี่ยสูงถึง	๙๒๐,๑๗๖	บาท	อย่างไรก็ตาม	

หากพิจารณาภาระหนี้ของครัวเรือนต่อรายได้ พบว่า	 ครัวเรือนที่มี

สถานะทางเศรษฐกิจตำ่าสุด	 มีภาระในการชำาระหนี้	 ร้อยละ	๕๔.๗๘	

สูงกว่าครัวเรือนในกลุ่มอื่นถึง	๒	 เท่า	สะท้อนให้เห็นว่า	การกู้ยืมเงิน

ของครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจตำ่าก่อให้เกิดภาระทางการเงิน

เป็นอย่างมาก

 การเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานมแีนวโนม้ดขีึน้	แตย่งัพบความเหลือ่มลำา้ 

ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยครัวเรือนที่จน

ที่สุด มีคอมพิวเตอร์	 เพียงร้อยละ	 ๒.๘	 ขณะที่ครัวเรือนที่รวยที่สุด  

มีคอมพิวเตอร์มากถึงร้อยละ	 ๕๓.๔๑	 และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 

ร้อยละ	๔๖.๗๕	 ท้ังน้ี	 ครัวเรือนในเขตเมืองเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านไฟฟ้า	ประปา	โทรศัพท์พื้นฐาน	โทรศัพท์เคลื่อนที่	คอมพิวเตอร์	

และอนิเทอรเ์นต็	สงูกวา่ในเขตชนบท	สะทอ้นใหเ้หน็ถึงความเหลือ่มลำา้ 

ในการขยายการให้บริการในระดับพื้นที่

 ๗) ความเหลื่อมลำ้าด้านกระบวนการยุติธรรม

  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนท่ี 

ท่ีมีปัญหาความยากจน	 จะเข้ารับบริการของกระทรวงยุติธรรม 

ได้น้อยกว่าพื้นที่ทั่วไป	 โดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ของไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมลำ้า จากรายงาน	 (ร่าง)	แผนแม่บท 

การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒–๒๕๖๕	 พบว่า	 

ในปี	 ๒๕๖๐	 การบริหารงานยุติธรรมมีคะแนนตำ่า	 กล่าวคือ	 

ด้านประสิทธิภาพของระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด	 มีคะแนนน้อย 

ที่สุดคือ	๐.๒๗	ด้านปราศจากการเลือกปฏิบัติ	อยู่ที่	๐.๓๔	และด้าน 

ระยะเวลาและประสทิธภิาพในการวนิจิฉยัทางอาญาและดา้นกระบวนการ

ดำาเนินการตามกฎหมาย	มีคะแนนเท่ากันคือ	๐.๓๘	สะท้อนถึงปัญหา

ภายในระบบการอำานวยความยตุธิรรมระหวา่งเจา้หนา้ทีร่ฐัทีใ่ห้บรกิาร

ประชาชน	โดยเฉพาะการเลอืกปฏบิตั	ิไดแ้ก	่หลกัประกนัในการประกนัตวั	 

การปฏิบัติกับผู้ต้องขังที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสถานะ 

ทางสงัคม	และประสทิธิภาพของกระบวนการยตุธิรรม	เชน่	การบรหิาร

จัดการระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	ปัญหาความล่าช้า 

ในการพจิารณาคด	ีทีส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธแิละความเสมอภาคของคนจน

	 สำาหรับโอกาสการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมนั้น	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๖๑	มีผู้ยื่นคำาขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น	๓๕,๘๒๑	

ราย	ไดร้บัการอนมุตั	ิจำานวน	๑๔,๐๙๔	ราย	(รอ้ยละ	๓๙.๓๕)	ไมอ่นมุตั	ิ

จำานวน	๑๑,๗๕๑	ราย	(ร้อยละ	๓๒.๘๐)	ยุติเรื่อง	จำานวน	๗,๔๒๔	ราย	 

(ร้อยละ	๒๐.๗๓)	 และอยู่ระหว่างดำาเนินการ	 จำานวน	๒,๕๕๒	 ราย	

(ร้อยละ	 ๗.๑๒)	 แม้จะมีประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น	 

แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติให้ได้รับความช่วยเหลือ	 

จึงต้องศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ	 เงื่อนไข	 ข้อจำากัด	 และพัฒนาช่องทาง 

