
 

 

 

 

 

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ตามภารกิจของศูนยคุณธรรมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) มีการทํางานรวมกับเครือขายทางสังคมซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

หลัก ที่รวมขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยทั้งในระดับพื้นที่ ระดับองคกร และระดับนโยบายอยางตอเนื่อง 

โดยในป ๒๕๖๕ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

 

๑. การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่รวมกับเครือขายชุมชนทองถิ่น 

๑.๑ การสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรม 

  การผลักดันโครงการเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน ใหมีเครือขายชุมชนทองถิ่นตนแบบดาน

คุณธรรมทั่วประเทศ ผานการปฏิรูป Big rock ๑สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกชวงวัย 

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดการประชุมเครือขายชุมชน

ทองถิ่นตนแบบดานคุณธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่น

ตนแบบดานคุณธรรม ในป ๒๕๖๕ รวมกัน กับหนวยงานภาคีเครือขายและเครือขายชุมชนทองถิ่นทั่วประเทศ 

ณ หองประชุม ๑ชั้น ๑๖ ศูนยคุณธรรมฯ และผานระบบออนไลน Zoom โดยไดรับเกียรติจาก นายวีระ 

โรจนพจนรัตน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม 

เปนประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการการปฏิรูปดานวัฒนธรรมฯ เพื่อความสุขที่

ยั่งยืนของคมไทย” มีผูเขารวมประชุมจากผูแทนหนวยงานภาคีเครือขาย ๕ หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย กรมการศาสนา 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) รวมทั้งชุมชน

คุณธรรม องคกรคุณธรรม และทองถิ่นคุณธรรม จํานวนกวา ๙๐ รูป/คน เขารวมการประชุมฯ 

การประชุมครั้งนี้ ไดมีการนําเสนอ 

- ภาพรวมภารกิจของศูนยคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเครือขายทางสังคม ทิศทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่น

ตนแบบดานคุณธรรม ในป ๒๕๖๕ การแลกเปลี่ยนความเห็นจากผูแทนชุมชนทองถิ่นคุณธรรม การ

เขารวมพัฒนาเปนพี่เลี้ยงชุมชนใหกับเครือขายอื่นๆ  
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- การนําเสนอเปาหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมป ๒๕๖๕ รวมกับภาคีเครือขายชุมชน ทองถิ่น องคกร 

และหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ผานการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกชวงวัย ดังนี้ ๑) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย ๕ประการ 

ประกอบดวย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต มีจิตอาสา และกตัญูรูคุณ ๒) เสริม

ความเขมแข็งใหชุมชนทองถิ่นในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรมพรอมถอดบทเรียนชุมชนทองถิ่น

ตนแบบดานคุณธรรม จํานวน ๒๐๐ แหง ๓) กิจกรรมยกยองสื่อสงเสริมคุณธรรม และ ๔) พัฒนา

กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพ้ืนที่และระดับบุคคล 

- แผนการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อการสงเสริมคุณธรรมอยางยั่งยืน  

และตอยอดใหเกิดภาคีเครือขายการขยายผลการสงเสริมคุณธรรมในทุกพื้นที่ในอนาคตตอไป 

 

- การจัดเวทีขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรม รวมพลังวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวมสราง

สังคมคุณธรรมที่จับตองไดดวยพลังบวก ผาน Honey Bee Model 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดเวทีประชุมสรางความ

เขาใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรม ภายใตแนวทางของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ผานระบบ Zoom โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนย

คุณธรรม (องคการมหาชน) เปนประธานเปดการประชุม พรอมใหทิศทางเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผล

จังหวัดสงเสริมคุณธรรม มีผูบริหาร ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและผูเกี่ยวของเขารวมประชุมจาก ๗๒

จังหวัด กวา ๒๐๐ คน 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กลาววาหัวใจสําคัญของเวทีประชุมในวันนี้คือการขยายผลการสงเสริมจังหวัด

คุณธรรมใหครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมที่จับตองได การสรางจังหวัด

