Thailand Social Expo 2018
เอกสารประกอบการเสวนา
เรื่อง
“ภาคส่วนที่สาม (Third Sector)
กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก”

จัดโดย
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 -18.30 น.
ณ Hall 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การเสวนา
“ภาคสวนที่สาม (Third Sector)
กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก”
Seminar on “The Third Sector and the Development of Thai and Global Society”
By National Council on Social Welfare of Thailand Under the Royal Patronage

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 -18.30 น. ณ Hall 6-7 เมืองทองธานี
ความสำคัญของภาคส่วนที่สาม (Third sector) พลวัตที่เปลี่ยนแปลง
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม

- กรรมการอำนวยการ/ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ความเป็นมา บทบาท นโยบาย และการขับเคลื่อนของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในเวทีระดับสากล
นายชินชัย ชี้เจริญ

- กรรมการอำนวยการ/ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
- ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแปซิฟกิ (Regional President, International Council on Social Welfare, South East Asia and the Pacific)

ความท้าทายของภาคส่วนที่สาม (ภาคประชาสังคม) ในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
นายเดช พุ่มคชา

- นักพัฒนาอาวุโส

ผู้ดำเนินรายการ
นายธันชนน งามเหลือ

- สำนักข่าวองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ที่มาและความสำคัญ
การพั ฒ นาประเทศต้ อ งอาศั ย บทบาทของสามภาคส่ ว น ภาคส่ ว นแรก (First Sector)
คือ รัฐ ภาคส่วนทีส่ อง (Second Sector) คือ ธุรกิจ และภาคส่วนทีส่ าม (Third Sector) คือ ภาคประชาสังคม
แนวคิดทางสายทีส่ าม(The Third Way) ให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐและทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดสวัสดิการ จึงเป็นทีม่ าของนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมทีผ่ า่ นมาของคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสวัสดิการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จัดสวัสดิการถ้วนหน้า สำหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้กำหนดเป็นนโยบายประชารัฐ เน้นบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และขยายความคิดเพือ่ รองรับสวัสดิการของประชาชนโดยใช้ชอ่ื ว่าประชารัฐสวัสดิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นองค์กรแม่ขา่ ยด้านสวัสดิการ
สังคมทีก่ อ่ ตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงกำหนดหัวข้อการเสวนา เรือ่ ง “ภาคส่วนทีส่ าม (Third Sector) กับการพัฒนา
สังคมไทยและสังคมโลก” มุง่ หวังทีจ่ ะทำให้ผเู้ ข้าร่วมวงเสวนาได้ทราบความสำคัญ พัฒนาการ บทบาท และ
ทิศทางการพัฒนาของภาคส่วนทีส่ ามในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะบทบาทของสหประชาชาติ
อาเซียนและองค์การเอกชน ระหว่างประเทศ

พิธีกร
นายธนวินท์ สุริวงศ์

- เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวชนิดา ตั้งชูทวีทรัพย์
- ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Background
Development of a country requires the roles of three sectors; the first sector is State,
the second one is Business Sector and the third sector is Civil Society. The concept of the third
way underlines the role of the state and participation of all sectors in welfare management.
It has become a source of social welfare policy of the National Social Welfare Promotion
Commission in transforming Thai society to welfare society in order to achieve the goal of universal welfare.
The current government stipulates the civil state policy which focuses on the role of business sector
participation and also expands ideas to support the welfare of the people under the name of State welfare.
National Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage (NCSWT),
a leading non-profit organization on social welfare, was founded in 1960. NCSWT has arranged
a discussion with a topic “Third Sector and the development of Thai and global society”.
It aims to raise awareness for participants to realize the importance, development, roles,
and direction of the development of the third sector, especially the roles of United Nations,
ASEAN and international private organizations.
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กําหนดการจัดงาน Thailand Social Expo 2018
ระหวางวันศุกรที่ 3 ถึงวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ Hall 5-๘ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
(ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น.)


วันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
07.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. ชี้แจงกําหนดการผูเขารวมพิธีฯ
09.30 – 09.40 น. พิธีเปด พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
09.40 – 09.45 น. การแสดงประสานเสียงของศิลปน S2S
09.45 – 09.50 น. การแสดง “โขนรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ” โดยคนพิการทางการไดยิน
09.50 – 09.55 น. รับชม VTR Brighter Future, Stronger People
09.55 – 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดงาน
10.00 – 10.20 น. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน
ดานการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0 และมอบแนวนโยบายดานสังคม
10.25– 10.30 น. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีถายภาพรวมกัน
10.30– 10.45 น. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
10.45 - 11.00 น. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณสื่อมวลชน
11.00 – 11.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณครอบครัวไทย”
11.30 – 12.00 น. ปรับเวที
12.00 – 13.00 น. การเสวนาวิชาการ หัวขอ “แนวคิดและขอเสนอนวัตกรรมทางสังคมของอาเซียน”
โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร: ผูแทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5-7 คน (อายุ 18-25 ป)
13.00 – 14.00 น. การเสวนา หัวขอ “เพื่อศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หยุดการกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบ”
โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร ไดแก
๑) ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ผูทรงคุณวุฒิดานสตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
๒) นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๓) คุณสิรินยา บิชอป(ซินดี้) ผูกอตั้งการรณรงค Don’t Tell Me How To Dress
๔) นายธนชัย อาจหาญ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พอช.)
ผูดําเนินรายการ
ปรับเวที
14.00– 14.15 น.
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เวลา
กิจกรรม
14.15 – 16.15 น. การเสวนา เรื่อง “สังคมสูงอายุ สูระเบียบวาระแหงชาติ”
โดย กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวิทยากร ไดแก
๑) รองศาสตราจารย ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง
นักวิชาการและสื่อมวลชน
๒) รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวทิ ยาลัยประชากรศาสตร
๓) ดร.รัฐศาสตร กรสูต (เปปเปอรU.H.T.)
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
๔) นายสุรเดช เดชคุมวงศ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
๕) นางสาวศศิประภา สําเนียง ผูดําเนินรายการ
16.15 –16.35น. การเดินแฟชั่นโชวผูสูงอายุ
โดย กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
16.35 – 16.45 น. การแสดงแฟชั่นโชวผลิตภัณฑ “ทอฝน By พม.”
16.45- 18.00 น. การเสวนาวิชาการ หัวขอ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับการคุมครองทางสังคม”
โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร:
1) นายวิทัศน เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
2) ดร.สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
3) นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสวัสดิการเด็กในคณะกรรมการ
คุมครองเด็กแหงชาติ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
4) รองศาสตราจารย ดร.อัศนีย กอตระกูล อาจารยประจําภาควิชาการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5) นางสาวมัณฑนา เอื้อประชานนท (ผูดําเนินการอภิปราย)
18.00 – 18.10 น. - การแสดงหมอลํา “รองเพลงหมอลําตาม พ.ร.บ.ขอทาน”
- การแสดงของชนเผาอาขา “บฉองตุ”
โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
18.10 – 18.55 น. การแสดงกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (45 นาที)
วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
09.00–11.15น. การเสวนา เรื่อง "พลังสตรี...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย"
โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- พิธีเปดการเสวนา
กลาวตอนรับ โดย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กลาวเปด โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN Thailand
- การเสวนา เรื่อง "พลังสตรี...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย"
โดย เครือขายผูประกอบการสตรีอาเซียนแหงประเทศไทย (AWEN – Thailand)
วิทยากร ไดแก
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เวลา

11.00 –11.15น.
11.15 – 12.15 น.

12.15 – 12.25 น.
12.25 – 12.30น.
12.30 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

กิจกรรม
๑) นางวรรณี เจียรวนนท รอสส ผูกอตั้งและผูอาํ นวยการโรงเรียนนานาชาติคอรคอรเดียน
๒) นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุง โรจน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
๓) ดร. อุษณีย มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานกรรมการบริษัท เคดีเอ็น จํากัด
และเจาของโดนัทสูตรลิขสิทธิ์ คริสป ครีม
๔) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัทดับบลิวเอชเอ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
๕) นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียลเอสเตท จํากัด
๖) นายสุภาพ คลี่ขจาย (ผูดําเนินรายการ)
ปรับเวที
การเสวนาวิชาการ หัวขอ “Digital Society: การปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล”
โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร ไดแก
1) ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒) อาจารยมานา ปจฉิมนันท
รองอธิการบดีฝายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
๓) นายณัฐภัทร ดิลกสัมพันธ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การแสดง Bamboo Dance โดยสมาคมคริสตจักรพันธมิตร และมูลนิธิสายใยแหงความหวัง
(ระยะเวลา 7-10 นาที)
ปรับเวที
การเสวนา เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ”
โดย สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย รวมกับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร ไดแก
๑) ศาสตราจารย วิริยะ นามศิริพงษพันธุ
๒) อาจารยชูศักดิ์
จันทยานนท
๓) นายสุชาติ
โอวาทวรรณสกุล
เจาภาพรวมชวงบาย...นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การเสวนา หัวขอ “อารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล”
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
วิทยากร ไดแก
1) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
3) นายกฤษนะ ละไล ผูดําเนินรายการ
ประธานมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล

4
เวลา
กิจกรรม
14.00 – 14.45 น. รายการ Over The Limit ปฏิบัติการทะลุพิกัด
โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับกรมประชาสัมพันธ
14.45 - 15.00 น การแสดงโขน (ความยาว 15 นาที) โดย กระทรวงวัฒนธรรม
15.00 – 15.15 น. ปรับเวที
15.15 –16.15 น. การเสวนาวิชาการ หัวขอ “เสนทางแหงการเรียนรู”
วิทยากร ไดแก
1) นางสาวสุดารัตน ถาวร อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
อดีตผูแทนเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
2) นายคมสัน สุคําภา อดีตรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
3) นายดิษฐกร
ชนะศรี อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
4) นายปริญญา มอญเกา อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
5) นายปุณณพัทธ อรุณิชยตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
6) นางสาวสุภาพิชญ ไชยดิษฐ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
ผูแทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(ผูดําเนินการเสวนา)
16.15 - 17.00 น. การแสดงกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (45 นาที)
17.00 – 18.30 น. การเสวนา เรื่อง “ภาคสวนที่สาม(Third sector) กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก”
โดย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
วิทยากร ไดแก
1) นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอํานวยการ/ประธานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ
ประธานสภาสังคมสงเคราะหระหวางประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก
(ICSW Regional President, South East Asia and the Pacific)
2) นายเดช
พุมคชา นักพัฒนาอาวุโส
3) ศาสตราจารยระพีพรรณ คําหอม กรรมการอํานวยการ และประธานคณะกรรมการ
ฝายวิเทศสัมพันธ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ
4) นายธันชนน งามเหลือ
สํานักขาวองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ผูดําเนินรายการ
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
09.45 – 10.15 น. เจาภาพรวมชวงเชา...นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
บรรยาย “วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม”
10.15 – 11.15 น. การเสวนา หัวขอ “สื่อ ยุค 4.0 กับงานดานการพัฒนาสังคม” โดยกรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร: 1) พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

5
เวลา

11.15– 12.15 น.

12.15 – 13.00 น.
13.00– 13.15 น.
13.15 - 14.15 น.
14.15 –15.30น.

