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กิติศักดิ์ สินธุวนิช
ประธานอนุกรรมการอำานวยการธนาคารสมอง

บทบรรณาธิการ

 สวัสดีท่านสมาชิกฯ ที่เคารพ จุลสารฯ ฉบับนี้  

เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ได้มีการเพ่ิมจำานวนหน้าของจุลสารฯ  

จาก 8 หน้าเปน็ 16 หน้า เพ่ือจะไดน้ำาเสนอข้อมลูข่าวสาร และสาระ

ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนใ์หท้า่นสมาชกิฯ ไดร้บัทราบอยา่งเตม็อิม่  

ซึง่ภายในจลุสารฯ จะนำาเสนอสาระทางดา้นวชิาการ ทีเ่ปน็บทความ/ 

บทสมัภาษณ ์และสาระน่ารู้ท่ัวไปใหทุ้กท่านไดรั้บทราบเชน่เคย  

โดยจะมุ่งเน้นเรื่องสำาคัญๆ ที่สาธารณชนให้ความสนใจ 

หรือมีผลกระทบต่อประชาชน/สังคม/ประเทศชาติโดยรวม  

เพือ่จะไดน้ำาไปประยกุตใ์ชใ้นการขบัเคลือ่นงานของแตล่ะภาคส่วน  

และการดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยจุลสารฯ ฉบับนี้ 

ได้นำาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ผู้สูงวัย 

กับการพัฒนาประเทศ การน้อมนำา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” สู่การพัฒนา และเป้าหมายระดับโลก : เป้าหมาย

การพฒันาทีย่ั่งยืนในประเทศไทย มาใหส้มาชกิฯ ได้รบัทราบ 

 นอกจากนี ้คณะผู้จดัทำาฯ ยงัไดน้ำาความเคลือ่นไหว

และการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรม/โครงการของวุฒิอาสาฯ 

จงัหวดัตา่งๆ มาใหท้กุทา่นไดร้บัทราบดว้ยวา่ ในชว่งทีผ่า่นมา 

ได้ดำาเนินการอะไรไปบ้าง เช่น ฝายมีชีวิต การจัดการนำ้า 

โดยชมุชนอยา่งยัง่ยนื การสรา้งความมัน่คงพืน้ทีช่ายแดนของ

ชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าภาคเหนือ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การสืบสานอัตลักษณ์ไท-ยวน และการสอนภาษา

ต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารและการอาชีพ เป็นต้น 

 คณะผูจ้ดัทำาฯ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ จุลสารฯ ฉบับนี ้ 

คงจะใหค้วามรูแ้ละสาระทีเ่ปน็ประโยชนก์บัวฒุอิาสาฯ และผู้

อา่นทุกทา่นตามสมควร และขอขอบพระคณุทา่นทัง้หลายทีไ่ด้

ใหค้วามอนเุคราะหข้์อมลูในการจัดทำาจุลสารฯ จนเสรจ็สมบรูณ ์

คณะผูจ้ดัทำาฯ ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ 

ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงอำานวยพรให้ท่านและครอบครัว

ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายใดๆ ทั้งปวง 

พร้อมท้ังขอให้มีพลังกายพลงัใจทีเ่ข้มแข็งในการทำางานเพือ่สงัคม 

ส่วนรวม และมีความสุขตลอดไป

“บอกกล่าวเล่าความจาก
ท่านประธานฯ”

 สวัสดีครับ ท่านวุฒิอาสาธนาคารสมอง และสมาชิกจุลสารฯ  

ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ห่างเหินกันไประยะหนึ่ง เนื่องจากอยู่ในช่วง

ของการปรับปรุงรูปแบบของจุลสารฯ ดังที่ท่านได้สัมผัสในขณะนี้ โดยได ้

เพิ่มเนื้อหาสาระและปรับปรุงคอลัมน์ต่างๆ รวมทั้งได้สรรหาสิ่งที่น่าสนใจ 

และสาระสำาคัญที่เป็นประโยชน์มาให้ทุกท่านได้อ่านอย่างเต็มเปี่ยม  

เพือ่จะไดน้ำาไปปรบัใชใ้นวถิชีวีติ และขบัเคลือ่นงานร่วมกบัภาคีเครือขา่ยตา่งๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยรวม  

บนพืน้ฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีย่ดึคนเปน็ศนูยก์ลาง นอกจากนี ้ 

ยังได้นำาเรื่องราว/กิจกรรมสำาคัญของ สศช. มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และ 

คณะอนุกรรมการอำานวยการธนาคารสมอง มาบอกกลา่วใหไ้ดร้บัทราบเชน่เคย 

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

มลูนธิพัิฒนาไท ครัง้ท่ี 1/2559 ขึน้ โดยม ีดร.ปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิาร สศช.  

เปน็ประธานฯ เพ่ือรายงานความกา้วหนา้ผลการดำาเนนิงานของมลูนธิิฯ ในชว่งปี  

2559 ท่ีผ่านมา และนำาเสนอกรอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ทีจ่ะดำาเนินงาน 

ในชว่งต่อไป ซ่ึงทีป่ระชมุฯ ไดรั้บทราบความกา้วหน้าการขบัเคลือ่นงานของ 

มพท.ปี 2559 ในส่วนของงานธนาคารสมองในหลายเรื่อง อาทิ วุฒิอาสาฯ  

มกีารรวมกลุม่กนัทำางานอยา่งเขม้แข็งและมสีว่นรว่มในการพัฒนาประเทศ 

ทัง้ในระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ในเชิงยุทธศาสตรม์ากขึน้ สามารถสรา้งและ

ขยายเครอืขา่ยการทำางานร่วมกบัหนว่ยงานในพืน้ทีแ่ละชมุชนอยา่งกวา้งขวาง  

รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธบ์ทบาทและผลงานของวุฒอิาสาฯ ใหกั้บหนว่ยงาน  

ภาคีเครือข่าย และชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

ของรัฐ ทั้งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภายในจังหวัด 

      สำาหรบัการขบัเคลือ่นงานของวุฒอิาสาฯ ในชว่งตอ่ไปนัน้ คณะกรรมการ 

มพท. มีความเหน็รว่มกันวา่ มพท. ควรมกีารวางแผนการทำางานในระยะยาว 

5 ปี และมีแผนปฏิบัติการรายปี ที่เชื่อมโยงหรือสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ทีน่ำาไปสูเ่ปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (SDGs) 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ สศช. และ มพท.  

ทำาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน 

และใชก้ลไกวุฒอิาสาฯ ซึง่เปน็ทนุมนษุย์ท่ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ

ในด้านต่างๆ เข้าไปร่วมขับเคลื่อนงานกับภาคีการพัฒนาในทุกมิติมากขึ้น  

ดังนัน้ การขบัเคลือ่นงานของวฒุอิาสาฯ ในระยะตอ่ไปจะมีความเข้มขน้และ 

มคีวามเช่ือมโยงกบัภาคีเครอืขา่ยในทกุภาคสว่นของสงัคมทีห่ลากหลายมากขึน้  

โดยเฉพาะภาคเีครอืขา่ยทีน่ำาปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน็เคร่ืองมอื 

ในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ เป็นที่

ยอมรับ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติโดยรวมอย่างกว้างขวาง 

และมากขึ้นเป็นลำาดับ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะนำามาบอกกล่าว 

ให้ทราบในโอกาสต่อไป
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 ตามร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา- 

จักรไทยฉบับล่าสุด ท่ีผ่านการทำาประชามติเม่ือวันท่ี  

7 สิงหาคม 2559 ได้กำาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นคร้ังแรก เพ่ือวางเป้าหมาย 

ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแตกต่าง 

จากเดิมที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอาจมี 

การเปลีย่นแปลงตามรฐับาลหรอืแผนพฒันาประเทศ 

 กระบวนการวาดภาพประเทศไทยในอีก  

20 ปีข้างหน้า ได้เริ่มดำาเนินการอย่างจริงจัง

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อคณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำา

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน มีอำานาจหน้าที่ในการจัดทำาร่าง

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 

เพือ่ใชใ้นการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสูค่วาม 

“มัน่คง ม่ังคัง่ และยัง่ยนื” และเสนอรา่งยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ป ีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานในระยะท่ี 2 

ของรัฐบาล (2558-2559) และกรอบการปฏิรูป

ในระยะที่ 3 2560 เป็นต้นไป 

 คณะกรรมการจดัทำายทุธศาสตร์ชาตไิด้แต่งตัง้ 

คณะอนกุรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนกุรรมการ 

จดัทำายทุธศาสตร์และกรอบการปฏริปู เพือ่จดัทำา

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 

(2) คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทำาร่าง

แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ซึง่คณะอนุกรรมการจดัทำายทุธศาสตร์ฯ ได้ดำาเนนิ

การยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวทาง 

ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด โดยนำาความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจดัทำายทุธศาสตร์ชาติ 

ท่ีมาจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมอืง และ

นักวิชาการ รวมถึงข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป 

แห่งชาติและภาคประชาชน มาเป็นข้อมูลใน 

การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย

 กรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เป็นการกำาหนด

อนาคตของประเทศในระยะยาวท่ีชัดเจน  

โดยเป็นกรอบในการจดัทำานโยบายและการจัดสรร

งบประมาณของรฐับาลชุดต่อๆ ไป จึงได้มีการกำาหนด 

วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืเป็น

คติพจน์ประจำาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ

ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์

การพัฒนาระยะ 20 ปี ใน 6 ด้าน ดังนี้

 ยุทธศาสตร์แรก : ด้านความม่ันคง มเีป้าหมายในการสร้างเสถยีรภาพภายในประเทศ 

และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนและประชาคมโลกทีม่ต่ีอประเทศไทย โดยมกีรอบแนวทางทีส่ำาคญั อาท ิ1) การเสรมิ

สร้างความม่ันคงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข 2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 

ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 3) การรักษาความมั่นคงภายใน

และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง

ทะเล 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ 5) การสร้างความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร

จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 7) การปรับ

กระบวนการทำางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ท้ังนี้ การสร้าง

ความมั่นคงในระยะ

ยาวแบบบูรณาการ 

จะครอบคลุมไปถึง

ความมัน่คงทางด้าน

การเมือง การป้องกนั

ประเทศ เทคโนโลยี 

พลังงาน อาหาร  

ส่ิงแวดล้อม และ 

ความม่ันคงภายใน

และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

     ยุทธศาสตร์ที่สอง : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีรายได้สูง หลุดพ้นจากกับดักประเทศ 

รายได้ปานกลาง โดยประชากรไทยต้องมีรายได้ต่อหัว 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี  

หรืออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  

ต่อปีอย่างต่อเน่ือง และประเทศมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นติดอันดับ 1 ใน 10  

จากการจัดอันดับของ IMD (International Institute for Management Development) 

ซึ่งแนวทางที่ต้องให้ความสำาคัญ อาทิ 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เช่น การรักษา
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เสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม

การค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนการพฒันาประเทศสูค่วามเป็น

ชาติการค้า 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน

ของการพฒันานวตักรรมและมคีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

โดยภาคเกษตร เสรมิสร้างฐานการผลิตให้เข้มแขง็และยัง่ยืน 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำาการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็น

มิตรกับสิง่แวดล้อม และรวมกลุม่เกษตรกรในการพฒันาอาชพี

ที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ 

อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม  

ยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรมปัจจบุนัท่ีมศีกัยภาพสงู และ

พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล

และการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับ

สูงข้ึน และภาคบริการ โดยขยายฐานการบรกิารให้มคีวาม

หลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสูส่ากล และพฒันาวสิาหกจิชมุชนและสถาบันเกษตรกร 

4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

และจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

 5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง พลงังาน 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และการวจิยัและ

พฒันา และ 6) การเชือ่มโยงกบัภมูภิาคและเศรษฐกจิโลก  

สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ 

และเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 

(OECD) รวมทั้งการลดความเหลื่อมลำ้าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน 

การจัดบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมี

กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำาคัญ อาทิ 1) การสร้างความมั่นคงและ 

การลดความเหลื่อมลำ้าด้านเศรษฐกิจและสังคม 2) การพัฒนาระบบบริการ

และบริหารจัดการสุขภาพ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม 

ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตในสังคมสูงวัย 4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรม และความเข้มแขง็ของชมุชน และ 5) การพฒันา 

การสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์ท่ีส่ี : การพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน เพือ่พฒันาคน 

และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย 

ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

มรีะเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย มคีณุธรรม จรยิธรรม รูค้ณุค่าของความเป็นไทย 

มีครอบครัวที่มั่นคง ซ่ึงการพัฒนาคนเป็นปัจจัยที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของ

ยุทธศาสตร์ด้านอื่น โดยมีการกำาหนดเป้าหมายคือ การทำาให้คนทุกช่วงวัยมี

สุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีความรู้

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และคนสูงอายุมีความสุขและมีรายได้

พอเพียงในการดำารงชีวติ การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ

เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำาคัญ อาทิ 1) การ

พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติในการสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของประเทศ 

2) การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพ เท่าเทยีม และ

ทั่วถึง 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และ 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ

ครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ

ให้เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ห้า : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่เร่งอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูละสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และนำ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัธิรรมชาต ิและพฒันามุง่สูก่ารเป็น

สังคมสีเขียว โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ให้ได้ร้อยละ 25-20 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 

ซึ่งกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

และป้องกนัการทำาลายทรัพยากรธรรมชาต ิ2) การวางระบบบริหารจดัการนำา้ 

ให้มปีระสทิธภิาพทัง้ 25 ลุม่นำา้ เน้นการปรบัระบบการบรหิารจดัการอทุกภยั

อย่างบูรณาการ 3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตวัให้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และ 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง

เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่สาม : การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนัทางสังคม เพือ่เร่งกระจายโอกาสการพฒันา

และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมลำ้าไปสู่สังคม

ที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายให้ค่าสัมประสิทธิ์

ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงเหลอื 

0.36 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ในกลุม่องค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
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ปัจจัยความสำาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ

 การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิซึง่เป็นแผนระยะยาวให้บรรลผุลสำาเร็จตามเป้าหมาย

ที่วางไว้นั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ ประกอบด้วย หนึ่ง สาระของยุทธศาสตร์ชาติ 

ต้องมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว เป้าหมาย และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจน 

และเป็นที่เข้าใจ รับรู้ ยอมรับ และเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน

ปฏิบัติได้ และมีการกำาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ สอง ระบบและกฎหมาย 

มีกฎหมายรองรับและมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

แผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนำายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติได้ รวมทั้งกรอบ

กฎหมายในการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรร่วมกัน เพื่อผลักดัน/ 

ขับเคลื่อนการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ และกรอบกฎหมาย 

ที่จะกำาหนดให้การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ

ติดตามและประเมนิผลอย่างเป็นระบบในทกุระดบั สาม กลไกสูก่ารปฏบิตั ิ ต้องมกีลไก 

ทีส่อดรบั/สอดคล้องตัง้แต่ระดบัการจดัทำายทุธศาสตร์ การนำาไปสู่การปฏบิตั ิและการตดิตาม 

ประเมินผล รวมท้ังมกีลไกในการกำากบัดแูล บรหิารจัดการ และขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ

กำาหนดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ

สี่ การยอมรับของสังคม มีการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม และสร้าง 

การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน  

และการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่หก : การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการสนบัสนนุการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ขบัเคลือ่น

ไปได้ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

กับบทบาท/ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ 

ท้องถิน่อย่างเหมาะสม มธีรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย 

ได้แก่ การให้บริการภาคประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

อย่างเต็มรปูแบบ อนัดบัประสทิธภิาพภาครฐัทีจ่ดัทำา

โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ดัชนีการรับรู้ 

การทุจริต ที่ประเมินโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส

นานาชาติ อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจาก

ประเทศสงิคโปร์ และการทำาให้กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับมีความชัดเจน ทันสมัย และเป็นธรรม  

โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ  

1) การปรบัปรงุโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน 

ภาครฐั ให้มขีนาดทีเ่หมาะสม 2) การวางระบบบรหิาร

ราชการแบบบูรณาการ 3) การพัฒนาระบบบริหาร

จดัการกำาลังคนและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 4) การต่อต้าน 

การทจุรติและประพฤตมิชิอบ 5) การปรบัปรงุกฎหมาย

และระเบยีบต่างๆ ให้ทนัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

6) การพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงาน 

ภาครัฐ และ 7) การปรับปรุงการบริหารจัดการ 

รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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 ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่เปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคม 

สูงอายมุากขึน้ตามลำาดบั โดยในปี 2559 มปีระชากรไทยทัง้หมด 65.3 ล้านคน  

มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 16.90 และจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอาย ุ

จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจำานวนประชากรทั้งหมด หรือมีผู้สูงอายุ

ประมาณ 12.9 ล้านคน ซึ่งรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยเปลี่ยนไป

จากเดิมที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นวัยอาศัยอยู่ด้วยกันเฉลี่ย 

5 คนต่อครัวเรือน ปัจจุบันเหลือเพียง 3 คน และจากการสำารวจในปี 2557 

พบผู้สูงอายอุยูอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีม่รีายได้ตำา่กว่าเส้นความยากจนมากถึง

ร้อยละ 34 ซึง่ช่วงทีผ่่านมามกีารนำาเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายอุย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้ทกุฝ่ายได้ตระหนกัและเตรยีมรองรบัสงัคมสงูวยั ทัง้ในมติด้ิานเศรษฐกจิ 

สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ ซึ่งจะเน้นหนักไปทาง

ด้านการดูแล ช่วยเหลือ สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการ

ดำารงชวีติของผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เกิดสังคมสงูวัยท่ีมคีณุภาพ ขณะท่ีอกีด้านหนึง่

ผูสู้งอายเุป็นบคุคลทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยความรู ้และประสบการณ์ ถงึพร้อมทัง้

คุณวฒุแิละวยัวฒุ ิ ถอืเป็นทรพัยากรบคุคลที่มีคุณค่าที่จะมีบทบาทสำาคัญ 

ในการร่วมพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งในฐานะผู้ผลิต 

และผู้บริโภค 

    สศช. ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูส้งูอายไุด้ใช้ศกัยภาพร่วมพฒันา

ประเทศ ผ่านกลไกธนาคารสมอง โดยการรวบรวมข้อมูลวุฒิอาสา 

ธนาคารสมอง ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกษยีณอายจุากภาครฐั ภาคเอกชน และผูท้รงภมูปัิญญา 

ในท้องถิ่นที่มีสุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจท่ีจะนำาปัญญา ความรู้ 

และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศ และประสานเชื่อมโยงเครือข่าย

ต่างๆ เพ่ือให้วุฒิอาสาฯ ได้ทำางานสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

หรือชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งท่ีผ่านมาวุฒิอาสาฯ ได้มีบทบาทสำาคัญในการ

เป็นทีป่รกึษา ให้คำาแนะนำา เป็นวทิยากร เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ 

รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

และเศรษฐกิจฐานราก

 ด้านการพฒันาระบบเศรษฐกจิ ผูส้งูอายมุโีอกาสสร้างรายได้จาก

การใช้พลังสมองทำางานได้มากขึ้น แม้กำาลังกายจะถดถอยลง เนื่องจาก 

ในปัจบุนัและอนาคตรปูแบบการผลติและการค้าจะเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้

ความรู้และนวัตกรรมมากข้ึน สามารถดำาเนินการผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำาหนด

แนวทางในการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายวุยัต้นให้สามารถเข้าสูต่ลาดงาน

เพิม่ข้ึน โดย 1) จดัทำาหลกัสตูรพฒันาทกัษะในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม 

กับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

การทำางานร่วมกันระหว่างรุ่น 2) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงิน 

และการคลังให้ผู้ประกอบการ ได้มีการจ้างงานที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ

และ 3) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับ

โอกาสในการประกอบอาชพีสำาหรับผูส้งูอายใุนชมุชน ทัง้นี ้หากมองผูส้งูอาย ุ

ในฐานะผูบ้รโิภค จะเป็นกลุม่สำาคญัทีม่กีารบรโิภคสนิค้าและบรกิารมากขึน้ 

เนื่องจากจำานวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ท่ีมีรายได้สูงหรือ 

มีเงินออมจำานวนมาก จึงถือเป็นโอกาสสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรม 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

เกี่ยวกับมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงาน 

ผูส้งูอาย ุผ่านการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่นายจ้าง โดยออกร่างพระราชกฤษฎกีา 

ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

กำาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของ 

รายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างสำาหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอาย ุ

(อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท 

ต่อคนต่อเดอืน และหกัค่าใช้จ่ายไม่เกนิร้อยละ 10 ของจำานวนลกูจ้างทัง้หมด

 จากแนวทางและมาตรการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเวลาว่าง 

ให้เกิดรายได้ ร่วมพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง และอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข

ผูสู้งอายกุบัการพัฒนาประเทศ

การน้อมนำา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สู่การพัฒนา

“ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
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 สำานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม 

แหง่ชาต ิ(สศช.) ในฐานะหนว่ยงานกลางระดบันโยบายทีม่บีทบาทหลกั

ในการจดัทำาแผนพฒันา ได้นอ้มนำา “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”  

มาเปน็ปรชัญานำาทางการพฒันามาอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่แผนพฒันาฯ 

ฉบับที่ 9 จนถึงฉบับปัจจุบัน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในมิติ

ตา่งๆ ร่วมกบัภาคกีารพฒันาอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน ดังนี้

การน้อมนำา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สู่การพัฒนา

 ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) 
สศช. ไดป้รบัเปลีย่นแนวคดิการพฒันาจากเดมิทีเ่นน้การพฒันา

เศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการเน้น

คนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา รวมทั้ง 

ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากการวางแผนแบบแยกส่วน 

รายสาขาเศรษฐกจิหรอืสงัคมทีข่าดความเชือ่มโยงเกือ้กลูตอ่กนั  

มาเปน็การพฒันาแบบรวมสว่นหรอืบรูณาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การมุง่เนน้ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ

ทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมติดตามผล ร่วมปรับปรุงวิธีการ

ดำาเนินงาน และร่วมได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เรียกอีกนัย

หนึ่งคือ เป็นการพัฒนาของคน โดยคน และเพื่อคน ซึ่งจะทำาให้

การพัฒนาประเทศไทย ก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่พึงปรารถนาใน

ระยะยาว คือ เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา และการพัฒนา

ยัง่ยนื ทัง้นี ้ในป ี2542 สศช. ไดเ้ชิญผูท้รงคณุวฒุจิากสาขาตา่งๆ  

มารว่มกนันอ้มนำาพระบรมราโชวาทและพระราชดำารสัทีเ่กีย่วข้อง

กบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาสรปุเปน็นยิามความหมาย 

“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” กอ่นนำาความกราบบงัคมทูลฯ 

เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ท่านได้

ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ สศช. นำาไปเผยแพร่แก่ปวงชนชาวไทยทุกระดับ  

ทุกสาขาอาชีพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ของทุกฝ่าย ในการดำาเนินชีวิตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  

ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ การคำานึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องในหลักวิชา และมี

คุณธรรม เป็นกรอบในการดำาเนินชีวิต โดยมีหลักในการทำางานคือ “เข้าใจ 

เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ที่หลากหลาย     

 ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) เป็นการ 

จุดประกายและเน้นยํ้าความรู้ โดย สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำาทางในการจัดทำาแผนพัฒนาฯ  

เป็นครั้งแรก เพ่ือจุดประกายความสนใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ที่มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ” โดยต้ังแต่ปลายปี 2546  

สศช. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยมี  

ดร.จริาย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้ำานวยการสำานักงานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์

(ในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น 

กลไกหลักในการประสานเครอืขา่ย ทัง้ในระดันโยบายและระดบัปฏบิตั ิใหน้ำา

เศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ใหค้รอบคลุม 8 ภาคส่วน ไดแ้ก ่ผู้นำาทางความคดิ  

นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง องค์กร

ภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชน ภาคธุรกิจ และชุมชนและประชาสังคม  

ด้วยการจัดทำาเอกสารเผยแพร่ ทั้งเชิงวิชาการ การ์ตูน และแผนภาพปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้มีเน้ือหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน 

อย่างหลากหลายไปยังกลุ่มบุคคลทุกระดับ

 ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) มุ่งเน้น 
การขยายเครอืข่าย สรา้งคน และส่ือสารแบบผสมผสานสู่สาธารณชน โดย สศช.  

ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง รว่มกับหนว่ยงาน องค์กร ภาคีตา่งๆ ทัง้ภาครฐั  

เอกชน อปท. ประชาสังคม ชุมชน จนถึงระดับครัวเรือน ผ่านกระบวนการ

จัดทำาแผนพัฒนาฯ แผนจังหวัด และแผนชุมชน นอกจากนี้ สศช.  

 7



ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(มพพ.) ข้ึน เพือ่เปน็กลไกหลกัในการพฒันาและตอ่ยอดองคค์วามรู ้ใหเ้ปน็บรรทดัฐาน 

ทีพ่ฒันาไปสูม่าตรฐานการปฏบัิตขิองทุกระดบั สง่เสริมการสรา้งเครือขา่ยในทกุภาคสว่น  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณะ     

 ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ยงัคงยดึหลกั “ปรชัญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ

พัฒนา” รวมทั้งขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัต ิ

ให้กว้างขวางมากขึ้น ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งมิติเชิงพ้ืนที่และ 

กลุม่ภาคสว่นต่างๆ ทัง้บคุคล ครัวเรือน ชมุชน หนว่ยงาน และองค์กรระดบัตา่งๆ โดยให้ 

ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำาในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ

เสริมสร้างสังคม รวมทั้งทำางานร่วมกับชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา

ได้อย่างเป็นพันธมิตร โดยยึดหลัก “บรรษัทภิบาล” เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจกับ

การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรม 

ต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคมโดยรวม 

 ขณะเดียวกัน ทุกภาคส่วนต่างน้อมนำา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

สู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับภาคีการพัฒนา 

จัดทำา มอก.9999 เล่ม 1-2556 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

หอการคา้ไทย และขบัเคลือ่นหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นโครงการตา่งๆ สำานกังาน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ร่วมกับ 

มลูนิธชัิยพฒันา สำานกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย และ มพพ. จดัประกวด 

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการรับรองมาตรฐานรูปแบบต่างๆ  

ทีม่คีวามหลากหลายในภาคธรุกจิทีม่คีวามเปน็เศรษฐกจิพอเพียง เปน็ตน้ กล่าวโดยสรปุ 

การขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของ สศช. ม ี3 กจิกรรมหลกัคอื การขบัเคลือ่น

การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูภ่าคกีารพฒันาตา่งๆ การถอดบทเรยีน/ 

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลการนำาใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป็น 5 ปีแรกของ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ ที่น้อมนำา 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำาทางของการพัฒนา ยึด “คนเป็น

ศนูยก์ลางการพฒันา”และ “วสิยัทศันภ์ายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ป”ี รวมทัง้ “เปา้หมาย 

อนาคตประเทศไทยปี 2579” ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) โดย สศช. 

จะมีบทบาททีส่ำาคัญในการนำาใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

โดยการเปน็ “ศนูยก์ลาง” การจัดทำายทุธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศ การสง่เสรมิ/สนบัสนนุ/สรา้งเครอืขา่ยการขับเคลือ่น 

การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตั ิ

การพัฒนาทุนทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น

ศูนย์กลางของการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และ 

การจดัทำาสารสนเทศ เพือ่การสือ่สารกบัสาธารณะในรปูแบบ 

และเนือ้หาตา่งๆ เชน่ การสง่เสรมิความเขา้ใจและประเมนิผล 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การสร้างเครือข่ายนักวิชาการ การพัฒนาผู้นำา

การเปล่ียนแปลง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ให้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย ชุมชน ตำาบล และครอบครัว

ต้นแบบภายในตำาบล ขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน สู่การพัฒนา 

ระดับโลก และระดับเศรษฐกิจฐานราก/ชุมชนเข้มแข็ง  

การจัดทำาแผนที่พื้นที่ที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำาสื่อสาธารณะ เป็นต้น

 นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 17 ปีแล้ว 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงพระราชทาน “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ใหแ้ก ่

ปวงชนชาวไทย ซึง่ สศช. ไดอ้ญัเชญิ “ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง” มาเปน็ปรชัญานำาทางในการจดัทำาแผนพฒันาฯ 

ฉบบัที ่9 จนถงึฉบบัที ่12 เพือ่นำาสู ่“การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 

และเสรมิสรา้งความเขา้ใจไปยงัภาคสว่นตา่งๆ เพือ่ให้เกดิ

ความเขา้ใจ เหน็คณุคา่ และนอ้มนำาไปประยกุตใ์ชใ้นวถิชีวิีต 

อยา่งเปน็รปูธรรมและตอ่เนือ่ง นบัเปน็ “ศาสตรพ์ระราชา... 

สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื” ทีจ่ะแผไ่พศาลสู่มวลมนษุยชาติ

ไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอย่างแท้จริง
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ฝายมีชีวิต : การจัดการนำ้าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