คุณธรรมตองเกิดจากการรวมพลังของภาคีเครือขายทุกภาคสวนภายใตบริบทของจังหวัด โดยเฉพาะสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดที่เปนฝายเลขานุการในการหนุนเสริมใหเกิดกลไกที่มีความยั่งยืน ผานการกําหนดคุณธรรม
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เปาหมาย การประกาศเจตนารมณที่เกิดจากการระเบิดจากขางใน ดวยแนวคิด Honey Bee Model และมี

การแชร โชวเชื่อมรอยความดีในตลาดนัดคุณธรรม พรอมจับมือกับมหาวิทยาลัยในทองถิ่นในการจัดการความรู 

อบรมวิทยากรสงเสริมคุณธรรมตัวคูณ ซึ่งถือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งสําคัญคือตองมีการบูรณาการ

ความรวมมือ มีเจาภาพ แกนนํา คณะทํางานและเครือขายที่จับมือกันอยางแนนแฟนรวมกันขับเคลื่อนดวย

พลังบวก เพื่อนําสูจังหวัดคุณธรรมตนแบบเปนแหลงเรียนรูขยายผลใหกับจังหวัดอื่นๆ ตอไป 

การขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรมทั่วทั้งประเทศนี้เปนภาพสะทอนที่จะเกิดขึ้นภายใตแผนปฏิบัติ

การสงเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ซึ่งมีหมุดหมายการเปนจังหวัดคุณธรรม ๓ป ไดแก มีเครือขายทางสังคมใน

จังหวัด ระดับองคกรคุณธรรม ๓ระดับ มีวิทยากรสงเสริมคุณธรรมที่สามารถเปน Coach มีการจัดทําหอ

เกียรติยศ (Hall of fame) เพื่อการยกยองชื่นชม มีกลไกการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่สะทอนความยั่งยืน มี

แผนปฏิบัติการของจังหวัดคุณธรรมที่มีความตอเนื่อง เกิดกลไกการขับเคลื่อนภาควิชาการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จและคุมคาจากการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม มีการถอดบทเรียนในรูปแบบวิดีทัศน /Info graphic/

องคความรูในแตละจังหวัด เพื่อเตรียมการเปนพี่เลี้ยงใหจังหวัดอื่นๆ และที่สําคัญคือเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ดีข้ึนของคนในจังหวัด 

ทั้งนี้ บทบาทของศูนยคุณธรรม ไดทําหนาที่ในการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือขายทั้งภาคสวนนโยบาย

และชุมชนปฏิบัติ สนับสนุนสถาบันทางวิชาการใหเกิดการจัดการความรู การประเมินสถานการณคุณธรรม

จังหวัด การถอดชุดความรูรูปธรรมตนแบบความสําเร็จ เพื่อขยายผลสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย 

คณะทํางาน คณะประสานงานจังหวัดและประเด็น สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดหรือตลาดนัดความ

ดี สนับสนุนการสรุปบทเรียน ติดตามผล ประเมินผลรวมกันในทุกจังหวัดที่เขารวม สรางการรับรู สื่อสาร

ผลงานความกาวหนาของแตละจังหวัดสูนโยบายและสาธารณะ สรางแรงจูงใจในการสงเสริมขับเคลื่อนดวยการ

ประกาศยกยอง 

ในเวทีนี้ยังไดรับเกียรติจากนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏรธานี นางจุรีพร ขันตี 

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา นายชูชาติ ราชจันทร วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นางสาวทัศนีย ดอน

เนตร ผอ.กลุมกิจการพิเศษ ผูแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางปจนากรณ แสนสุข ผอ.กลุมกิจการ

พิเศษ ผูแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ใหเกียรติสะทอนบทเรียนจากการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรม 

ในป ๒๕๖๓-๒๕๖๕ทําใหเห็นภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม จาก