กิจกรรม
2) รองศาสตราจารย ดร.วิลาสิณี พิพิธกุล
ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
3) นายบุญมา ศรีหมาด ผูประกาศขาววิทยุ สถานีวิทยุแหงประเทศไทย
4) คุณจุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหารบางกอกทูเดยออนไลน /
สนุกดอท.คอม
5) คุณอรอุมา เกษตรพืชผล (ผูดําเนินรายการ)
การนําเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2561
โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วิทยากร: นายวัลลภ ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
ประธานอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
การแสดงกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (45 นาที)
การแสดงโขน (ความยาว 15 นาที) โดย กระทรวงวัฒนธรรม
การบรรยาย "เตรียมบานอยางไรรับสังคมสูงอายุ"
โดย คุณวีระเลิศ อมิตรพาย Design Manager - Care Solution Business
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประกาศทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนงานดานสังคมของไทยและอาเซียน

หมายเหตุ ** กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
สุภาพบุรุษ/ สุภาพสตรี: ชุดสูทสากล (สีเขม) หรือ ชุดสุภาพ

https://docs.google.com/forms/d/12xok876fFpNgQWfO6L_00dFEtkEl8Apwj4Z53N9Tww/viewform?edit_requested=true

ั
ั
การแสดงผลงานด้านสงคมและงานมหกรรมด้
านสงคม
“ครงแรกของประเทศไทย”
ั้
THAILAND SOCIAL EXPO 2018
่ นาคตทีส
สูอ
่ ดใส ด้วยคนคุณภาพ

่ นทีส
ความสาค ัญของภาคสว
่ าม (Third
sector) พลว ัตทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คาหอม
ว ันที่ 4 สงิ หาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น.
ห้องฟิ นิกซ ์ 5 เมืองทองธานี
1

ภาคสว่ นทีส
่ าม
➢องค์กรอิสระ
➢องค์กรใน
กากับของรัฐ
➢ท ้องที่
➢อปท.
➢องค์กรชุมชน
➢องค์กรภาค
ประชาชน
➢องค์กร
เครือข่าย

❑คูค
่ ้า
❑คูแ
่ ข่ง
❑หุ ้นสว่ น

ภาครัฐ

ภาค
NGOs

ภาคเอกชน

ลูกค ้า /พนักงาน
พันธมิตร
CSR/CSV/ ผู ้ประกอบการทางสงั คม

oองค์กรระหว่าง
ประเทศ
oองค์กรภาคี
oองค์กรเครือข่าย
oองค์กร
สาธารณประโยชน์
oองค์กรออนไลน์
oองค์กร
อาสาสมัคร

2

ความสาคัญของภาคส่วนที่สาม
ปัจจ ัยภายนอก

ปัจจ ัยภายใน

ลักษณะสาคัญองค์ กร
สภาพแวดล้ อม ความสัมพันธ์ และความท้ าทาย
1.โลกไร้พรมแดน

เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง

2. นโยบาย
ต่างประเทศ
3. เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

วิสยั ทัศน์

1.นโยบาย
การพัฒนาประเทศ
2. ความเหลื่อมลา้ ทางสังคม

การเปลี่ยนแปลง

3. การเติบโต
ของชนชัน้ กลาง

สถานการณ์ ความไม่ ม่ นั คงของโลก : ภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ความเสี่ยง

3

ECONOMIC
INTEGRATION

HUMAN & SOCIETY

พลวัตการเปลี่ยนแปลง
TECHNOLOGY

CONSUMPTION
PATTERN

ENVIRONMENT

4

ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินโลก

5

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลง

ความเหลื่อมล้าทางสังคม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการบริโภค
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การเปลี่ยนแปลงที่ 1 : บริบทด้านการรวมตัวของกลุม่ เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค
และพหุภาคี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น

การทาความตกลงการค้าทวิภาคีและภูมิภาคมี
จานวนมากขึ้ นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา
•

รู ป แบบของระบบการค้า ของโลก
(World
trading system) มีความเข้มข้นมากขึ้ น

•

ประเทศต่ า งๆ มี ข อ้ ตกลงและใช้ก ฎเกณฑ์ที่
แตกต่างกันไปตามกลุ่มคู่คา้ ภายใต้ขอ้ ตกลงที่
แตกต่างกันไป (Spaghetti bowl effect)

•

ต้อ งอาศั ย กลไกการปรั บ ตั ว และการด าเนิ น
นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคและการปรับ ตัว ใน
ระดับกิ จการของภาคธุ รกิ จเอกชนเพื่อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน

บทบาทเศรษฐกิจของเอเชียเพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะ
ประเทศจีนและอินเดีย
6

การเปลี่ยนแปลงที่ 1 : บริบทด้านการรวมตัวของกลุม่ เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลกระทบ
ต่อค่าเงินสกุลต่างๆ ในโลก
•

การแก้ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล โดยใข้น โยบาย
การเงินและการค้าที่เข้มงวดมากขึ้ น จะเป็ นแรง
กดดันต่อนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การค้า และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ

•

ประเทศในเอเชี ย จะต้อ งด าเนิ นนโยบาย
แลกเปลี่ ย นที่ ยื ด หยุ่ น มากขึ้ น โดยปล่ อ ยให้
ค่าเงินเป็ นไปตามกลไกตลาดและปั จจัยพื้ นฐาน
ทางเศรษฐกิจ

การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศและความ
เชื่อมโยงด้านการเงินระหว่างประเทศมีแนวโน้ม
มากขึ้ น
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การเปลี่ยนแปลงที่ 1 : บริบทด้านการรวมตัวของกลุม่ เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
Hedge fund และพฤติกรรมการเก็งกาไรค่าเงินและ
ราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้ าที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
•

แนวโน้มการลงทุนของ Hedge fund ขนาดใหญ่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ขยายตัวรวดเร็ว และเป็ น
การลงทุนระยะสั้น จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั ่นคงของระบบการเงิน โดยเฉพาะใน Emerging
markets ที่มีขนาดเล็กและสภาพคล่องต ่า

•

พัฒนาตลาดเงิน และเครื่องมื อทางการเงินใหม่ ๆ
เพื่อรองรับ และเป็ นเครื่องมื อ ในการบริ หารความ
เสี่ยงให้กบั ผูล้ งทุน

กฎระเบียบ การกากับตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงินและธุรกิจที่เข้มงวดมากขึน้
•

อาทิ Basel II และ COSO2 เป็ นต้น
8

การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : บริบทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อดีต

ปั จจุบนั

อนาคต

เศรษฐกิจการเกษตร

เทคโนโลยีเป็ นเครือ่ งมือผลิตสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

S&T เป็ นปั จจัยพื้นฐานของการสะสมทุน

เศรษฐกิจสารสนเทศ (IT)

Molecular
Technology

การสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นปั จจัย
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ , Big Data ,ระบบฐานข้อมูล
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การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : บริบทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
• การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั ชีววิทยาในการรักษาโรค
• Internet เป็ นปั จจัยพื้นฐานในชีวิต

• การร่วมมือระหว่างกลุม่ ธุรกิจที่มี core ต่างกันเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
• มีการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ดา้ นต่างๆ
เช่น การพัฒนาพันธุพ์ ืชและสัตว์ การผลิตยารักษาโรค
• เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกลขึ้น เช่น เครือ่ งบินที่เดินทางเร็วขึ้น
รถไฟความเร็วสูง การสร้างถนนหลายชั้น
10

การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : บริบทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย
• การลงทุนวิจยั และพัฒนาอยูใ่ นระดับต ่า

• มีการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง
• มีการใช้เทคโนโลยีระดับต ่า ในระดับของ labor intensive, skilled intensive
คือ ผลิตตามแบบผูว้ ่าจ้าง (มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น และมีการ
วิจยั และพัฒนา)
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การเปลี่ยนแปลงที่ 2 : บริบทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลกระทบต่อประเทศไทย
ปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึง : ความอ่อนแอของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: สังคมไทยมีความเหลื่อมล้าสูง ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการรับ
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ
• การนาเข้าเทคโนโลยี
เพือ่ ผลิตสินค้า
• การถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสูช่ ุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

สังคม

สิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การพัฒนาการเรียนรู ้
• วิถีการดารงชีวิต
• วัฒนธรรมและค่านิยม
• การพัฒนาสาธารณสุข

• เทคนิคการประหยัด
พลังงานใหม่ ๆ
• การพัฒนาระบวนการ
recycle
• ความยุง่ ยากในการ
บาบัดของเสีย
12

การเปลี่ยนแปลงที่ 3 : บริบทด้านสังคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเข้าสูส่ งั คมผูส้ ูงอายุ
ภาวะความเป็ นเมืองเพิม่ ขึ้นและมีการ
ย้ายถิ่นสูง
การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

โลกาภิวตั น์และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคามต่อความมั ่นคงของมนุษย์มี
ความหลากหลายมากขึ้น
ระบบการคุม้ ครองทางสังคมกับกลุม่
เปราะบาง
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ั
การเปลีย
่ นแปลงที่ 3: บริบทด้านสงคม
แนวโน้มการเปลีย
่ นแปลงของไทย

ประชากร

ผลกระทบ

ประชากรว ัยเด็กลดลง
้
ประชากรว ัยสูงอายุเพิม
่ ขึน
้ และมีบต
คนไทยมีอายุยน
ื ยาวมากขึน
ุ รน้อยลง

้ ผลิต ภาพการ
• ถ้า คุณภาพประชากรไม่เพิม
่ ขึน
ผลิตและการสร้างสรรในทุกด้านจะลดลง
• ต้อ งมีก ารวางแผนดู แ ลผู ส
้ ู ง อายุ ด า
้ นสุ ข ภาพ
และเงิน ออมหล ังเกษีย ณทีไ่ ม่เ ป็ นภาระต่อ การ
คล ังของภาคร ัฐ
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

สังคม

เศรษฐกิจ

-รายได้หลักจากบุตรลดลงจาก
52.3% ในปี 2550 เป็น 36.7%
-ปี 2558
ในปี
2557พบว่า 1 ใน 3 ของ
ปี 2545
ปี 2557
ผู้สูงอายุ มีรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ร้อยละ 6.3
ร้อยละ
ยากจน (34.3%) (2,647 บาท/
8.7
เดือน)
- ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ตามลาพังเพิ่ม - รายได้จากการทางานเพิ่มขึ้นจาก
28.9 % ในปี 2550 เป็น 33.9% ใน
มากขึ้น จากร้อยละ 6.3 ในปี 2545
ปี 2557
เป็นร้อยละ 8.7 ในปี 2557
(ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2559)

(ที่มา: รายงานผลเบื้องต้นการสารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 สานักงานสถิติแห่งชาติ)

สุขภาพ

-สุขภาพคนไทยดีขึ้น ผู้สูงอายุมีอายุยืน
ขึ้น
-ปัญหาสุขภาพที่สาคัญ คือ (1) มากกว่า
60%ของผู้สูงอายุวัยปลายเป็นความดัน
โลหิตสูง (2) มากกว่า 10%ของผู้สูงอายุ
วัยปลายเป็นโรคเบาหวาน (3) 10%
ของผู้สูงอายุมีภาวะอ้วน (4) มากกว่า
70%

สภาพแวดล้อม
- ผู้สูงอายุ 1 ใน 4 เคยหกล้ม
และกว่าร้อยละ 75 มีสาเหตุมา
จากสภาพแวดล้อมและบ้านไม่
ปลอดภัย
-การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุ
การตายอันดับที่ 2 (10.63%)
ในผู้สูงอายุรองจากอุบัติเหตุ
(31.51%)
ที่มา: สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556
และรายงานคณะกรรมการปฎิรูประบบรองรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยของ สปช.