ในการกระจายโอกาสการเข้าถึงบรกิารใหเ้พิม่ข้ึนอยา่งมปีระสทิธภิาพ	

   แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
   และความเหลื่อมลำ้า

	 ความยากจนและเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแยกออก 
จากกันได้อย่างเด็ดขาด	 เนื่องจากความยากจนเป็นหนึ่งในสาเหตุ 
ที่ทำาให้เกิดความเหล่ือมลำ้าในสังคม	 ขณะเดียวกัน	 ความเหลื่อมลำ้า 
ก็ส่งผลให้การกระจายผลตอบแทนหรือโอกาสมีความแตกต่างกัน	 
และนำาไปสูป่ญัหาความยากจนได	้จงึมีความจำาเปน็เรง่ดว่นในการแก้ไข

ปัญหาเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมลำ้า	ดังนี้
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 ๑) การส่งเสริมการมีงานทำา  มีแนวทางที่สำาคัญคือ	การพัฒนา
ทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและมีความคิดริเร่ิม
สรา้งสรรค	์โดยการพฒันาทัง้ดา้นทกัษะฝมีอืแรงงาน	การใชเ้ทคโนโลย	ี
ภาษา	และการจดัการ	สง่เสรมิการจ้างงานผู้สูงอายดุว้ยการยดืชว่งเวลา 
ทำางานและเพิ่มโอกาสในการทำางาน	 ส่งเสริมโครงสร้างค่าจ้าง 
ในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับความสามารถและประสบการณ์	
และยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
โดยการนำาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชใ้นกระบวนการผลติ	การแปรรปู	 
และการจดัหาชอ่งทางการตลาด	และจดัหาแหล่งทนุใหเ้กษตรกรรายย่อย 
ในพัฒนาการเกษตรและยกระดับเป็นผู้ประกอบการการเกษตร
 ๒) การสง่เสรมิการมทีีดิ่นทำากิน  โดยการแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ 
ระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำากินของประชาชน	 รับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน	 กำาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีมีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม	 และกระจายการถือครองที่ดิน 
ในขนาดทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชีพ	การปรบัระบบเอกสารสทิธิ์
การถือครองที่ดินประเภทต่างๆ	 ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดิน 
เปน็กรรมสทิธิ	์สามารถใชเ้ปน็หลกัฐานประกอบการพจิารณาขอสนิเชือ่ 
กับสถาบันการเงิน	 และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะสำาหรับประชาชน	 เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย 
เข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
 ๓) ดา้นสวสัดกิาร  แนวทางการจดัสวัสดกิารทีต่รงจดุและตอบสนอง 
ต่อปัญหาของกลุ่มคนจน	ได้แก่	พัฒนาระบบสวัสดิการ หลักประกัน
ทางสงัคม และหลกัประกนัทางเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพและคุ้มค่า  
โดยใชร้ะบบฐานขอ้มลูในการจดัสวสัดกิารให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย	
ทั้งนี้	 หลักประกันทางเศรษฐกิจที่สำาคัญคือ	 หลักประกันรายได้ของ 
กลุม่เกษตรกร	หลกัประกนัดา้นการออมและการบรหิารจดัการการเงนิ	 
ท่ีต้องส่งเสริมให้คนยากจนทุกคนมีการออมในระดับที่เหมาะสม	 
และไม่เป็นภาระเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย	การกระจายบริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลและ 
นำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยในการขยายการใหบ้รกิาร	การยกระดบัคณุภาพ 
การใหบ้รกิารตามมาตรฐานสากลท่ัวทุกพืน้ท่ี	และสง่เสรมิใหป้ระชาชน
เข้าถึงความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น	 
และเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
โดยเฉพาะกลุม่ประชากรในพืน้ทีห่า่งไกลและยากจน	และกลุม่เป้าหมาย 
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ	 การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของ 
ภาคส่วนต่างๆ	 เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 รวมถึง
ระบบการติดตาม	 สนับสนุน	 และประเมินผล	 เพื่อสร้างหลักประกัน
สิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
 ๔) ด้านกฎหมาย  การปรับกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อคน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	โดยมีแนวทาง	ดังนี้	ปรับปรุงระบบและกลไก
ในการคุ้มครองผู้บริโภค	 ด้วยการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มี
ความเข้มแข็ง	ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็น 
รูปธรรม	 และปฏิรูประบบภาษี 	 โดยกำาหนดมาตรการเพื่อสร้าง 
ความเสมอภาคท่ีสำาคญั	การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ความเสมอภาค 