 นํา้เปน็ทรพัยากรธรรมชาติ 
ทีม่คีวามสำาคญัตอ่การดำารงชีวิต 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและนำ้าท่วมในเวลาเดียวกัน ซึ่งส่งผล 
กระทบอยา่งมากตอ่เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจัดการนำา้ 
จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้มีนำ้าในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือ 
น้อยเกินไปในแต่ละฤดูกาล เพื่อรักษาระบบนิเวศและนำ้าตามธรรมชาติ
ในระบบอย่างยั่งยืน
 นบัต้ังแตปี่ 2554  วุฒอิาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช โดยนายสมเดช คงเกือ้   
ดร.ดํารง โยธารักษ์ และ ดร.ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช  ได้นำาแนวคิดและ 
สรา้งนวตักรรมการจดัการนำา้โดยชมุชนขึน้ เรยีกวา่ "ฝายมชีวีติ" ซึง่เปน็ 
กระบวนการเรียนรู้การคืนความหลากหลายทางชีวภาพสู่คลอง  
ผา่นเวทปีระชาเขา้ใจ  โดยใหช้าวบา้นจดักลุม่ขึน้มาเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ข้อมูลและปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่องดิน นำ้า และป่า รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูล ปัญหา และความตอ้งการของชมุชน  ทำาใหช้มุชนมีแผนการจดัการ
อยา่งเปน็ระบบ สามารถแกป้ญัหาภัยแลง้ ดนิเสือ่ม นำา้ท่วม นำา้หลาก และ
เพิ่มนำ้าใต้ดินได้  ด้วยการยกระดับนำ้าแทนการขุดลอกคลอง โดยร่วมกับ 
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช องค์การ 
บริหารส่วนตำาบล (อบต.) ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ 
โรงเรียน กองทัพภาคที่ 4  ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนนำาวัสดุอุปกรณ์และร่วมลงทุนลงแรง 
ในการก่อสร้างฝาย โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ
 การสร้างฝายมีชีวิตเป็นการนำาภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นเทคนิค 
การบริหารจัดการนำ้า วัสดุที่ใช้ก่อสร้างฝายล้วนมาจากธรรมชาติ  
โดยตัวฝายกั้นนำ้า ใช้วัสดุธรรมชาติ คือ ทราย ขุยมะพร้าว มูลสัตว์  
ผสมเข้าดว้ยกนั บรรจใุสก่ระสอบวางเรยีงตวัซอ้นกนั เพือ่เปน็กำาแพงชะลอนำา้  
โดยมีลำาไม้ไผ่เป็นโครงปักฝังลงในลำาคลองเสมือนเสาตอม่อหรือเสาเข็ม 
เป็นแนวยาว ผูกด้วยเชือกยึดโยงให้กระสอบทรายที่กั้นนำ้าไว้แข็งแรง  
ด้านบนสุดของตัวฝายผูกยึดด้วยไม้อีกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้กระสอบ
ทรายลอยไปกบักระแสนำา้  สองขา้งของตัวฝายเปน็แนวกำาแพงยาวไปตาม 
รมิตลิง่ทัง้เหนือฝายและใต้ฝาย เรยีกวา่ "หชูา้ง" ลกัษณะของกำาแพงหชู้าง 
ใชว้สัดเุชน่เดยีวกบัตวัฝาย เพือ่ปอ้งกนัการกดัเซาะตลิง่ และกระสอบทราย
ทีถ่มเรยีงตวัอยูก่เ็ปน็อาหารให้กบัตน้ไมท้ีน่ำามาปลกูบนหูชา้งไดเ้ปน็อยา่งด ี
ต้นไม้ที่นำามาปลูกบนหูช้างจะเป็นต้นไม้ประเภทชอบนำ้า ทนได้ทุกสภาพ

อากาศ เชน่ ตน้ไทร มะเดือ่ จกินำา้ เมือ่ตน้ไมไ้ดร้บัอาหารจากกระสอบทราย  
รากก็จะชอนไชไปตามแหล่งอาหารในกระสอบต่างๆ จนประสานยึด
ดินริมตลิ่งและลำาคลองเข้าด้วยกันให้ตัวฝายแข็งแรง และเป็นที่หลบภัย
และแหล่งอาหารของสัตว์นำ้าหัวฝายและท้ายฝาย ทำาเป็นขั้นบันได 3 ขั้น  
เพื่อลดแรงปะทะของนำ้ากับตัวฝาย และยกระดับนำ้าได้ 1-2 เมตร ทำาให้
ทรายและตะกอนสามารถไหลไปกบัสายนำา้ไดต้ลอดตวัฝาย (แก้ปญัหาการ
ต้ืนเขินท่ีหนา้ฝายได้) และสตัว์นำา้สามารถข้ามฝายไปวางไข่ไดต้ามธรรมชาต ิ  
เม่ือถึงฤดูนำา้หลาก ตัวฝายสามารถชะลอความแรงของกระแสนำา้ไดร้ะดบัหนึง่  
ความกว้างของตัวฝายสามารถกักนำ้าและช่วยเติมนำ้าในดินให้กับพื้นที่ 
กลางนำา้ได ้สตัวน์ำา้รมิฝายไดอ้าศยัรม่เงา และความอดุมสมบรูณท์ีก่ลบัคนืมา
 ภายหลังจากการสร้างฝายมีชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชุมชนได้ร่วมกัน 
จัดทำาธรรมนูญคลอง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการดูแลรักษา
คลอง โดยการสร้างกฎระเบียบ กติกา แนวทางปฏิบัติ และบทลงโทษ
ผู้ละเมิดกติกา เพื่อดำารงรักษาคลองและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
ทั้งนี้ การสร้างฝายมีชีวิตส่งผลให้พื้นดินเริ่มมีความชุ่มชื้น นำ้าไหลเข้าสู่
ทางนำ้าต่างๆ มากขึ้น  เรือกสวนไร่นามีนำ้าใช้ นำ้าใสสะอาด เด็กๆ ลงเล่นนำ้า  
การดำารงชีวิตในชนบทกลับคืนมาอีกครั้ง คนมีนำ้าอุปโภคบริโภค  
สัตว์นำ้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งกุ้ง ปลาหลากหลายชนิด  และปลาที่หายไปก็กลับ
คืนมา รวมทั้งชุมชนกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรัก สามัคคี  
หวงแหน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในฝายมีชีวิต รวมท้ังเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด้วย ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  นอกจากน้ี ยังได้สร้างความเข้าใจให้กับ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากทกุภาคสว่นอยา่งจรงิจงั และเผยแพรข่ยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
ทัว่ประเทศกวา่ 30 จงัหวดั จำานวน 305 ฝาย ซึง่วฒุอิาสาฯ จ.นครศรธีรรมราช 
ยังคงดำาเนินการฝายมีชีวิตอย่างต่อเน่ือง โดยได้จัดโครงการพัฒนา 
และส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด้วยการอบรมวิทยากรฝายมีชีวิต และประชาสัมพันธ์ฝายมีชีวิต  
ผ่านรายการ “สามสหายฝายมีชีวิต” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและ 
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.30-07.00 น. ทางสถานีวิทยุ สวท.นครศรีธรรมราช 
FM 93.5 MHz
 ณ วันนี้ การทำาฝายมีชีวิตของจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ 
เป็นต้นแบบแห่งความสำาเร็จในการบริหารจัดการนำ้าอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ส่งต่อจากชุมชนสู่ชุมชน เผยแพร่ขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ  
ทัว่ประเทศในการจัดการนำา้ 
เพือ่แก้ปญัหานำา้ท่วม นำา้แลง้  
นำา้หลาก นำา้ใต้ดนิ การกดัเซาะ 
ชายฝ่ัง และรักษาระบบ
นิเวศได้อย่างยั่งยืน
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 คนเชือ้สายไท-ยวน หรือคนเมอืงโยนกเชยีงแสนนคร (อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย) 

มีถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักรล้านนาภาคเหนือของประเทศไทย มีภาษา การแต่งกาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ในอดีต

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าให้กรมหลวงเทพหริรักษ์

และพระยายมราชยกกองทพัไปขบัไลพ่มา่ออกจากเมอืงเชียงแสนจนประสบผลสำาเรจ็  

และอพยพชาวเมืองเชียงแสนเดินทางมายังกรุงเทพฯ ขณะที่ผ่านมาถึงเมืองสระบุรี 

ประชาชนส่วนหนึ่งขอตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ลุ่มแม่นำ้าป่าสัก ส่วนที่เหลือเดินทางมาพัก

ที่กรุงเทพฯ และได้รับการโปรดเกล้าให้ไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองราชบุรี ทั้งนี้ ในระยะแรก

ชาวไท-ยวน ที่อาศัยในราชบุรี ยังดำารงชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเคร่งครัด  

ตอ่มาเริม่ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติใหส้อดคลอ้งกบัวัฒนธรรมปจัจุบนั ทำาใหข้นบธรรมเนยีม