การเปลี่ยนแปลงที่ 3: บริบทด้านสังคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของไทย

สุขภาพ

ผลกระทบ

• ประชากรผูส้ ูงอายุที่มีสดั ส่วนมากขึ้ น มีแนวโน้มเจ็บป่ วย
และทุพพลภาพซึ่งต้องใช้บริการจากสถานพยาบาลสูงขึ้ น
• ประชากรในวัยแรงงานมีภาระในการดูแลผูส้ ูงอายุมากขึ้ น
ส่งผลกระทบต่อเงินออมและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
• แนวโน้มปั ญหาสุขภาพที่สาคัญ จะเป็ นไปตามพฤติกรรม
ของกลุม่ ประชากร เช่น ติดเชื้ อ HIV ภาวะโภชนาการเกิน
อุบตั เิ หตุในวัยรุน่ /วัยแรงงาน ป่ วยเรื้ อรังในผูส้ ูงอายุ
• ภาระการดูแ ลบ าบัดรัก ษาโรคจะสู งขึ้ น ถ้าไม่ เ ร่งป้องกัน
โดยการดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมแก่ผูท้ ี่จะเข้าสู่
วัยสูงอายุ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพและ
กาลังคนด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
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การเปลี่ยนแปลงที่ 3: บริบทด้านสังคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของไทย

การศึกษา

ผลกระทบ

• แนวโน้มการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึงดีขึ้น
แต่จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยยังต ่า
• การผลิตและพัฒนากาลังคนสายอาชีพ โดยเฉพาะใน
ระดับกลางมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ตลาดแรงงานมี
ความต้องการกาลังแรงงานกึ่งฝี มือและมีฝือมือมากขึ้ น

• พื้ นฐานการศึ กษาของกาลังแรงงานตา่ มี ผลต่อผลิตภาพ
แรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
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การเปลี่ยนแปลงที่ 3: บริบทด้านสังคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของไทย

ชีวิตความเป็ นอยู่

ผลกระทบ

• ความเป็ นเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้ น และเป็ นแหล่งรองรับ
กาลังแรงงานที่จะเข้ามาหางานทา
• ภาวะความเครียด และแรงบีบคั้นจากภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่สง่ ผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนมากขึ้ น
• เกิ ดปั ญหาความแออัดภายในเมื อง มลพิษทางน้ าและ
อากาศ ปั ญหาจราจร และความเสื่ อ มโทรมของ
สภาพแวดล้อม
• ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้ น ทั้งปั ญหา
อุบตั เิ หตุ การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ร่างกายและเพศ
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การเปลี่ยนแปลงที่ 3: บริบทด้านสังคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของไทย

ค่านิยม จริยธรรม

ผลกระทบ

• เกิดความเลื่อนไหลและหลากหลายทางวัฒนธรรมจาก
ภาวะไร้พรมแดน อาทิ ค่านิยมเลียนแบบการบริโภคตาม
ต่างชาติ
• โรคทางสังคมแบบใหม่ คือเสพติดอาหาร เครื่องดื่ม สาร
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นโทษต่อร่างกาย เช่น
Junk food บุหรี่ เหล้า อินเตอร์เน็ต และมือถือ
• วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีคณ
ุ ค่าสูญหายไป
• สร้างภาระต้นทุนทางสังคม
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การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : บริบทด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น

น้ าขาดแคลน

ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาลาย

ที่ดินเสื่อมสภาพ

ขยะเทคโนโลยี่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งเสื่อมโทรมลง
ป่ าไม้เสื่อมโทรมลง
20

การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : บริบทด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นสาคัญต่อประเทศไทย
ภาคเกษตรกรรม

การคุม้ ครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ทรัพย์สินทางปั ญญาและ
ฐานทรัพยากรพันธุกรรม

ภาวะโลกร้อนที่สง่ ผลต่อความมั ่นคงทางอาหาร ทาให้ผลผลิต
พืชและสัตว์มีความผันแปรสูง และเขตเกษตรกรรมโลกจะ
เคลื่อนตัวไปจากเดิม ซึ่งจะกระทบต่อความได้เปรียบของภาค
เกษตรไทย
GMO จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โอกาสและข้อจากัด
การพัมนาขึ้ นอยูก่ บั ความสามารถในการจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
การสร้างกลไกในการคุม้ ครองสิทธิขอเกษตรกรเกี่ยวกับ
ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นประเด็นสาคัญ
ในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : บริบทด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

โครงสร้างอายุประชากร

ประชากรของประเทศอุตสาหกรรม อาทิ ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐ เข้า
สู่สังคมผูส้ ู งอายุ ทาให้ตลาดของผูส้ ู งอายุเป็ นตลาดที่มี ขนาด
ใหญ่ และมี ค วามต้อ งการสิ น ค้า และบริ ก ารเฉพาะส าหรั บ
ผูส้ ูงอายุมากขึ้ น

รายได้

ประชากรในกลุ่ ม รายได้ป านกลางจะเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย (ประเทศจีน อินเดีย) ทาให้มีความ
ต้องการสินค้าเพิ่มเติมจากความจาเป็ นพื้ นฐาน อาทิ สินค้ าที่
สร้างความสุขในการบริโภคและความเป็ นอยู่ และมีการ
เดินทางท่องเที่ยว มากขึน้
สัดส่วนประชากรโลก
ประเทศพัฒนา
ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศด้อยพัฒนา

1950
32.2
59.8
8.0

2000
19.7
69.3
11.0

2050
13.7
67.6
18.8
22

การเปลี่ยนแปลงที่ 4 : บริบทด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
วิถีชีวิต/ความเป็ นอยู่

รสนิยมและค่านิยม

การโฆษณา

ความเป็ นเมืองจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นที่อยูอ่ าศัย สินค้าและ
บริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนเมือง จะส่งผลต่อ
การผลิตและบริการ เช่น การซึ้ อสินค้าในร้านสะดวกซื้ อ การซื้ อสินค้า
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การซื้ ออาหารสาเร็จรูป ฟาสต์ฟ้ ูด เป็ นต้น
• การแพร่หลายของวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเกิดกระแสนิยม
การบริโภควัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้ น
• ผูบ้ ริโภคเริ่มสนใจการดูแลสุขภาพและความงาม อาทิ การออก
กาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้ความสาคัญ
กับสินค้าที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติและสังคม
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการเปิ ดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผล
ให้ผบู ้ ริโภครับรูข้ อ้ มูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ๆ เพิ่มขึ้ น อาทิ สื่อโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออาจเป็ นการบริโภคหลายสื่อใน
เวลาเดียวกัน (multi-tasking)
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Existing
Resource
Endowment

People

การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นปั จ จัย
สาคัญที่ชี้ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของเศรษฐกิจที่ตอ้ งปรับตัวให้เสนอสิ นค้าและ
บริการที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง

Natural resources
Cultural values
Indigenous
Knowledge
“Thainess”

+

Repackaging/Branding
Real Products & Services
Value Creation

New
Demand

Balancing Economic &
Social investment

Knowledge
New
Management
Technology

ที่มา สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภาคส่ วนที่สามกับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
The Third Sector and The Development
of Thai and Global Society
THAILAND EXPO 2018
ชินชัย ชีเ้ จริญ
กรรมการอานวยการสภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ระหว่ างประเทศ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก
President, South East Asia and the Pacific Region
International Council on Social Welfare (ICSW)

แนวคิด
• การเกิดเป็ นมนุษย์มีความเสี่ยง และมนุษย์มีความปรารถนาในการ
ตอบสนองความต้ องการ ด้ านต่าง ๆ
• ในความเป็ นจริ งไม่มีที่ใดไม่มีปัญหา แต่จะสามารถป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างไร โดยเฉพาะทาให้ เกิดความสมดุลระหว่างปั ญหาและ
ความต้ องการกับทรัพยากรที่มี
• ในการใช้ ทรัพยากรหรื อทุนในการป้องกัน พัฒนา จัดการกับปั ญหาและ
ตอบสนองความต้ องการ ทาให้ เกิดผู้แสดงหรือผู้เล่นในโลกนี ้

ผู้แสดงบทบาทหรื อผู้เล่ นในโลกนี ้

First Sector : รัฐ
Second Sector : ธุรกิจ
Third Sector : ประชาสังคม
ชวนคิด? ภาคส่ วนไหนสาคัญที่สุด

ภาคส่ วนที่สาม Third Sector
• ภาคประชาสังคม องค์การเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรชุมชน อาสาสมัคร
รวมถึงประชาชนทัว่ ไป
ภาคประชาสังคมThird Sector โดยเฉพาะประชาชน เป็ นผู้มีสิทธิมีเสียงในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตังว่
้ าจะให้ ใครมาเป็ นภาคส่วนที่หนึ่ง First Sector
ภาคประขาสังคม คือ ผู้มีอานาจในการตัดสินใจว่าจะใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าอุปโภค บริ โภค
จากภาคส่วนที่สอง Second Sector
ทังภาคส่
้
วนที่หนึ่งและสองสามารถแสดงบทบาทการเป็ นภาคประชาสังคมได้
ภาคประชาสังคม ที่ต้องการคือภาคที่มีคนมีสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การมีสานึก
ความเป็ นพลเมือง ยินดีเสียภาษี พัฒนาประเทศ เข้ าร่วมในการแสดงบทบาทการเป็ น
จิตอาสา อาสาสมัคร การรวมตัวเป็ นองค์การต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม

การเติบโตของภาคส่วนที่สาม
คาถาม? ภาคส่วนที่สามเติบโตได้ ดีในรัฐที่มีนโยบายเช่นไร
สามารถเติบโตได้ ในทุกยุคทุกสมัยทุกนโยบาย (ทุนนิยม สังคมนิยม สังคม
นิยมประชาธิปไตย)
แต่ภาคส่วนที่สามต้ องรู้จกั วิธีในการทางานร่วมกับภาคส่วนที่หนึง่ และภาค
ส่วนที่สอง เช่นกันภาคส่วนที่หนึง่ และสองก็ต้องรู้จกั วิธีทางานร่วมกับภาค
ส่วนที่สาม

การเติบโตของภาคส่วนที่สาม
คาถาม ? รัฐต้ องลงทุนในภาคส่วนที่สามหรื อไม่
ขนาดของภาคส่วนที่สาม
- สหประชาชาติ โดย สานักงานเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้
มหาวิ ทยาลัยจอห์นส์ ฮอพกิ นส์ จัดทาคู่มือการจัดทาบัญชีองค์การไม่แสวงหากาไร ในปี 2546
แสดงให้ เห็นถึงงานขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรและอาสาสมัคร มีมลู ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ
3.5 ของ GDP ประเทศที่มีรายได้ สงู จะมีมลู ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ของ GDP
- ในปี 2555 มีการศึกษามูลค่าการทางานขององค์การไม่แสวงหากาไรและอาสาสมัครใน
สังคมไทย มีมลู ค่าเฉลี่ย 1.6% ของ GDP หรื อราวๆ 160,000 ล้ านบาทต่อปี (ทาโดย สนง.สถิ ติ
แห่งชาติ สศช. พม. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิ ดา้ ร่ วมกับมหาวิ ทยาลัจอห์นส์
ฮอพกิ นส์)
- ปี 2561 lสหประชาชาติได้ จดั ทาคูม่ ือการจัดทาบัญชีองค์การไม่แสวงหากาไรเล่มใหม่ โดยรวม
สถาบันที่เกี่ยวข้ องไปด้ วย “third, or social economy, sector”
ได้ แก่ สหกรณ์ กลุม่ ทางสังคมตามธรรมชาติและวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ าไปด้ วย
หากรัฐส่งเสริ มจะทาให้ มลู ค่าของภาคส่วนนี ้เพิ่มมากขึ ้น และหากรัฐส่งเสริ มให้ มีการจัดระบบการใช้
ทรัพยากรก็จะตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาของประเทศได้ เร็ วขึ ้น

การเติบโตของภาคส่วนที่สาม
กระแสสังคมปั จจุบนั เปิ ดกว้ างให้ ภาคส่วนที่สามเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
1. พัฒนาการทางแนวคิด
2. รูปธรรมขององค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ อาเซียน
และภาคีที่เกี่ยวข้ อง
3. บทบาทของประเทศไทย