ในการจัดเก็บภาษี	และพัฒนาระบบข้อมูลการทำาธุรกรรมทางการเงิน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ	รวมทั้งกำาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมเพื่อนำาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน
 ๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่รัฐ 
จำาเปน็ตอ้งจดัหาใหป้ระชาชนอยา่งเทา่เทยีมกนั	โดยการกระจายโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ีคมนาคม ขนสง่มวลชน การสือ่สาร พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำาผังเมืองและผังภาคให้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากร	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ทีดิ่น	ลดการกระจัดกระจายของเมอืง	ปกปอ้งพืน้ทีเ่กษตรกรรม	วางแผน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน	 
ที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานกับจำานวนประชากร
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการขยายตัว 
ของแหล่งงานและการจ้างงาน

TPMAP กับก�รระบุปัญห�เพื่อแก้ไขคว�มย�กจน 
 TPMAP (Thai	Poverty	Map	and	Analytical	Platform)	

คือ	 ระบบข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 ที่	 สศช.	 Nectec	 

และหน่วยงานต่างๆ	 ได้พัฒนาขึ้น	 โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
จากเลขบัตรประจำาตัวประชาชนกับข้อมูลประเภทต่างๆ	
เข้าด้วยกัน	 และใช้แนวคิดความยากจนหลายมิติ	 MPI  
(Multi-dimemsional	Poverty	Index)	เป็นตวัชีว้ดัในการกำาหนด
เป้าหมายการแก้ไขปัญหา	 ๕	 ด้าน	 คือ	 รายได้	 การศึกษา	 
ความเป็นอยู่	สุขภาพ	และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ	
ก�รใช้ TPMAP ในจังหวัดสมุทรสงคร�ม
	 จังหวัดสมุทรสงครามได้นำา	 TPMAP	มาใช้กำาหนด 
เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด	
โดยมีกลไกการทำางานในรูปแบบคณะกรรมการแก้ไข 
ปญัหาความยากจนแบบบรูณาการ ทีม่ผีูว้า่ราชการจังหวดั
เป็นประธาน	 ร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชน	 กำาหนด 
เป้าหมายการดำาเนินงานระยะแรก	 จำานวน	 ๙๖	 ครัวเรือน	
และได้ลงพื้นที่สำารวจครัวเรือนเป้าหมาย	 พบว่า	 ข้อมูล	 
๕๓	 ครัวเรือน	 มีความสอดคล้องกับ	 TPMAP	 โดยส่วนใหญ่
มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพบ้านพักอาศัย	 ขาดรายได้	 อาชีพ	 
และการดูแลด้านสุขภาพ	
ก�รดำ�เนินง�นแก้ปัญห�
	 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้แต่ละอำาเภอดูแล
ซอ่มแซมบา้น	พฒันาชมุชนอำาเภอชว่ยเหลอืการประกอบอาชพี	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดูแลเรื่องสุขภาพ	 และ 
การประสานวัดในท้องที่จัดงานทอดผ้าป่า	 ระดมทุน 
เพ่ือช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้คนยากจนในโครงการ	 
“สรา้งบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิง้กนั” รวมท้ังประสาน
โรงเรียนอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
มาช่วยซ่อมแซมและสร้างบ้าน
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"เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ"open

 นอ้มนำาศาสตรพ์ระราชา วฒุอิาสาฯ จ.เชียงใหม ่รว่มประชมุกบั

คณะกรรมการอำานวยการ	โครงการชมุชนปกาเกอะญอ	จดัการทรพัยากร

ป่าไม้ฯ	 ในการน้อมนำาศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการโครงการ	 

โดยมี	 นายคมสัน	 สุวรรณอัมพา	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 

ทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุม	 ณ	 ห้องประชุมศาลากลาง 

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	๑๒	พ.ย.	๒๕๖๑

 ธรรมยาตราเพื่อผืนป่า  นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท	 มูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์	 เข็มเฉลิม	 และศูนย์ศึกษาและ 
พัฒนาวนเกษตร	ร่วมกับผองเพื่อนวนเกษตร	ได้จัดกิจกรรมเดินธรรมตรา
เพือ่ผนืปา่ตะวนัออก	มผู้ีเขา้รว่มตลอดกิจกรรมจากโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
วัดผ่องพลอยวิริยาราม	 กรุงเทพฯ	 และบุคคลทั่วไป	 ประมาณ	๑๕๐	คน	 
ซึ่งผู้ร่วมเดินได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น	 ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม 
รอบตัวในแต่ละชุมชน	 การบวชต้นไม้ตามรายทางธรรมยาตรา	 
และปลกูตน้ไมใ้นวดัทกุวดัทีพ่กัคา้งแรม	ระหวา่งวนัที	่๑๙-๒๙	ธ.ค.	๒๕๖๑