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน ค่อยๆ เลือนหายไป

 นายอุดม  สมพร วุฒิอาสาฯ ราชบุรี ผู้สืบสายเลือดชาวไท-ยวน มีความ

ตัง้ใจสบืทอดภมูปิญัญาและฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินไท-ยวน  มาตัง้แตย่งัไมเ่กษียณ

อายุราชการ โดยริเริ่มดำาเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ ภาษา  

การแต่งกาย การทอผ้าจก โดยในปี 2536 ได้เสนอโครงการจัดตั้ง “ศูนย์หัตถกรรม 

พืน้บา้นราชบรีุ” เพือ่ฟืน้ฟศูลิปะดา้นการทอผา้จกใหม้คีวามยัง่ยนื รว่มมอืกับหนว่ยงาน 

ราชการตา่งๆ เชน่ กรมอาชวีศกึษา กรมสามญัศกึษา สำานกังานการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ 

กรมการพฒันาชมุชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาแรงงานภาคกลาง เปน็ต้น  

ดำาเนินการผลักดันและสนับสนุนการจัดทำาหลักสูตรการสอนทอผ้าจก และเปิดสอน

ให้แก่นักเรียนนักศึกษา กลุ่มแม่บ้านที่สนใจทอผ้าจกเป็นอาชีพเสริมแบบยั่งยืน และ

เปน็แหลง่จำาหน่ายผา้จกในชมุชน ตอ่มาในป ี2538 ไดร้ว่มกบัคณะผูส้งูอายซุึง่ใชช้ือ่วา่  

“คณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดี” ริเริ่มโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ “จิปาถะภัณฑ์ 

สถานบ้านคูบัว” ภายในบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี ต. คูบัว อ.เมืองราชบุรี เพื่อเป็น

แหลง่เรยีนรู ้และเชดิชเูกยีรตคิณุ

บรรพชนไท-ยวนที่อยู่ในราชบุรี

ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ ยังได้

ริเริ่มก่อตั้ง “สหกรณ์การเกษตร

ไท-ยวน จํากัด”  ขึ้น ในปี 2545 

เพือ่ส่งเสรมิใหช้าวบา้นตำาบลคบูวั

รวมกลุม่กนัผลติผา้จก และนำามา

วางจำาหน่ายที่สหกรณ์  ปัจจุบัน 

สหกรณ์ฯ มีจำานวนสมาชกิ 486 คน  

เป็นศูนย์รวมการจำาหน่ายผ้าจก

ใหญท่ีส่ดุในภาคตะวนัตก สามารถ

สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก 

สหกรณ์ ท้ังนี้ วุฒิอาสาฯ ทำาหน้าที่เป็นที่

ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน ผ้าจก  

ณ พพิธิภณัฑ์ “จปิาถะภณัฑ์สถานบา้นคบูวั” จ.ราชบรีุ

 การดำาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป-

วัฒนธรรมไท-ยวน ใน จ.ราชบุรี นับเป็นการส่งต่อ

ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำาให้

ชาวไท-ยวนในจังหวัดราชบุรีเกิดความภาคภูมิใจ  

มคีวามรกัถิน่ฐานและรากเหงา้แหง่ตน และประกอบ

อาชีพการทอผ้าจกจนสามารถสร้างช่ือเสียงจากการ

ส่งประกวดผ้าทอในงานต่างๆ เช่น ได้รับรางวัลที่ 1  

ประเภทผ้าไหม ในการประกวดสุดยอดผ้าไทย 4  

ภูมิภาค และได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดผ้าซิ่น 

จกไหมชาติพันธ์ุไท-ยวน ภาคกลาง แบบประยุกต์ 

จกเตม็ผนื ในงานมหกรรมผ้าทอพืน้เมอืงเฉลมิพระเกียรต ิ 

สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้น นอกจากนั้น การก่อตั้ง

สหกรณก์ารเกษตรฯ  สง่ผลใหส้มาชกิในชมุชน ต.คบูวั 

ต.ดอนแร ่และ ต.รางบวั มรีายไดเ้พิม่ขึน้ สภาพความ

เปน็อยูแ่ละคณุภาพชวีติดขีึน้ สามารถพึง่พาตนเองได ้

และชว่ยเหลอืซ่ึงกนัและกนั ผ่านกระบวนการสหกรณ์

การเกษตรไท-ยวน ซึ่งนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ชุมชนบ้านคูบัวต่อไป

สืบสานอัตลักษณ ์ ไท-ยวน
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การสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เขมร) 
เพื่อการสื่อสารและการอาชีพ

  สรุินทร์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา 

และใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็น

เวลาชา้นาน รวมทัง้ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง 

เตม็ตวัเมือ่ปลายป ี2558 การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัในอาเซยีน 

ในการทำาธุรกิจและการท่องเที่ยว จึงมีความสำาคัญมาก  

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เขมร และภาษาอื่นๆ ในอาเซียน  

ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนของสุรินทร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด

ภาษาเขมรได ้เนือ่งจากเกดิและเตบิโตในเมอืง จงึไมค่อ่ยไดใ้ชภ้าษา

เขมรในการสื่อสารเท่าใดนัก หากไม่มีการเรียนรู้/ฟื้นฟู/อนุรักษ์  

และการใช้งานเป็นประจำาก็จะสูญหายไปในไม่ช้า ประกอบกับมีนักท่องเที่ยว 

ชาวกัมพูชาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์มากขึ้น จึงมีความจำาเป็นต้องใช้

ภาษาเขมรในการสื่อสารมากขึ้น ทั้งในห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล 

สถานบริการ และร้านค้าต่างๆ

 นายฉัตรชัย  ชุมนุม วุฒิอาสาฯ สุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นความ

สำาคัญในเร่ืองดังกล่าว จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา เป็นต้น บุคลากรทางการศึกษาที่ยัง

รับราชการ สถานประกอบการเอกชน และอาสาสมัครเจ้าของภาษาในจังหวัด

สุรินทร์ จัดการเรียนการสอน/อบรมให้แก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์กร

เอกชน กลุ่มคนวัยทำางานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจในจังหวัดสุรินทร์และ 

จงัหวดัอืน่ๆ โดยไมค่ดิมลูคา่มาตัง้แตป่ ี2553 ถงึปจัจบุนั เชน่ โรงแรมทองธารนิทร ์ 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งการเรียน 

การสอนจะเปน็การบรูณาการภาษาองักฤษ ภาษาเขมร ศิลปวฒันธรรม และการใช้ 

อินเทอร์เน็ต โดยเน้นทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจำาวัน

 วุฒิอาสาฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเขมร 

เพือ่การสือ่สารร่วมกบักรมพฒันาฝมีอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปน็การอบรม

การใช้ภาษาเขมรสำาหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวันและการประกอบ

อาชพีดา้นต่าง ๆ  รวมทัง้ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

ของกัมพชูา ทีม่ทีัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่สารภาษาเขมร

ระดบัพืน้ฐานและคำาศัพท์เฉพาะสาขาอาชพีตา่งๆ ในการทำางานได ้แบง่เปน็ 2 หมวด  

ได้แก่ หมวดความรู้พืน้ฐานและความรูท่ั้วไป จำานวน 47 ชัว่โมง อาท ิพยญัชนะ สระ  

การทักทาย การแนะนำาตัว การขอความช่วยเหลือ การบอกทิศถามทาง อาหาร 

การซ้ือของในชวีติประจำาวนั และกฎหมาย  เปน็ตน้ และหมวดความรูต้ามกลุม่

สาขาอาชีพ จำานวน 13 ชั่วโมง เช่น ก่อสร้าง อุตสาหการ 

เครื่องกล ภาคบริการ ความปลอดภัยในการทำางาน เป็นต้น 

และโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมเชื่อมโยง

กับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน

นอกระบบภาคบรกิารเพือ่รองรบัการทอ่งเท่ียว เปน็การฝกึ

ทกัษะภาษาอังกฤษโดยใช้กจิกรรมปฏิสมัพนัธท์างภาษา และ

การเรยีนภาษาองักฤษทางอนิเทอรเ์นต็ ณ โรงแรมเพชรเกษม 

แกรนด ์ นอกจากนี ้ วฒุอิาสาฯ ยังไดเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์