พัฒนาการทางแนวคิด
แนวคิดซ้ ายใหม่ทางสายที่สาม Third Way or New Left ทาให้ รัฐ
ให้ ความสาคัญกับภาคส่วนต่าง ๆ เข้ ามาร่วมมือกันในพัฒนาประเทศเพิ่ม
มากขึ ้น
แนวคิดนี ้นาโดยสหราชอาณาจักร เป็ นที่มาของการเป็ น Giving
Society การริเริ่มโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน และการเติบโตของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

รูปธรรมขององค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติ

การประชุมสุดยอด
ว่ าด้ วยการพัฒนา
สังคม

รูปธรรมขององค์การระหว่างประเทศ อาเซียน
อาเซียน

People Oriented/People Center
Socio-Culture Pillar
(Engages and benefits the people)
Register of ASEAN-Affiliated CSOs
ASEAN Civil Society Conference
ASEAN Peoples’ Forum
ASEAN GO-NGO Forum

การประชุมสุดยอด
ว่ าด้ วยการพัฒนา
สังคม

องค์การเอกชนระหว่างประเทศ
International Council on Social Welfare ICSW
ก่อตัง้ 1928 สมาชิกกว่า 70 ประเทศ
ร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกในการส่งเสริ มความเป็ นธรรมทางสังคม
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม สนับสนุนการ
ทางานของสหประชาชาติ ร่วมมือกับภาคีในการกาหนดวาระการพัฒนา
โลก ความเสมอภาคทางสังคมเศรษฐกิจ ศักดิ์ศรี คณ
ุ ค่าความเป็ นมนุษย์
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
CIVICUS ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของภาคพลเมืองและภาคประชาสังคม
ก่อตัง้ 1993 สมาชิกกว่า 145 ประเทศ ผลักดันเรื่ องสิทธิ ความเป็ น
ธรรม บทบาทของภาพพลเมืองและประชาสังคม

การส่งเสริ มภาคประชาสังคมในประเทศไทย
- ก่อตังกรมประชาสงเคราะห์
้
2483 อุปกรณ์แห่งความสาเร็ จในการบริ หารงานจะสาเร็ จ
ไม่ได้ หากขาดสมาคมมนุษย์สงเคราะห์ มีการตังแผนก
้
ฝ่ าย กองเพื่อส่งเสริ มองค์การสังคม
สงเคราะห์เอกชน ส่งเสริ มให้ เกิดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็ นองค์กรแม่ข่าย
ของภาคเอกชน
- พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และปรับปรุงแก้ ไข พ.ศ.
2550 รับรองและส่งเสริ มการทางานขององค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน อาสาสมัครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นร่วม มีกองทุนจัดสวัสดิการสังคม
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการส่งเสริ มและพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ.2558
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการสร้ างเสริ มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2554 และ
ปรับปรุงปรุงแก้ ไข พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีการจัดตังสถาบั
้
นพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
- 2553 นโยบายสังคมสวัสดิการ สวัสดิการถ้ วนหน้ า
- รัฐบาลชุดปั จจุบนั ใช้ นโยบายประชารัฐ

พัฒนาการขององค์ การเอกชนในประเทศไทย
• ก่อน 2475
ปอเต็กตึ ้ง สภากาชาดไทย
• 2475 – 2500 กรมประชาสงเคราะห์ สโมสรวัฒนธรรมหญิง
สภาสตรี แห่งชาติฯ
• 2500 - 2510 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ (กลไกสวัสดิการสังคม การ
ประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ แผนส่งเสริ มองค์การเอกชน ปฏิญญานโยบาย
อาสาสมัคร บุคคลดีเด่น โครงการน ้าพระทัยพระราชทาน แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง บวร
การระดมทุน บทบาทเวทีระหว่างประเทศ ปฏิรูปการทางานโดยกาหนดแผนปฏิบตั ิการที่
ตอบโจทย์ใหม่ๆ ของสังคม)
• 2510 – 2516 มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย องค์การพัฒนาเอกชน
• 2516 – 2519 สหภาพ
• 2519 – 2546 เขมรแตก องค์การต่างประเทศ เกิดเครื อข่ายมากขึ ้น มี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และมี
ความพยายามเชื่อมเครื อข่ายทังหมดที
้
่มี
• 2546 – 2550 องค์กรสาธารณประโยชน์
• 2550 – 2560 องค์กรสวัสดิการชุมชน
• 2560
องค์กรภาคประชาสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม

ทิศทางในอนาคต
• ในประเทศ
- นโยบายเปิ ดกว้ างให้ ภาคส่วนที่สามเข้ ามามีสว่ นร่วมตามนโยบายประชารัฐ ควรให้
ความสาคัญกับภาคส่วนที่สามมากขึ ้นเพราะที่ผ่านมาเน้ นภาคส่วนที่สอง
- นโยบายประชารัฐต้ องกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐที่ชดั เจนในบริการ
พื ้นฐาน กรณีภาคส่วนที่สองและสามเข้ าร่วมรัฐในบริการพื ้นฐานที่เป็ นความรับผิดชอบ
ของรัฐ รัฐควรให้ การอุดหนุนในลักษณะจ้ างเหมาหรื อถ่ายโอนงาน กรณีนอกเหนือจากนัน้
ใช้ นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้ างแรงจูงใจ
- กองทุนเพื่อสนับสนุนภาคส่วนที่สามจาเป็ นต้ องเพิ่มขึ ้น ที่ผ่านมาอุดหนุนภาคส่วนที่
สองค่อนข้ างมากและเน้ นสนับสนุนกองทุนเฉพาะ เช่น สุขภาพ สื่อ กีฬา ช่วยผู้สงู อายุ
- ภาคส่วนที่สามต้ องมีความเข้ มแข็งเพิ่มมากขึ ้น พัฒนาความร่วมมือกับเครื อข่ายและมี
เป้าหมายร่วมกับรัฐในการตองโจทย์ยทุ ธศาสตร์ ชาติ นโยบายรัฐบาล

ทิศทางในอนาคต
• ระหว่างประเทศ
- การทางานของภาคส่วนที่สาม ตอบโจทย์กระแสการพัฒนาในเรื่ องสิทธิ ฐานการคุ้มครองทาง
สังคม แต่ยงั จาเป็ นต้ องตอบรูปธรรมการพัฒนาโดยเฉพาะตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และวิสยั ทัศน์อาเซียน
- การสร้ างความเข้ มแข็งและความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศเป็ นสิ่งที่ต้องได้ รับการ
พัฒนาและส่งเสริ ม รวมทังแหล่
้ งทุนใหม่ๆ ที่มีลกั ษณะที่ยงั่ ยืนในอนาคต
- ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็ นประเทศด้ อยพัฒนาหรื อกาลังพัฒนา ที่ยงั ประสบปั ญหาด้ านต่าง
ๆ และยังขาดการพัฒนาในการดาเนินงานของภาคเอกชน และรัฐบาลยังขาดการส่งเสริ ม
สนับสนุน จาเป็ นที่องค์การเอกชนระหว่างประเทศเข้ าไปให้ การส่งเสริ มสนับสนุน
- ปั ญหาสังคมใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก จาเป็ นต้ องอาศัยความคล่องตัวขององค์การเอกชน
ระหว่างประเทศในการศึกษาและนาเสนอให้ เห็นเป็ นประเด็นที่ต้องได้ รับการแก้ ไข
- การจัดทาบัญชีองค์การไม่แสวงหากาไรเพื่อให้ เห็นถึงคุณค่าของงานที่สง่ ผลต่ออัตราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสิ่งที่ควรได้ รับการดาเนินการในประเทศต่าง ๆ
- ปี 2562 ประเทศไทยเป็ นผู้นาอาเซียน เป็ นอีกบทพิสจู น์หนึ่งของภาคส่วนที่สามของไทยใน
การร่วมกับภาคส่วนที่สามของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการใช้ กลไกอาเซียนที่เปิ ดรับ
บทบาทของภาคประชาสังคมให้ บรรลุผล

ถาม - ตอบ

เดช พุ่มคชา1

1 โลก ประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไม่เหมือนเดิม
1.1

ทรัพยากร ภูเขา อากาศ ดิน สิน แร่ น้้า ป่า นา ฯลฯ เกิด วิกฤต เพราะมนุษย์น้าไปใช้
อย่างไม่บันยะบันยั้ง

1.2

ทั้งโลกเรามี 196 ประเทศ ทุกประเทศ ปกครองตนเองเป็นอิสระ แต่มีความสัมพันธ์กับ
เจ้าอาณานิคมอยู่บ้าง แต่ละประเทศ ต่างก็มีการปกครองของตนเอง ที่ส้าคัญคือ สังคม
นิยมประชาธิปไตย และประชาธิปไตย แต่ทั้งสองระบอบต่างก็ไม่รอดจากการกลืนกิน
ของทุนนิยมเสรี โดยมีกลุ่มทุนภายในประเทศ และทุนข้ามชาติ เป็นตัวการขับเคลื่อน
ส้าคัญ

1.3

รัฐบาลชุดต่างๆ ของแต่ละประเทศ มัก เพลี่ยงพล้้า หรือพ่ายแพ้ “ทุน” ก่อให้เกิดปัญหา
หรือทุกข์ แก่ คน กลุ่ม สตรี เด็ก วัยรุ่น คนพิการ คนชรา ไม่เว้น แม้แต่นักบวช หรือ ผู้
ทรงศีล

1.4

สังคมใหญ่น้อ ย จากทวีป ประเทศ ถึงหมู่บ้ าน ลอกเลี ยน แบบแผนต่างๆ ตามกัน ใน
ภาพของการพัฒนา การติด ต่อ รับรู้ข่าวสารทุกมุมโลก เป็นไปรวดเร็ว ด้วย เครื่องมือ
สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5

เศรษฐกิจเสรีนิยม ได้สร้างลัทธิเอาอย่างการบริโภค เป็นวิถีเหมือนๆกัน การแพ้ชนะ
การค้าขาย แม้ว่า ยังคงอยู่ในลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ปลาเล็กที่เร็วก็กิน
ปลาใหญ่ได้เช่นกัน

1.6

การเมืองระบบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ยังไม่เห็นในระดับประเทศใดๆ แต่ระดับชุมชน
หรื อ กลุ่ ม เรามี ก ลุ่ ม และพื้ นที่ ตั ว อย่ า งเห็ นได้ ใ นทุ ก ประเทศ หลั ก สิ ทธิ ม นุษ ยชน ใน
ความเป็นประชาธิปไตย ช่วยให้จ้านวนคน โดยเฉพาะ คนเล็ก คนน้อย เปลี่ยนแปลง
ขึ้นจากเดิมที่มักเป็น คน โง่ จน เจ็บ และจ๋อง กลายมาเป็น จ้อง เพิ่มมากขึ้น นั่นคือรู้จัก
และหวงแหน ศัก ดิ์ ศรี ของความเป็ นคนมากขึ้น จนมีว ลี ว่ า การเมืองภาคประชาชน
การเมืองบนท้องถนน ประชาธิปไตยกินได้เกิดขึ้นทั่วโลก

1.7

วัฒ นธรรมของโลก ก้า ลั ง เปลี่ ย นโฉม จากสามร้อ ยปี ก่ อ นที่ต ะวั น ตก คื อ ยุ โ รป และ
สหรัฐอเมริกา มีอิทธิพลทางการทหาร เศรษฐกิจ และการทูต ก้าลังอ่อนเปลี้ย และโลก