 งานวันดินโลก วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 
จัดนิทรรศการวันดินโลก	 ในฐานเรียนรู้ที่	 ๓	 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง/
เกษตรกรรมยั่งยืน	ประกอบด้วย	บ้านดินพอเพียง	ตะบันนำ้า	แก๊สชีวภาพ	
และรถม้า	 ระหว่างวันที่	 ๑-๓๑	 ธ.ค.	 ๒๕๖๑	ณ	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง	หมู่ที่	๕	ต.ท่าแค	อ.เมืองพัทลุง	

 มหกรรมโฮมสุขอีสาน  นายศีลธรรม  รอบวงจันทร์ วุฒิอาสาฯ 
จ. มหาสารคาม	ร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	เขตที่	๗-๘-๙	และ	๑๐	
ดำาเนินโครงการ	“มหกรรมโฮมสุขอีสาน”	โดยมีนายสุวพันธุ์		ตันยุวรรธนะ	
รฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตร	ีเปน็ประธานในพธิเีปดิ	มผีูเ้ขา้รว่มงาน 
จาก	 ๒๐	 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประมาณ	๑,๐๐๐	 คน	 
โดยไดร้ว่มประกาศเจตนารมณแ์ละเสนอประเดน็ปญัหาและแนวทางแกไ้ข
ด้านสุขภาพ	๔	 เรื่อง	 คือ	 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย	 อาหาร
ปลอดภัย	 การกำาจัดขยะแบบมีส่วนร่วม	 และธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์	
เป็นนโยบายสาธารณะ	 เพื่อให้ทุกฝ่ายนำาไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะ
ของประชาชนต่อไป	ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	 (KINE)	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	เมื่อวันที่	๒๘-๒๙		พ.ย.	๒๕๖๑

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

 พฒันากลุม่เกษตรกร	เมือ่วนัที	่๒๖	ก.ค.	๒๕๖๑ ด.ต.เจอื บญุปลอด 

วฒุอิาสา	จ.พทัลงุ	รว่มเปน็วทิยากรเวทชีมุชนภายใตโ้ครงการสรา้งทกัษะ 

และสง่เสรมิอาชีพด้านการเกษตร	ครัง้ท่ี	๒	เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

ตามกิจกรรมพฒันากลุม่เกษตรกร	และอบรมหลกัสูตรการพฒันาการเกษตร	 

จัดโดยสำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองพัทลุง	 และคณะกรรมการพัฒนา 

การเกษตรระดบัชมุชน	ชมุชนนาโหนด	มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ	จำานวน	๒๕๐	ราย	 

ณ	ศาลาเอนกประสงค์	ม.๑	ต.นาโหนด	อ.เมืองพัทลุง

 ไทยนิยมยั่งยืนเมืองพัทลุง	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 ก.ย.	 ๒๕๖๑		 

วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามโครงการไทยนยิมยัง่ยนืระดบัจงัหวดั	เพือ่รว่มรับฟงัแนวทาง	

การขบัเคล่ือนจังหวัดใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั	โดยมนีายวนัชยั	จนัทรพ์ร	

รองผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นประธานที่ประชุม		ณ	ห้องประชุมสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
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ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 รำาลึกบรรพบุรุษชาวอุบลฯ 	 เมื่อวันที่	 ๑๐-๑๑	พ.ย.	 ๒๕๖๑	 

วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม 

พระปทุมวรราชสุริยวงษ์	(เจ้าคำาผง)	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	และวันรำาลึก 

แห่งความดีชาวอุบลราชธานี	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ	 หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องร่วมวางพวงมาลาและปล่อยนกพิราบ	 ณ	 ทุ่งศรีเมือง	 