ผลงานวุฒิอาสาฯ และการสอนภาษาอังกฤษและเขมร 

ผา่นรายการ “เสียงคนสรุนิทร”์ ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง 

แห่งประเทศไทย FM 93.50 MHz จังหวัดสุรินทร์ 

ทุกวันศุกร์ด้วย

 การจัดอบรมภาษาต่างประเทศของวุฒิอาสาฯ นั้น  

นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เขา้รบัการอบรมในการประกอบอาชพี

ด้านต่างๆ เปน็อย่างย่ิง เช่น การยกระดับฝมีอืแรงงาน การบรกิาร

สาธารณะ อาทิ  โรงพยาบาล โรงแรม และสถานบริการอื่นๆ 

เป็นต้น และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี  

นับเปน็การพัฒนาศกัยภาพของประชาชนในการตดิตอ่สือ่สาร

กบัชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาตดิตอ่คา้ขายในประเทศไทย 

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด และการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานใต้ (สุรินทร์-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ)   

รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภาษาเขมรให้อยู่กับจังหวัดสุรินทร ์

สืบไป
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 จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนท่ีชายแดนใน 5 อำาเภอ ได้แก่ อ.เวียงแหง 
อ.เชยีงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แมอ่าย รวม 31 หมูบ่า้น และชาวไทยภเูขา 
อาศัยอยู่ 7 ชาติพันธุ์ชนเผ่า ได้แก่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น จีนฮ่อ ลาหู่ ลีซู  
และม้ง ซึ่งชาวไทยภูเขามีปัญหาแตกต่างกันตามภูมิสังคมและวัฒนธรรม  
ทัง้ความยากจน ขาดพืน้ทีท่ำากิน และขาดความรูใ้นการประกอบอาชพี ทำาใหม้ ี
การลักลอบขนยาเสพติด แรงงานเถื่อน  การบุกรุกและตัดไม้ทำาลายป่าต้นนำ้า
ลำาธาร และความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัรยิ ์เนือ่งจาก
ขาดการศกึษาและไมไ่ดร้บัการดแูลและความชว่ยเหลอืจากภาครัฐหรือเอกชน 
จนชาวเขาต้องการแยกการปกครองในบางพื้นที่
 โดยในปี 2553 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นำาโดย  
พลเอกวินัย ทันศรี ได้รับทราบปัญหาตามพื้นที่ชายแดนดังกล่าว จึงได้
ชกัชวนภาคเีครอืขา่ยเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืในหลายชุมชน เชน่ บา้นแมห่อย  
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม แกนนำาชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นต้น 
โดยการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำาไปใช้ใน 
วิถีชีวิตและการทำางานจนเห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนที่ของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) กองอำานวยการรักษา
ความมั่นคงของชาติ (กอ.รมน.) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั (อบจ.) ทหาร ตำารวจ กระทรวงมหาดไทย โรงเรยีน และสถาบนัทาง
ศาสนา ในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในด้านต่างๆ เช่น การสร้างฝาย  

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามบริบทของชุมชน การทำา 
การเกษตรควบคูก่ับการดแูลปา่
ต้นนำ้า การอนุรักษ์และคุ้มครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาพื้นที่ให้ชาวไทย
ภูเขาในพื้นที่ให้เข้ามีส่วนร่วม 
ในการพฒันาและการดูแลรกัษาปา่  

เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษตัรยิ ์การประกอบอาชีพท่ีสจุรติ ไม่ผดิกฎหมาย 
และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และดูแล 
ป่าต้นนำ้า เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
 การให้ความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาตามแนว
ชายแดน ทำาให้ชาวไทยภเูขามคีวามรู ้รกั สามคัคี ลดความ
ขัดแย้ง และรักแผ่นดินไทย รวมทั้งมีการดึงมวลชนกลับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ป่า การดูแลป้องกัน
ไฟป่า การบุกรุกทำาลายป่า การป้องกันการเข้ามาของ 
ยาเสพติด และการขยายเครือขา่ยตามพ้ืนทีโ่ดยรอบอยา่ง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ชาวไทยภูเขายังมีนำ้าสำาหรับอุปโภค
บรโิภคตลอดทั้งป ีนำาไปสู่การประกอบอาชีพการเกษตร
ตามแนวพระราชดำาริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรักและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 ปัจจบัุน วุฒอิาสาฯ ยงัเป็นวิทยากรในการอบรม 
กำานันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น  
การทำางานในชุมชนให้มีความต่อเนื่อง และยังคงทำางาน
ในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ 

การสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าภาคเหนือ 

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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The Global Goals: SDGs in Thailand 
เป้าหมายระดับโลก: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ดำาเนินการอย่างเร่งด่วน 

เพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ผลกระทบ

 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล  

และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืน เป้าหมายท่ี 15 

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

การบรหิารจดัการปา่ไมท้ีย่ัง่ยนื การต่อตา้นการแปรสภาพเปน็

ทะเลทราย หยดุยัง้การเสือ่มโทรมของดินและฟืน้ฟสูภาพดนิ และ

หยดุยัง้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปา้หมายที ่16 

สนบัสนนุสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุทีเ่อือ้มตีอ่การพฒันาที่

ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบัน

ที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง

ในทกุระดบั และเปา้หมายที ่17 เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของ

กลไกการดำาเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การดำาเนนิการตามวาระเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ให้บรรลุทั้ง 17 เป้าหมาย จึงเป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทย 

ที่ต้องเช่ือมโยงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ให้สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน และ

บรรลุผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนให้การพัฒนาประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน อันจะทำาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  

เกิดความสุข และสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ได้อย่างแท้จริง 

 การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)  

มเีปา้หมายและทศิทางรว่มกนัทีจ่ะมุง่หนา้สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ใหเ้กิด 

ความต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals - MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 

องค์การสหประชาชาต ิ(UN) จงึไดก้ำาหนดเปา้หมายการพฒันาขึน้ใหม ่ 

โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions)  

ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า 

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development 

Goals (SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำาไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จ  

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573) 

 เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื SDGs ประกอบด้วย 17 เปา้หมาย  

ดงันี ้เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนทกุรปูแบบในทกุพืน้ที ่เป้าหมาย 

ที ่2 ขจดัความหวิโหย บรรลเุปา้ความมัน่คงทางอาหาร ปรบัปรุงโภชนาการ 

และการทำาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน 

ให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย  

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

และครอบคลมุ และสง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติสำาหรบัทกุคน 

เปา้หมายที ่5 บรรลคุวามเทา่เทยีมระหวา่งเพศ และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ 

ใหแ้กส่ตรแีละเดก็หญงิ เป้าหมายที ่6 สรา้งหลกัประกนัใหมี้นำา้ใช ้และ

มีการบริหารจัดการนำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน  

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน 

สมยัใหมท่ีย่ัง่ยนื ในราคาทีย่อ่มเยา เปา้หมายที ่8 สง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมการจ้างงานเต็มอัตรา และ

งานท่ีมีคุณค่าสำาหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่มีความต้านทานและยืดหยุ่น 

ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

และยัง่ยนื และสง่เสรมินวตักรรม 

 เปา้หมายที ่10 ลดความ

ไมเ่ทา่เทยีมท้ังภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11   

ทำาให้เมืองและการต้ังถิ่นฐาน 

ของมนุษย์ มคีวามปลอดภัย ตา้นทาน

และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

อย่างครอบคลุมและยั่งยืน  
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 ✎ ในชว่งเดอืน ม.ค. – ธ.ค. 59  นายสรุสทิธิ ์สำาแดงสขุ  

วฒุอิาสาฯ เชยีงใหม ่ ไดบ้รรยายประวัตศิาสตรช์าติไทยและ

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ใหแ้กห่นว่ยงานราชการ บคุคลทัว่ไป 

และวุฒิอาสาฯ ที่สนใจ เช่น โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน 

โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นอาวุโส สมาคมสตรีตาบอดแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น และในโอกาสนี้ วุฒิอาสาฯ ที่สนใจ

สามารถติดต่อเพ่ือเข้ารับฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้

จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 ✎ พล.อ.วินัย  ทันศรี วุฒิอาสาฯ เชียงใหม่  เป็น
วิทยากรให้กับศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดิน สกัดกั้นยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (ศพส.ชน.) ในการอบรมเจ้าหน้าท่ีทหาร
ของแม่ทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)  ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแนว
ชายแดนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  และ
เชยีงราย  รวม 78 หมูบ่า้น การเขา้รว่มประชมุเพือ่แกป้ญัหาทีดิ่น
ทำากินของชนเผ่าปกาเกอะญอ และอบรมกำานนัผู้ใหญบ่า้นจากทกุ 
จังหวัดในภาคเหนือด้วย ในช่วงเดือน เม.ย. 59 – ม.ค. 60 

 ✎ วุฒิอาสาฯ นครราชสีมา โดยนายสงัด ชอบบัว  

ไดด้ำาเนนิโครงการสอนจนิตคณติลกูคดิจินตนาการ ให้กับเดก็และ

เยาวชน คร ูวุฒอิาสาฯ และผูท้ีส่นใจ ซึง่การฝกึลกูคดิจินตนาการนัน้ 

เปน็การพฒันาสมองของเดก็ทัง้สองดา้นใหเ้กดิดลุยภาพ ส่งผลให้ 

เดก็มสีมาธ ิมคีวามมัน่ใจในตวัเอง และสามารถเรยีนรูว้ชิาอืน่ๆ ได้

เรว็ยิง่ขึน้ ผูใ้หญม่สีมาธมิากขึน้ มพีฒันาการดา้นความคดิวเิคราะห ์

สามารถนำาไปเผยแพร่ตอ่ไปได ้ซึง่ได้ดำาเนินการอบรมมาแลว้หลายรุน่/

กลุม่เปา้หมาย  เช่น อบรมใหวุ้ฒิอาสาฯ จ.นครราชสมีา จำานวน 12 คน  

ณ บา้นพกัเด็กและครอบครวันครราชสมีา เมือ่วนัที ่15 ก.ค. 2559  

และอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “จินตคณิต” ให้แก่ครู

และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอ ณ โรงเรียนบ้านจอหอ อ.เมือง  

เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 59 เป็นต้น 

 ✎วุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา ด้านการ

ศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 พระยา

ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ร่วมจัด

ทำาโครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงานของ

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บรวบรวม

ประวัติ และเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของพระยา 

ศรสีนุทรโวหาร ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัตอ่สาธารณะ พรอ้มทัง้ 

พฒันาใหเ้ปน็โรงเรยีนตวัอยา่งการสอนภาษาไทย 

ตามแบบของพระยาศรสีนุทรโวหาร ในการแกไ้ข 

ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ใน 

ทุกระดับชั้นต่อไป เมื่อต้นเดือน ก.ย. 59

"เลียบเรียงเคียงรั้ว
วุฒิอาสาฯ"
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 ✎ นายหะมะ แบลือแบ (มะยะหา)  

วฒุอิาสาฯ ยะลา ไดรั้บการประกาศยกยอ่งเชดิชู

เกียรติบคุคลให้เป็น “ศิลปินแหง่ชาต ิประจำา

ปี 2559” สาขาการแสดงพื้นบ้าน–ดีเกร์ฮูลู   

จากกระทรวงวัฒนธรรม  โดยกรมสง่เสรมิวฒันธรรม

จะนำาศิลปนิแหง่ชาต ิเข้าเฝา้ฯ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รับพระราชทานเข็มและ 

โล่เชิดชูเกียรติ ในวัน “ศิลปินแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60

 ✎นายฉตัรชยั  ชมุนมุ  วฒุอิาสาฯ สรุนิทร์ ร่วมกบั
สำานกังานแรงงานจงัหวดัสรุนิทร ์จดัโครงการ “ท่องเท่ียวเชงิ
นเิวศนแ์ละวัฒนธรรมเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น กจิกรรม
พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบภาคบริการเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยว” ช่วงแรก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.59  
เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฎิสัมพันธ์
ทางภาษา และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-9 ธ.ค.59 เป็นการ
เรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ต ณ โรงแรมเพชรเกษม 
แกรนด์ จ.สุรินทร์ นับว่าเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร

กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง

 ✎ วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ นำาโดยนายสามัญ 

บุญย้อย ประธานวุฒิอาสาฯ และนายฉัตรชัย ชุมนุม 

ไดเ้ขา้รว่มประชมุนานาชาติ คร้ังท่ี 12 เร่ือง “Southeast 

Asian Cultural Values : Culture of Peace”  เมือ่วนัที ่ 

8-9 ธ.ค. 2559 ณ พนมเป็ญโฮเต็ล ประเทศกัมพูชา 

โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการการประชุม

สภาและตรวจสอบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด   

มีผู้เข้าประชุม จำานวน 153 คน จาก 15 ประเทศ  ซึ่ง 

วุฒิอาสาฯ ได้นำาเสนอเรื่องวัฒนธรรมของชาวเขมร 

ถิ่นไทยสุรินทร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและยารักษาโรค และ

ประเพณีการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแซนโฎนตา 

อันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับสังคมโลก 

ได้รับทราบ และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

  ✎ วุฒิอาสาฯ 
จ.อุบลราชธานี จัดประชุม
ประจำาเดอืน ณ หอ้งเจ้าคำาผง 
ศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธาน ี
และไดเ้ขา้อวยพรปีใหมแ่กผู่ว่้า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
นายสมศกัดิ ์จงัตระกลุ พร้อม
รายงานผลการดำาเนนิงานของ
วุฒิอาสาฯ  เม่ือวันท่ี 6 ม.ค. 60

 ✎ เมือ่ตนัเดอืน ก.ย. 59 นายสมชาต ิเจรญิวลิาศพงศ ์ 

วุฒิอาสาฯ ราชบุรี ร่วมกับนายโชคดี ตั้งจิตร รักษา

ราชการแทนเกษตรอำาเภอวดัเพลง และนายสพุฒัน ์ออ่นคง  

รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

จัดรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง เร่ือง “การก้าวสู่เกษตร 

แปลงใหญ ่และการเกษตรอนิทรยี”์ ณ สถานวีทิยกุระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี

 15



ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 14/2521

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  1. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  2. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  3. ไม่ยอมรับ

❑  4. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  5. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  6. เลิกกิจก�ร

❑  7. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  8. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานองค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
สำานักยุทธ์ศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. 962 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 หรือ 

  brainbank@nesdb.go.th       0-2280-4085 ต่อ 2618, 2620, 2625 

   0-2282-9158 0-2281-6127           Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท์ 0-2628-2849  โทรสาร 0-2282-9158, 0-2628-2875 เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th