ที ่ปรึ กษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป .อพช) ประธานอนุกรรมการฐานข้อมูลและเครื อข่ายภาคประชาสังคม
เอกสารประกอบ เวที เสวนา หัวข้ อ ภาคส่ วนที่ 3 กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก เวที ประชุม Thailand Social Expo
2018 3-5 สิ งหาคม 2561
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ที่จะเข้าสู่ยุค บูรพาภิวัฒน์ (EAST MEETs WEST) ประเทศเอเชียทั้งมวลก้าลังไต้เต้า
ขึ้น จีนจะเป็นมหาอ้านาจ และมีอินเดียอยู่ในเส้นทางเดียวตามกัน รัสเซียซึ่งพื้นที่ส่วน
หนึ่งในตะวันออกก็แข็งแกร่งขึ้นมาก ตะวันออกกลาง แหล่งน้้ามันและกาซ ขยายทุน
ไปไกล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ เป็นประเทศ ที่ร่้ารวยไปแล้ว ปัจจุบัน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ของพวกเรา ก้าลังเพิ่มความส้าคัญ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เพิ่มขึ้นโดยล้าดับ
1.8

เรา คื อ อาเซีย น อาเซีย น คื อ เรา ชาวอุ ษ าคเนย์ ประเทศ เหล่ า นี้ ตั้งอยู่ ใ นเขตสอง
มหาสมุทร คือ อินเดียและแปซิฟิค เป็นเครือญาติทางวั ฒนธรรม มาจากดึ กด้าบรรพ์
เป็นชาวอุษาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) มีอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย
ค่ อ นข้ า งมาก ขณะที่ ภ าคธุ ร กิ จ มี แ บบแผนแบบจี น น้ า ปั จ จุ บั น ทั้ ง สิ บ ประเทศ มี
ประชากรราว 600 ล้านคนมากกว่าสหรัฐ สองเท่า การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ใกล้เคียง กับจีนและอินเดียทั้งสิบประเทศมีขนาดเศรษฐกิจเป็นล้าดับที่ 9

ของโลก

และมีสภาพเป็นเหมือนศูนย์กลางการค้าขายส้าคัญของโลกเช่นกัน
สถานการณ์ ของโลกปัจจุบัน มีความซับซ้อน อ่อนไหว เปราะบาง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development ) มาก ซึ่งจะอาศัยบทบาท การน้าพาของภาคส่วนราชการและ
ธุรกิจ แค่สองส่วนนั้นไม่เพียงพอกับความเป็นจริง จึงต้องสร้างความร่วมมือกันและพัฒนาแบบ
แผนของการมีส่วนร่วมของภาคที่สาม หรือภาคประชาสังคม ได้ทั่วถึงกว้างขวางต่อเนื่องและเป็น
จริงมากยิ่งขึ้น

2. ภาคส่วนที่สาม (ประชาสังคม) กับการพัฒนา
วลี “ภาคส่ว นที่สาม” (Third Party) นี้เป็ นถ้อยค้าทางวิชาการ ทั้งในระดับ สากล และ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย ซึ่งเกิดจากพลวัตของการพัฒนา ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่
และบทบาทของภาครั ฐ บาล หรื อ ราชการ ต่ อ มาเมื่ อ โลกขยายความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง ทวี ป
ภูมิภาค และประเทศเพิ่มขึ้น ท้าให้เกิดภาคส่วนธุรกิจ เข้ามามีส่วน ด้วย ภาคส่วนที่หนึ่งได้แก่
ราชการ ภาคส่วนที่สองคือธุรกิจ และพัฒนามาจนเป็นภาคส่วนที่สาม ได้แก่ งาน ของกลุ่มภาค
ประชาสังคม (Civil Society Organizations) เพิ่มขึ้น ซึ่งมีบทบาทและความจ้าเป็นในพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของทุกประเทศ
ปัจจุบัน พลวัตของสังคมโลก ได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มาแล้ว เข้าปีที่ 18 เราจะเห็นได้ว่า
ประชาธิปไตยทุนนิยมเสรี ไม่ สามารถขจัดความเหลื่อมล้้าได้ ขณะที่ทรัพยากรของโลก อยู่ใน
ภาวะล่อ แหลม และตีโ ต้ก ลั บ เป็ นปั ญ หาที่รุนแรงยิ่ งขึ้ น ดั งนั้นการบ้ า บั ด ทุก ข์ บ้ า รุงสุข ให้เ ป็ น
ธรรม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมแรงจาก ภาคประชาสังคม อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
ในหนังสือชุดความคิด การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน (ส้านักพิมพ์สร้างสรรค์จ้ากัด
2553) ของอาจารย์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มีประโยชน์ และเหมาะที่จะน้ามาใคร่ครวญ ประยุกต์ใช้
กับการบูรณะประเทศไทยอย่างยิ่ง จึงขอเลือกบางส่วนมาน้าเสนอ ดังต่อไปนี้
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การเปิดประเทศควรได้รับการส่งเสริมเต็มที่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเขตภายในการพั ฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน การพยายามก้าวข้ามการเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก (modernization) ไม่ได้
หมายความว่าเราจะไม่รับตะวันตกทุกอย่าง แต่หมายความว่าเราจะพยายามประกอบ modernity
ตามแบบของเราเอง เลื อ กสรรสิ่ ง ที่ ดี แ ละเหมาะสมจากภายนอกเอง โดยมี วั ฒ นธรรมของ
ประชาชนของเราเป็นฐานและเป็นจุดตั้ง การเปิดประเทศอย่างมีสติและเลือกสรรจะท้า ให้เรามี
โอกาสซึมซับการปฏิวั ติก ระฎุมพีทางอุดมการณ์ อุด มคติประชาธิป ไตยและเสรีภาพ จะน้า ไปสู่
การปรับรัฐและวัฒนธรรมจารีต อุดมคติประชาธิปไตยและเสรีภาพสนับสนุนและเข้ากันได้ดีกั บ
แนวคิดชุมชน

“ในประเทศอย่ า งไทยเรา คงจะต้ อ งให้ ค วามหมายของประชาสั ง คมใหม่ ว่ า ไม่ ไ ด้ มี
ความหมายเพียงระดับรัฐส่วนกลาง อันเป็นสังคมใหญ่ แต่หมายถึงระดับสังคมท้องถิ่นเป็นส้าคัญ
พลเมืองทุกคนจึงจะสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้รวดเร็ว ควรสร้า งประชาสัง คม ณ ระดับท้องถิ่น
มากกว่าระดับรัฐบาลกลาง อีกทั้งประชาสังคมท้องถิ่นที่ว่านี้ควรสร้างขึ้นมาจาก เครือข่ายชุมชน
เป็นส้าคัญ”

เพราะในประเทศทางตะวันออก ชุมชนเป็นองค์กรของชาวบ้าน โดยธรรมชาติ ประชา
สังคมจะเข้มแข็งและเป็นองค์กรของชาวบ้านแท้จริง ก็ต่อเมื่อประชาสังคมนั้น ประกอบขึ้นมาจาก
ชุมชน ไม่ใช่ประกอบขึ้นมาจากพ่อค้าและคนชั้นกลาง ในประเทศไทย ชาวบ้านและชุมชนควร
เป็นตัวตั้ง แล้วดึงเอาคนชั้นกลางเข้ามาร่วมด้วย ควรกลับกันกับประสบการณ์ในประวัติศาสตร์
ตะวันตกอีก ประการหนึ่ง การสร้า งประชาคมของประชาชนนั้นควรกระจายไปทั้งในพื้นที่อั น
กว้างขวางและในหลายมิติ ไม่จ้าเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องการเมือง กระจายไปในพื้นที่ภูมิศาสตร์อัน
กว้า งขวาง หมายความว่ า ความเป็ นท้ อ งถิ่ น เมื อ งมารดร (motherland)

มีค วามส้ า คั ญ เป็ น

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่เสริมอ้านาจของชุมชน หลายมิติหมายความว่ามี
การรวมกั น ของชุ ม ชนชาวบ้ า นบนพื้ น ฐานจั ด การบริ ก ารสาธารณะและความสั ม พั น ธ์ ท าง
วั ฒ นธรรมและประเพณี ทั้ ง กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ อาชี พ สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน การจั ด การ
ทรัพยากร การแลกเปลี่ยน สวัสดิการ งานบุญ งานสังคม พิธีกรรม ศาสนา ความเชื่อ การรื่นเริง
ฯลฯ ทั้งหมดนี้ค วรได้รับ การส่งเสริมเต็มที่ พยายามให้เป็นองค์กรชุมชนทางวั ฒนธรรม แทนที่
การใช้อ้านาจปกครองจัดการโดยรัฐ แม้ว่าเป็นรัฐท้องถิ่น คือพยายามให้ความสัมพันธ์ในสังคม
ท้องถิ่นยึดโยงกันด้วยอ้านาจปกครอง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้แสดงปาฐกถา
“สิทธิชุมชน : รากฐานการเมืองภาคพลเมือง” (2549) เสนอว่า
ชุ ม ชนควรมี สิ ท ธิ พื้ น ฐานจั ด การได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งน้ อ ย 5 เรื่ อ ง คื อ การท้ า มาหากิ น
การศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน การสื่อสารเช่นวิทยุชุมชน ระบบการเงิน
ของชุ ม ชน การโยงยึ ด ของสั ง คมโดยการรวมเป็ น เครื อ ข่ า ยเช่ น นี้ ตรงกั บ แนวทางของ
ความคิดอนาธิปัตย์นิยม (anarchism) จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมสมัยใหม่ที่มีชนชั้นเคร่งครัด
หรือมีขั้นตอนการบังคับบัญชาที่มาร์กและเวเบอร์เป็นห่วง
ในการศึกษาของอาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในหนังสือเล่มส้าคัญ การเมืองภาค
ประชาชนในระบอบประชาธิป ไตยไทย (2548) ได้ สรุป ในบทสุ ด ท้า ยของหนั งสื อ ว่ า “ชุ มชน
ท้องถิ่นอาจเป็นที่เดียวที่บรรจุผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ของประชาชนในประเทศไทย การจะรักษา
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ผลประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะนี้ไว้ได้ ทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
ผนึกก้าลังกัน”
นอกจากนี้อาจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ในหนังสือ อภิวัฒน์ ท้องถิ่น : ส้ารวจทฤษฎี
การเมืองเพื่อ สร้างท้องถิ่นให้เป็นรากฐานใหม่ของประชาธิปไตย (2552) และ แปรถิ่น เปลี่ย น
ฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย (2552) ก็เสนอว่าสังคมควร
ประกอบด้ วยองค์ ก รคั่นกลางระหว่ า งรัฐกับ บุ ค คล อ้านาจอธิป ไตย อ้า นาจในการบริหา ร หรือ
จัด การบ้ า นเมือง ไม่ค วรผูก ขาดหรือ รวมศูนย์ ไว้ ที่รัฐส่ว นกลาง แต่เป็ นอ้า นาจที่ช่ว ยกันรับ ถือ
เอาไว้และจัด การให้บ ริก ารสาธารณะ โดยกลุ่มต่า ง ๆ ที่มากมายหลากหลายในสังคม ขณะนี้
แนวคิดรัฐศาสตร์ตะวันตกได้หันกลับมารื้อฟื้นความคิดแบบนี้หลังจากที่ผู้คนเริ่มตระหนักว่า ใน
ยุคสมัยใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐไปหมดสังคมเป็นเพียงผู้รับบริการจากรัฐ กลายเป็นสังคม
ที่พึ่งพิงรัฐแทบทุกอย่างอาจารย์ ดร.เอนก เสนอให้กลับมาให้ความส้าคัญแก่องค์ กรภาคสังคม
แบบส้านักคิดพหุนิยมของอังกฤษ เชื่อว่าน่าจะท้าได้มากเป็นพิเศษที่ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน
หรือ “หมวดหมู่ขนาดเล็ก” และเครือข่าย และโดยเฉพาะส้าหรับสังคมไทยแล้ว ท้องถิ่นอภิวัฒน์
จะช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์หรือระบบเชิงดิ่ง ซึ่งครอบง้าสังคมไทยอยู่ข้างบน
มาช้านาน
ในเรื่องความส้าคัญของประชาสังคมหรือประชาคมนี้ หากเราถือตาม Antonio Gramsci
(1891 – 1937) คือถือว่าประชาคม (civil society) เป็นส่วนของรัฐ (state) ซึ่งไม่เกี่ยวกับการใช้
การบั งคั บ หรือกฎทางการ แต่เป็ นการสร้างการยินยอมเห็นชอบ (consent)
Gramsci