อ.เมืองอุบลราชธานี	

 ประสานพลังวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ตอนล่าง	 เมื่อวันที่	 ๘	 พ.ย.	
๒๕๖๑	 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
วฒุอิาสาฯ	ภาคใตต้อนลา่ง	๗	จงัหวดั	ประกอบดว้ย	จ.ตรงั	นครศรีธรรมราช	
นราธิวาส	 ปัตตานี	 พัทลุง	 ยะลา	 และสงขลา	 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การทำางานและประสานพลังร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมวุฒิอาสาฯ	 ภาคใต้
ตอนล่าง	 	 โดยมีนายอำาพล	 	 พงศ์สุวรรณ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	
ให้เกียรติมาร่วมประชุม	 พร้อมกล่าวชื่นชมการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 
ท่ีไดต้ดิตามผลงานมาตัง้แต่รบัราชการท่ีจังหวดัพัทลงุ		และให้สมญานามว่า 
เป็น “ผู้ทรงคุณค่า” 	ทั้งนี้	ที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ	
ระหว่างจงัหวดัใหเ้ขม้แข็ง	โดยจดัต้ังเปน็ชมรมวฒุอิาสาฯ	ภาคใต	้มปีระธาน
แต่ละจังหวัดเป็นกรรมการร่วม	 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายของ 
วุฒิอาสาฯ	ระดับภาค	ณ	โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร	อ.หาดใหญ่

 วฒุอิาสาฯ กบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิ สำานกัยุทธศาสตร ์
ดา้นนโยบายสาธารณะ	สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ 
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรช์าต ิและแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๒ ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์  
เป็นประธานในพิธี		มีผู้เข้าร่วมประชุม	ประมาณ	๘๐๐	คน	ประกอบด้วย	 
วุฒิอาสาฯ	 จากท่ัวประเทศ	 ภาคีเครือข่าย	 และหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งนี้	 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ	 และการระดมความเห็นแนวทาง 
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ	 ระดับกลุ่มจังหวัด	 เม่ือวันที่	 ๒๔-	 ๒๕	
ธ.ค.	 ๒๕๖๑	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	
ถ.แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

 ทศิทางการพฒันาจงัหวดัสตลู  นายพงศจ์ักรกฤษณ ์สิทธิบศุย์  

รองประธานวฒุอิาสาฯ จ.สตลู		เปน็วทิยากรบรรยายเร่ือง	“ความตอ้งการ 

ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูล”	ในการประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น	 (ร่าง)	 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล	 ๔	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	

ฉบับทบทวน	 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล	 ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	จัดโดยสำานักงานจังหวัดสตูล	เมื่อวันที่	๕	ก.ย.	๒๕๖๑	

 บำารุงพระพุทธศาสนา		เมื่อวันที่		๑๖	ส.ค.	๒๕๖๑		พ.ต.ท.เกลื่อม 

สวนจนัทร ์ วฒิุอาสาฯ จ.นราธิวาส 	พรอ้มสมาชกิชมรมไทเกก็ตนัหยงมสั	 

อ.ระแงะ	ร่วมบริจาคปัจจัย	จำานวน	๒๗,๕๗๐	บาท	เพื่อจัดซื้อที่ดินถวาย 

วัดรัตนานุภาพ	 อ.สุไหงปาดี	 ในการอำานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน

ราชการและชาวบ้านได้เข้ามาใช้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	 อันเป็น 

การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตามวิถีทางพุทธในจังหวัดชายแดนใต้

 วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์รับรางวัล  นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธาน

วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น	 ประจำาปี	 ๒๕๖๑	

ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เมื่อวันที่	๒๒	ต.ค.	๒๕๖๑	ณ	โรงแรมปรินซ์

พาเลซ	กรุงเทพฯ	พรอ้มทัง้ไดร้บัประกาศเกียรตคุิณในงาน	“เสาหลกั...เมอืง

สุรินทร์”	ที่มอบให้กับผู้ที่เสียสละและทำาคุณประโยชน์แก่สังคม	ประจำาปี	

๒๕๖๑		รวมถึงนางปราณี  ดารา วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล 

นี้ด้วย จัดโดยสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	

พ.ศ.๒๕๖๑
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  ๓. ไม่ยอมรับ

❑  ๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  ๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  ๖. เลิกกิจก�ร

❑  ๗. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  ๘. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ   สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กทม.   ๑๐๑๐๐   หรือ 

 brainbank@nesdb.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๒๔

 ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์    http://brainbank.nesdb.go.th 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th

ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า ปี ๒๕๖๐