ตามสมการของ

state = political society + civil society หรือประชาสังคมคือการเมืองด้าน

วัฒนธรรม สถาบันวัด สถาบันการศึกษา สหภาพแรงงาน และองค์การอื่นทางด้านวัฒนธรรม
การศึกษา และอุดมการณ์ มีความส้าคัญเป็นพิเศษ ประชาชนและชุมชนจะต้องพยายามเข้าครอง
ความเป็นเจ้า (hegemony) ในสถาบันเหล่านี้แทนองค์กรวัฒนธรรมจารีต
เส้นทาง ประเทศไทยสู่การเป็ นสมัยใหม่แนววั ฒนธรรมชุมชน หมายความว่ าชาวบ้ า น
สามัญสมาชิกหรือองค์ประกอบของชุมชนจะต้องถือว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่สถิตของ
วัฒนธรรมไทย พวกเขา (หรือพวกเรา) จึงสามารถรวมกันเองโดยสมัครใจ เป็นครอบครัว เป็น
ชุมชน เป็นเครือข่าย และเป็นประเทศชาติได้ เส้นทางสังคมไทยแนววัฒนธรรมชุมชนจะต้องเป็น
การกระท้าร่วมกันเองของประชาชนและของชุมชนเองในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาพและ
ประเทศชาติ ไม่ ใ ช่ ห วั ง พึ่ ง ให้ ผู้ น้ า หรื อ รั ฐ เป็ น ผู้ ท้ า จึ ง ต้ อ งมี ก ารทบทวนแนวคิ ด พื้ น ฐานใน
สัง คมไทย ก่อ น พ.ศ. 2475 ชาวบ้ า นถูก ถือ ว่ า เป็ นไพร่ และหลั ง พ.ศ. 2490 การเข้ า มาของ
แนวคิด modernization ชาวบ้านก็ถูกถือว่าเป็นผู้ล้าหลังเป็นเพียงทรัพยากรแรงงานในระบบทุน
นิยม ต้องถูกท้าให้ทันสมัย เส้นทางวัฒนธรรมชุมชนจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่าเหล่านี้ พลิก
ฟื้น ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ า ของชาวบ้ า นสามั ญ สั ง เคราะห์ และยกระดั บ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นขึ้ น เป็ น
แกนกลางวัฒ นธรรมแห่งชาติ เช่น ความมีน้า ใจ ความเป็นชุมชน ความเข้มข้นของเครือ ญาติ
ความประณีตสุนทรีย์ สังคมอุดมธรรม ความอยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งให้ความส้าคัญแก่การศึกษาที่
ชาวบ้านจะฟื้นประวัติศาสตร์ จิตส้านึก และคุณ ค่าของเขา (เรา) และรับส่วนที่ก้าวหน้าจากโลก
ภายนอกมาต่อยอดวัฒนธรรมชุมชนอย่างเลือกสรร
เมื่ อ มาถึ ง ปั จ จุบั น เราคงจะต้อ งรี บ เดิ นเส้น ทางชุม ชนสู่ ก ารเป็ นสมัย ใหม่ เพราะเวลาได้
ล่วงเลยมา สถาบันและวัฒนธรรมของชั้นน้าคงจะต้องปรับตัวโดยเร็ว ประเทศรอบตัวเราได้เอก
ราชและหรือได้ปกครองตัวเองแท้จริง และได้ ก้าวไปบนเส้นทางการเป็นสมัยใหม่กันแล้ว พวก
เขารู้สึกถึงปัญหาการเคยถูกกดทับจากมหาอ้านาจต่างประเทศ ที่จะรอดพ้นได้ก็แต่โดยการเข้าสู่
ยุคสมัยใหม่ และอยากจะย่นย่อเส้นทางนี้ให้สั้นที่สุดด้วย ไทยเราโดยที่ไม่ได้เป็นอาณานิคม ท้า
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ให้ในระยะหลังเราเคยไม่รู้สึกถูกบีบคั้นมากในเรื่องนี้ แต่มาบัดนี้ ตัวอย่างความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ และความส้าเร็จที่เห็นได้จริง ของประเทศรอบข้าง
จีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฯลฯ รับรู้จากแพร่กระจายของข้อมูลข่า วสาร ท้าให้ผู้ค น
ของเราทั้ง ประเทศเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบ อีกลักษณะส้าคัญหนึ่งของโลกสมัยใหม่รอบตัวเรา
คือความเร็วของการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์ ทุกอย่างมีรอบหมุนที่รวดเร็ว ความปรารถนาจะ
เป็นสมัยใหม่หรือเจริญพัฒนา มีกินมีใช้เป็นความรู้สึกของผู้คนส่งต่อถึงกันทุกระดับ จากชนชั้น
กลางในเมืองไปถึงชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น รัฐและวัฒนธรรมจารีตคงจะต้องปรับเปลี่ยน ไม่ท้า
ให้ ก ระบวนการสู่ สมั ย ใหม่ ช้ า หากปรับ เปลี่ ย นเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ ชุ มชนชนชั้ น กลางและ
ชาวบ้าน ทั้ง ณ ระดับท้องถิ่น และที่ถักทอขึ้นมา ณ ระดับส่วนกลาง การเดินเส้นทางสู่การเป็น
สมัยใหม่ของสังคมไทยก็จะเป็นพลังร่วมของผู้คนทุกส่วนของสังคม ไม่เกิดความขัดแย้งที่ส้าคัญ
การบรรลุสังคมสมัยใหม่จะมีโอกาสส้าเร็จ และส้าเร็จในเวลาสั้น
ศาสตราจารย์ ดร. Alan Macfarlane อ้างจากการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ
ท่า นว่า การรวมตัว กันของพลเมือ งเป็ นชุมชนทางด้ า นต่า ง ๆ เศรษฐกิจ และอาชีพ วั ฒ นธรรม
วิชาการ การศึกษา กีฬา ฯลฯ ที่แต่ละชุมชนย่อย ๆ เป็นอิสระ เป็นสังคมพหุนิยม (pluralism) ที่
หลากหลาย เป็นต้นก้าเนินของสังคมสมัยใหม่ ในชุมชนอิสระเหล่านี้สมาชิกมีความเป็นหุ้นส่วน
กัน (partnership)

แต่สมาชิก แต่ ล ะคนก็มีเสรีภาพ ท่า นยกตัว อย่ า งจากการเกิด สมัย ใหม่ใ น

ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และญี่ปุ่น กล่าวคืออาจารย์ Macfarlane ให้ความเห็นว่า
ความจริ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งต่ า งกั น แบบสิ้ น เชิ ง ด้ า กั บ ขาวของสั ง คมแบบชุ ม ชน
Gemeinschafe ก่อนสมัยใหม่ที่ผู้คนร่วมกันด้วยอารมณ์และถาวร กับสังคมแบบผลประโยชน์
Gesellschafe ในสมัย ใหม่ที่ผู้คนรวมกันด้ วยจุดหมายเฉพาะและชั่ว ระยะหนึ่ง ตามที่ เราเคย
เรียนรู้มาจากศาสตราจารย์ Ferdinand Tonnies
ศาสตราจารย์ Macfarlane

เห็ น ว่ า สั ง คมสมั ย ใหม่ เ กิด จากการมี ขึ้ น ของชุ ม ชนที่ มี

คุณสมบัติผสม คือทั้งเพื่อจุดหมายบางประการ แต่สมาชิกของชุมชนก็มีความผูกพันด้วยอารมณ์
และมีความถาวรด้วย ซึ่งอาจมีแต่ต้นหรือพัฒนามากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความเป็นชุมชนที่อิสระ
ในพื้นที่ต่าง ๆ และมิติต่าง ๆ ที่ผูกโยงเข้าด้วยกันโดยสมัครใจ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของสังคม
ประเทศชาติสมัยใหม่ชุมชนอิสระเป็นเงื่อนไขของการเกิดสมัยใหม่ ไม่ใช่ว่าสังคมสมัยใหม่ไม่มี
ชุมชนเพียงแต่ว่าชุมชนในสังคมสมัยใหม่ มีเจตนารมณ์ที่มาจากการใช้เหตุผล (rational will)
เพิ่มเข้ามา บวกกับเจตนารมณ์ด้วยอารมณ์ (essential will) รวมอยู่ด้วยกันในชุมชนที่ประกอบ
กันเป็นสังคมสมัยใหม่

ชุมชนที่เป็นองค์ประกอบของสังคมสมัยใหม่จะมีลักษณะของ rational

will มาก หรือ essential will มาก ก็สุดแล้ว แต่ ประวั ติศาสตร์ การเกิดและพัฒ นาการของ
กระบวนการการเป็นสมัยใหม่ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและแต่ละประเทศ
สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ Robert A. Nisbet (1913 - 1996) ก็มีความเห็นในลักษณะเดียวกัน
คือสังคมสมัยใหม่ไม่ว่าที่ใดในโลกควรมีองค์ประกอบเป็นชุมชนย่อยที่อิสระ ไม่ใช่มีแต่ปัจเจกชน
แต่ชุมชนย่อยจะมีลักษณะและคุณลักษณะผูกพันภายในอย่างไรย่อมแล้วแต่ประวัติศาสตร์ของ
แต่ละสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างกันไป
สังคมไทยประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นอิสระที่มีความเป็นชุมชนเข้มข้น มีวัฒนธรรมชุมชน
เป็นแกนกลางวัฒนธรรมของสังคม การเดินเส้นทางสู่การเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยที่เหมาะสม
สมาชิกของสังคมปรารถนา และเป็นจริงได้ไม่ฝืนธรรมชาติ จึงควรเป็นเส้นทางบนการรักษาไว้

ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาต่ อ ยอดชุ ม ชนฟื้ น ที่ ชุ ม ชนในมิ ติ ต่ า ง ๆ และเครื อ ข่ า ย และสร้ า งให้ เ กิ ด
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วัฒนธรรมชุมชนระดับภาคและประเทศชาติ หากเส้นทางนี้ประสบผลส้าเร็จ สังคมไทยอนาคตจะ
เป็นกรณีของสังคมสมัยใหม่ที่มีความเป็นชุมชนเข้มแข็งในองค์กรสังคมและในวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติ ทุ ก ระดั บ ชาวไทยมี ค วามอบอุ่ น ทางจิ ต ใจและมี เ สรี ภ าพ พร้ อ มไปกั บ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ

3. สรุป
ประชาสั ง คม และเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ แม้ ว่ า มี ความจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง และความเป็ น รั ฐ หรื อ
ประเทศก็จ้าเป็นต้องมีส่วนกลาง โดยเฉพาะรัฐบาล จะต้องทั้งคิดน้าหรือตอบสนอง การมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่า งๆ หน้า ที่ส้า คั ญ ประการหนึ่ง ของการเป็นรัฐบาลส่ว นกลางจ้า เป็ นจะต้อ ง คิ ด
ระดมให้ เหมาะสมว่ า การน้า พาประเทศที่เ สมอภาคยุ ติธรรม ทั่ว ถึง และไม่เป็ นภาระแก่ค นรุ่ น
ต่อไป ควรท้าอะไร โดยการมีทิศทางการพัฒนาให้มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน
ั
คนทางาน องค์กร เครือข่าย ของภาคประชาสงคม
ต่างๆจะต้องคิดแล้วคิดอีกทาแล้วทา
ี ในการทางาน (Professional Learning
อีก เพือ
่ ให้ความมุง่ มน
่ ั ทีพ
่ ร้อมด้วยความเป็นมืออาชพ
ั
facilitator) มีธรรมาภิบาล เพือ
่ ให้กลุม
่ เป้าหมาย และสงคม
เปลีย
่ นแปลงพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน ไม่
ติดก ับด ักความสาเร็ จของตนเอง และจาเป็นพึง่ พาตนเอง ขณะเดียวก ันก็ แสวงหา การทางาน
ั
ร่วมก ับภาคสว่ นอืน
่ ๆ ตราบเท่าทีส
่ ว่ นอืน
่ ๆ ไม่ทรยศ ต่อสงคมและประชาชน

คนทางาน องค์กร เครือข่าย ของภาคประชาส ังคม ต่างๆจะต้องคิดแล้วคิดอีกทาแล้วทาอีก
เพือ
่ ให้ความมุง
่ มน
่ ั ทีพ
่ ร้อมด้วยความเป็นมืออาชีพในการทางาน (Professional Learning facilitator)
มีธรรมาภิบาล เพือ
่ ให้กลุม
่ เป้าหมาย และส ังคม เปลีย
่ นแปลงพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน
ไม่ตด
ิ ก ับด ักความสาเร็จของตนเอง และจาเป็นพึง่ พาตนเอง
แสวงหา การทางานร่วมก ับภาคส่วนอืน
่ ๆ ตราบเท่าทีส
่ ว่ นอืน
่ ๆ ไม่ทรยศ ต่อส ังคมและประชาชน
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ภาคส่วนที่สาม
กับการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก

•สถานการณ์ ของโลกปั จ จุบัน มีค วาม
ซับ ซ ้อน อ่อ นไหว เปราะบาง กั บ การ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development )
•การน าพาของภาคส่ ว นราชการและ
ธุรกิจ ไม่เพียงพอกับความเป็ นจริง จึง
ต ้องสร ้างความร่ ว มมือ กั น และพั ฒ นา
แบบแผนของการมีสว่ นร่วมของภาคที่
สาม หรือภาคประชาสังคม

โลก ประเทศ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
ไม่เหมือนเดิม

ภาคส่วนที่สาม (ประชาสังคม)
กับการพัฒนา
•ประชาธิปไตยทุนนิยมเสรี ไม่สามารถ
ขจัดความเหลือ
่ มล้าได ้ ขณะที่
ทรัพยากรของโลก อยูใ่ นภาวะ
ล่อแหลม และตีโต ้กลับเป็ นปั ญหาที่
รุนแรงยิง่ ขึน
้ ดังนัน
้ การบาบัดทุกข์
บารุงสุข ให ้เป็ นธรรม และทั่วถึงมาก
ยิง่ ขึน
้ ต ้องอาศัย ความร่วมมือร่วมแรง
ั
จาก ภาคประชาสงคม
อย่าง
หลีกเลีย
่ งไม่ได ้
ประชาสั ง คม และเครือ ข่า ยต่า งๆ แม ้ว่า มี
ความจ าเป็ นอย่างยิง่ แต่ความเป็ นรั ฐ หรือ
ป ร ะ เ ท ศ ก็ จ า เ ป็ น ต ้อ ง มี ส่ ว น ก ล า ง
โดยเฉพาะรั ฐ บาล จะต ้องทั ง้ คิด น าหรื อ
ตอบสนอง การมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว น
ต่า งๆ หน า้ ทีส
่ าคั ญ ประการหนึ่ง ของการ
เป็ นรั ฐ บาลส่ ว นกลางจ าเป็ นจะต ้อง คิด
ระดมให ้เหมาะสมใน การนาพาประเทศสู่
ความเสมอภาคยุตธิ รรม ทั่วถึง และไม่เป็ น
ภาระแก่คนรุน
่ ต่อไป

้ ทางในการร ก
•จึง ควรเป็ นเส น
ั ษา ฟื้ นฟู
พฒ
ั นาต่ อ ยอดชุ ม ชนฟื้ นที่ม ต
ิ ต
ิ ่า ง ๆ
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย โ ด ย ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น ร ะ ด ั บ ภ า ค แ ล ะ
ประเ ทศช าติ ห ากเ ส ้น ทา งนี้ป ระส บ
ผลส าเร็ จ ส งั คมไทยอ นาคตจะเป็ น
ั ค มส ม ย
สง
ั ให ม่ ท ี่ ม ีค ว า มเ ป็ นชุ มช น
เข้มแข็ ง ของประเทศชาติทุกระด ับ คน
ไทยมีความอบอุ่นทางจิตใจ มีเสรีภาพ
พร้อมไปก ับความเจริญทางว ัตถุ

ทิศทางการพัฒนา
มัน
่ คง มัง่ คัง่ ยั่งยืน
องค์ก ร เครือ ข่ า ย ของภาคประชาส งั คม ต่ า งๆ
จะต้องคิดแล้วคิดอีก ทาแล้วทาอีก เพือ
่ ให้ความ
มุง
่ มน
่ ั มีความพร้อมด้วยความเป็นมืออาชีพ
ใ น ก า ร ท า ง า น ( Professional
Learning
facilitator)
มีธ รรมาภิบ าล เพือ
่ ให้ก ลุ่ม เป้ าหมาย และส งั คม
เปลีย
่ นแปลงพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน
ไม่ตด
ิ ก ับด ักความสาเร็ จของตนเอง
จาเป็นพึง่ พาตนเอง
แสวงหา การท างานร่ว มก บ
ั ภาคส่ว นอืน
่ ๆ ตราบ
เท่าทีส
่ ว่ นอืน
่ ๆ ไม่ทรยศ ต่อส ังคมและประชาชน

ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คาหอม
๑. ตาแหน่ งทางวิชาการ
๒. ตาแหน่ งทางบริหาร
๓. ที่ทางาน

๔. วุฒกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

ศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบตั ิ
ผู้อานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒ ถนนพระจัน ทร์ เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร (๑๐๒๐๐) โทร/โทรสาร
๐-๒๖๙๖-๕๕๗๑ มือถือ ๐๘-๙๘๔๔-๗๔๘๘
e-mail : Kumhomrapeepan@yahoo.com,rapeepantu@hotmail.com

วุฒิ
สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาบัณฑิต

วิชาเอก
สถาบัน
สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตร์ ทวั่ ไป

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคม สัง คมวิ ท ยาและ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาและมานุษยวิทยา) มานุษยวิทยา
วิทยาเขตปั ตตานี
เกียรตินิยมอันดับ ๒

ปี ที่สาเร็จ
๒๕๒๖
๒๕๒๔

๕. ตาแหน่ งงานปั จจุบัน
๕.๑ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและภาคปฏิบตั ิ
๒. ผู้อานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๕.๒ ที่ปรึกษาหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรพัฒนาเอกชน
คณะกรรมการระดับชาติ
๑. ผู้ท รงคุณ วุฒ คณะอนุก รรมการด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมส านัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ/สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเด็กแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๓. คณะกรรมการฝ่ ายวิ เทศสัม พัน ธ์ และคณะกรรมการอ านวยการสภาสัง คมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
๔. คณะผู้ประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม/สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ตังแต่
้ ปี ๒๕๒๒ - ปั จจุบนั
๕. นายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมไทย
_________________________

นายชินชัย ชีเ้ จริญ
๑. การทางาน
- อดีตที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
ตาแหน่ งปั จจุบัน
- กรรมการอานวยการและประธานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ ในคณะกรรมการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
- กรรมการผู้แทนคณะกรรมการตุ้มครองเด็กแห่งชาติในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้ านการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นด้ าน
สวัสดิการสังคม ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
- กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการบริ หารคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและอุปนายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
- ประธานคณะอนุกรรมการศึก ษาข้ อมูลองค์ ก ารประชาสังคมในคณะกรรมการส่งเสริ ม และ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
- อนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๓
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๒๘
- ประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒
สถาบันพระปกเกล้ า ๒๕๕๖
- ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๒ สถาบันดารงราชานุภาพ
กระทรวงมหาดไทย ๒๕๕๗

๓. ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
- อบรมนักบริหารงานประชาสงเคราะห์ รุ่นที่ ๒๐ (นป.๒๐) กรมประชาสงเคราะห์
- การอบรม Protecting the Vulnerable: The Design and Implementing of Effective Safety
Nets. Washington D.C. , USA. จัดโดย World Bank.
- ก า ร อ บ ร ม 1 0 th Study Program for the Asia Social Welfare Administrator, Tokyo,
Japan. จัดโดย JICWEL
๔. ประสบการณ์ การทางาน
- ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
- ๒๕๒๗
- ๒๕๒๘
- ๒๕๓๓
- ๒๕๓๗

-

-

-

-

เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชน โครงการพัฒนาชุมชนแออัด องค์การอนุเคราะห์เด็ก
นักสังคมสงเคราะห์ กองบริ การชุมชน กรมประชาสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์ กองวิชาการ กรมประสงเคราะห์
หัวหน้ าฝ่ ายแผนงาน กองการสังคมสงเคราะห์เอกชน
หัวหน้ าฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
๒๕๔๕
ผู้อานวยการกลุ่มการส่งเสริ มและประสานเครื อข่าย สานักมาตรฐาน
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒๕๔๗
ปฏิบตั ิหน้ าที่รองผู้อานวยการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๒๕๕๐
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ูอานวยการศูนย์ ส่งเสริ มการให้ และการอาสาช่วยเหลือ
สังคมและ ผู้อานวยการศูน ย์ ส่งเสริ มธุรกิ จเพื่ อสังคม สานักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒๕๕๓
ผู้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นมาตรฐานการพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์ และปฏิบตั ิหน้ าที่รองผู้อานวยการ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสัง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งานปลัด กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์อ่ นื ๆ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการ กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
ที่ ปรึ กษาศูนย์ ปฏิบัติการอาเซียนด้ านสังคมและวัฒ นธรรม กระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

๕. ผลงานเด่ น
- ริเริ่มให้ มีโครงการพัฒนาชุมชนแออัดแถบชานเมือง
- ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบองค์การไม่แสวงหากาไรในเอเชีย ในส่วนของประเทศไทย
- ริ เ ริ่ ม และผลั ก ดั น ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๔๖
และพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ริเริ่มให้ มีการจัดงานวันอาสาสมัครโลกของประเทศไทย
- ริเริ่มให้ มีการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกของประเทศไทยและของภูมิภคาเอเซียแปซิฟิค
- ริเริ่มให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการร่
้
วมภาครัฐบาลและเอกชนด้ านสังคม (กรอ.สังคม)
- ริเริ่มและผลักดันให้ มีศนู ย์ประสานงานองค์การเอกชน
- เสนอนโยบายสวัสดิการถ้ วนหน้ าและสังคมสวัสดิการ
- ผู้แทนประเทศไทยในคณะทางานระดับสูงในจัดทาแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ๒๐๒๕
- ริ เริ่ มและผลักดันให้ มีการดาเนินงานคุ้มครองทางสังคมในอาเซียน ทาให้ มีการออกปฏิญญา
อาเซียนว่าด้ วยมาตรการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการคุ้มครองทางสังคม
- ริเริ่มให้ มีการประชุม ASEAN GO-NGO Forum ด้ านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
- ริ เริ่ มให้ มี การจัดตัง้ ASEAN Consortium on Social Work (ASEAN Consortium for Pactitioner,
Educator and School of Social Work} และการจัด ตัง้ ศูน ย์ อ บรมด้ านสังคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการสังคมอาเซียน
- ผลักดันให้ มีการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมและการปฏิรูประบบการช่วยเหลือทางสังคม
๖. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
- วิ ช าการและนโยบายด้ า นการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ สวัส ดิ ก ารสัง คม
สังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริ มองค์การเอกชน อาสาสมัครและองค์การ
ธุรกิจการช่วยเหลือทางสังคม กฎหมายสวัสดิการสังคม
๗. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
๘. อื่นๆ
- ศิ ษ ย์ เก่ าผู้ ท าประโยชน์ สร้ างชื่ อเสี ยงและเผยแพร่ หรื อปกป้ องเกี ยรติ คุ ณ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในรอบ ๗๐ ปี ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๔๗
- นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจาปี ๒๕๔๘
________________________

นายเดช พุ่มคชา
การศึกษา

ประกาศนียบัตรชันสู
้ งบัณฑิตอาสาสมัคร (ธรรมศาสตร์ )
นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประกาศนียบัตรครูพิเศษ มัธยม (กระทรวงศึกษาธิการ)

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๖/๑๐ สุขมุ วิทซอย ๖๘ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

ประสบการณ์ การทางาน
ปี ๒๕๔๕ -ปั จจุบนั
นักพัฒนาอาวุโส
ทาสวน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
และกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๔
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ปี ๒๕๓๓-๒๕๔๒
ผู้อานวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๓
ผู้ช่วยผู้อานวยการองค์การนานาชาติเพื่อการพัฒนา
(FOSTER PARENTS PLAN INTERNATIONAL)
ปี ๒๕๒๖-๒๕๓๓
ผู้ประสานงานสนามองค์กรช่วยเหลือเด็ก
(SAVE THE CHILDREN)
ปี ๒๕๑๖-๒๕๒๖
สานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สบอ.มธ.)
ปี ๒๕๑๕
อาสาสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปี ๒๕๑๔
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บอ.มธ.)
ปี ๒๕๐๖-๒๕๑๓
ครูโรงเรียนราษฎร์ กรุงเทพฯ
ผลงานและความสามารถ
- เป็ นผู้มี ป ระสบการณ์ ด้ า นงานพัฒ นาสัง คมและการผลัก ดัน นโยบายการพัฒ นา
ทางเลื อ กมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การนาเสนอวาระประชาชนเพื่ อ ความเป็ นไท
และการจัดทาข้ อเสนอนโยบายสาธารณะ
- เป็ นหัวหน้ าคณะทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
- เป็ นนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางสังคม เข้ าร่ วมการรณรงค์ สร้ างกระแสทาง
สังคมในประเด็นต่างๆ เช่น ป่ าชุมชน สิทธิ รัฐธรรมนูญ การทุจริ ตยา ฯลฯ ตลอดจน

การเข้ าร่ วมการต่อสู้เพื่ อประชาธิ ปไตย การสร้ างสานึก อุด มคติ ของคนทางานเพื่ อ
สังคม
- มีความสามารถพิเศษ ในการเป็ นนักฝึ กอบรม การออกแบบและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม การสร้ างจิตสานึกอาสาสมัครเพื่อสังคม และมีความสามารถใน
การมองงานพัฒ นาแบบองค์ รวม ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการพัฒ นาในการวิ เคราะห์
เชื่อมโยงระบบโลก กับสังคมไทย
และนอกจากนี ้ ยังมีความสามารถในการออกแบบการฝึ กอบรม ด้ านเทคนิค ทักษะ
ในการ พูด เขียน ที่ผ้ เู ข้ าร่วมการอบรมมีสว่ นร่วม
ผลงานวิชาการ
- แปลหนังสือ “ หมายเหตุจากหมู่บ้าน” (DOCTOR TO BARRIO)
จัดพิมพ์โดย สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- งานวิจยั การศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นบางนางลี่ สานักงานกองทุนวิจยั (สกว.)
- งานวิจยั การปรับตัวชาวสวนตาล กรณีศกึ ษา ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- เขียนบทความต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์
- เขียนบทความเกี่ยวกับงานองค์กรพัฒนาเอกชน ในหนังสือเศรษฐศาสตร์ การเมือง
- งานประเมินผล โครงการชุมชนเป็ นสุขภาคตะวันตก สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- งานประเมิ น ผล โครงการฟื ้น ฟู ชุม ชนภาคตะวัน ตก สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุม ชน
(พอช.)
- งานวิจยั การถ่ายโอนสถานีอนามัยไปองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น
กรณีศกึ ษา สถานีอนามัยบ้ านฆ้ อง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
และสถานีอนามัยตาบลพระเพลิง อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ ว สานักงานวิจัย
ระบบสาธารณสุข
- การสังเคราะห์ บทเรี ยนงานวิจยั ท้ องถิ่น สกว.
- เขี ย นบทความในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ งานองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
ในหนังสือเศรษฐศาสตร์ การเมือง และผลงานเขียนอื่นๆ เช่น ร้ อนลมเมือง ฯลฯ

ประสบการณ์ อื่นๆ
-

อนุกรรมการการสรรหาสมาชิกสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปี ๒๕๕๑
อนุกรรมการภาคประชาสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานพัฒนาชนบท และงานอบรมวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทัง้
การเป็ นผู้บกุ เบิกงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน(CBT)
- ที่ปรึกษางานวิจยั ท้ องถิ่นภาคตะวันตก และอื่นๆ
- สร้ างหลักสูตรและการอบรม การจัดการความขัดแย้ งผู้นาเกษตรกร ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ทัว่ ประเทศ
- สร้ างหลักสูตรการอบรม แนวทางส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน ในกิจการ
โทรคมนาคม กรณีศกึ ษาพื ้นที่ห่างไกล 3 ภูมิภาค และอื่นๆ
สถานที่ตดิ ต่ อ

โทรศัพท์ /โทรสาร

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
๔๐๙ ชัน้ ๓ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ ๕ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
๐-๒๖๙๑-๑๒๑๖ , ๐-๒๖๙๐-๒๖๔๙
อีเมล์ ngocod.thai@gmail.com

ประสบการณ์ และความชานาญ
- เริ่มอาชีพทางานเป็ นครูโรงเรี ยนราษฎร์ 8 ปี ขณะศึกษาอุดมศึกษา ก่อนเป็ นบัณฑิต
อาสาสมัคร และเป็ นอาสาสมัครกรมการพัฒนาชุมขนอีก 1 ปี หลังจากนันได้
้ ทางาน
เป็ นนักวิขาการของสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 ปี ก่อน
ทางานพัฒนากับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อมา ทาให้ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ การ
บริ หารจัดการ และงานศึกษาวิเคราะห์ งานพัฒนาทางสังคมศาสตร์ มีเครื อข่ายใน
ทุกภาคของประเทศจนถึงปั จจุบัน จึงเป็ นการทางานแบบอิ สระ มีค วามมั่นใจว่า
สามารถร่วมงานเป็ นที่ปรึกษาของงานนี ้ ได้ อย่างดี ใน 3 เรื่ อง ดังต่อไปนี ้
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านงานพัฒนาชุมชน
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านประชาสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วม
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางระบบเครื อข่ายองค์กรชุมชน
หลักการทางาน ในเรื่ องเหล่านี ้ โดยยึดมั่นในหลัก 3 ป คือ ปรั ชญา ที่ เชื่อว่าคนมี
ศัก ดิ์ ศ รี มี ค วามสามารถ และต้ อ งการเปลี่ ย นแปลง ปณิ ธ าน คนนอก เป็ นผู้ ช่ ว ย ได้ แ ต่ ค นในต้ อ งทาเอง
ปฏิบัตกิ าร ต้ องยึดมัน่ ในกระบวนการทางานแบบมีสว่ นร่วมที่เหมาะสม
___________________________

นายธันชนน
ประวัตกิ ารศึกษา
- ปริญญาโท
- ปริญญาโทตรี
- มัธยมศึกษา
- ประถมศึกษา

งามเหลือ

สาขาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
โรงเรียนผดุงวิทย์ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลงานปั จจุบัน
- นักจัดรายการ รายการวันใหม่ไทยพีบีเอส ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. วันจันทร์ – ศุกร์ ทางไทยพีบีเอส
- นักจัดรายการล้ อมวงข่าว ๐๘.๐๕ – ๐๙.๑๐ น. วันจันทร์ – ศุกร์ ทาง Facebook:Thaipbsfan
- ผู้อา่ นข่าว รายการข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ ทางไทยพีบีเอส
- ผู้ดาเนินรายการเปิ ดบ้ านไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ ๑๓.๔๕ น. ทางไทยพีบีเอส
- นักจัดรายการวิทยุ คลื่น ๘๙.๕ FM
รางวัลเกียรติยศ
- รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสังคม ปี ๒๕๔๘
- รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น รางวัลโพธิจกั ร ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
E - mail : deawberry@hotmail.com
เบอร์ โทร.๐๘-๑๗๒๐-๗๔๒๒
___________________________

นายธนวินท์ สุริวงศ์
การศึกษา

กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รางวัลที่เคยได้ รับ
- รำงวัล โล่ เข็ม เกี ย รติ ย ศ และเกี ย รติ บัต รเยำวชนดี เด่ น จำกสภำสังคมสงเครำะห์ แ ห่ งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๕๘
- นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ประจำปี ๒๕๕๗ จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ฯ กระทรวงศึกษำธิกำร
- รำงวัลเด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ สำขำศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ จำกกรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน
- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
- รำงวัลผู้มีควำมประพฤติดี จำกพุทธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- ข้ ำร่ วมกำรแข่งขันรำยกำร ดวลวำทะ “The Arena Thailand Season ๒” ออกอำกำศ สถำนี โทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
- พิ ธีก รแห่ งมหำวิ ท ยำลัยธรรมศำสตร์ (MC Thammasat) รุ่ น ที่ ๔ รับ หน้ ำที่ เป็ นพิ ธีก รด ำเนิ น รำยกำร
งำนต่ ำ งๆ ทั ง้ ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ภำยใต้ ฝ่ ำยกำรนั ก ศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์ การทางานพิธีกร
- งำนบรรเลงบทเพลงพระรำชนิพนธ์ “พระผู้เป็ นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” โดยบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- งำนลอยกระทงธรรมศำสตร์ ๒๕๖๐
- พิธีมอบรำงวัลเด็กดีเด่น สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- แถลงข่ำวเปิ ดตัว ๓ เมกะโปรเจกต์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ๔๕ th RMUTT Thailand University Games
- งำนสัมมนำสภำนิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๔
- University Expo มหกรรมอุดมศึกษำ: พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
- งำนวันสัญญำ ธรรมศักดิ์
- งำนผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำแรงงำน (นปปร.) รุ่นที่ ๓ โดยกระทรวงแรงงำน
- งำนสืบสำนตำนำนศิลป์ แดนดินถิ่นวัฒนธรรม สำนสัมพันธ์ไทย-ลำว ณ มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว
- งำนเสวนำ “เปิ ดมุมมองทำงประวัติศำสตร์ ๒๔๗๕” โดยมูลนิธิปรี ดี พนมยงค์
_________________________

ชนิดา ตัง้ ชูทวีทรัพย์
ประวัตกิ ารศึกษา
๒๐๑๒ -๒๐๑๕
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริ ญญาตรี )
คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)
GPA: ๓.๔๓
เกียรติประวัติ
รางวัลแฟนต้ ายุวทูตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๔๘
รางวัลนักเรียนพระราชทานประจาปี ๒๕๔๘, ๒๕๕๑
รางวัลผู้มีความประพฤติดีพทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๐
รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๑
รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
รางวัลลูกกตัญญูของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
ที่อยู่
๖๖๒ หมู่ ๒ ตาบลเกาะขนุน อาเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
Email : moschani1135@gmail.com
TEL : ๐๘-๗๖๑๕-๕๔๙๖

__________________________