การบูรณาการความรวมมือของภาคสวนภายในจังหวัดที่ตื่นตัวมากขึ้น ทําใหเขาใจทิศทางการขับเคลื่อนที่กาวสู

สังคมคุณธรรม และรูสึกไดถึงความรัก ความสามัคคี เปนจังหวัดที่มีความสงบมากขึ้น แตละจังหวัดไดสะทอน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนจังหวัดคุณธรรม คือ การมีผูวาราชการจังหวัดถือธงนําประกาศเปนวาระ

จังหวัด เกดิการบูรณาการองคกรที่ทําเรื่องคุณธรรมในจังหวัด มีการกําหนดตัวชี้วัดรวมระดับจังหวัดและระดับ

หนวยงาน มีการจัดตั้งกลไกทีมงาน ขับเคลื่อน มีการประชาสัมพันธ รณรงคและสื่อสารอยางตอเนื่อง มีการ

ถอดบทเรียนความสําเร็จ หนวยงาน องคกรคุณธรรมตนแบบ มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและ

ระดับภูมิภาค พรอมประกาศยกยอง ชื่นชม บุคคล องคกร หนวยงานทุกรูปแบบเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหคนดีมี

ที่ยืน 
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ไดกลาวทิ้งทายวา เรากําลังทําใหสังคมเปนสังคมคุณธรรมที่จับตองได 

ขอขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดที่มีหัวใจเกินรอย ไดมารวมสรางวัฒนธรรมในใจของผูคน รวมสราง

สังคมคุณธรรมดวยพลังบวก การรวมแรงรวมใจผนึกกําลัง สรางสิ่งดี ทําใหบานของเรามีความสุข อยูรวมกัน

ดวยความมั่นคง ผูคนเกิดพฤตินิสัยที่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง และเปนที่ชื่นชมจากนานาอารยประเทศดวย

ฝมือของพวกเราทุกคน 

ทั้งนี้ ผลจากเวทีในวันนี้แตละจังหวัดจะดําเนินการประเมินตนเอง พรอมแจงความประสงคเขารวมการ

พัฒนาสูการเปนจังหวัดคุณธรรมรวมกับศูนยคุณธรรม เพื่อเตรียมการขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรมตอไป 
 

 ๑.๒ การพัฒนาแกนนําการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ระดับภาค 

๑) ภาคอีสาน  

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดอบรมวิทยากรแกนนําการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัด

คุณธรรม (กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕โดยมีกลุมเปาหมายเปนแกนนําเครือขาย/คณะกรรมการ/

คณะทํางานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม/กลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมจังหวัดคุณธรรม จาก ๑๑จังหวัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๗-๑๘มีนาคม ๒๕๖๕ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น 

เซ็ น เตอร  จั งหวั ดขอนแกน โดยรองผู ว า ร าชการจั งหวั ดขอนแกน เปนประธานเปดการอบรม 

เนื้อหาการอบรมประกอบดวย  

- ทิศทางเชิงนโยบาย “ความคาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรม” การ

ขับเคลื่อนงานของศูนยคุณธรรม ตามบทบาทภารกิจ โดยยึดหลัก HONEY BEE MODEL ดวยหลักคิด

ที่วา ผึ้งจะไมตอมขยะ ผึ้งจะตอมแตความดี เชนเดียวกับงานขับเคลื่อนคุณธรรมคือการนําความดีจาก

อีกที่หนึ่งไปโชว แชร เชื่อม จนออกมาในรูปแบบของสมัชชาคุณธรรม ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาค 

ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชาติ พรอมกับเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล ผานสื่อออนไลนทุกรูปแบบเพื่อ

ขยายผลความดีออกสูสาธารณะในวงกวางมากยิ่งข้ึน 

- หลักคิด กระบวนการ และปจจัยผลสําเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรมนํารอง

ในภาคตะวันเฉียงเหนือ โดยมีแนวทางทั้งหมด ๘ขั้นตอนสูความสําเร็จ คือ ๑. ชวนกันกอการดี 

(ทบทวนวาใครบางท่ีเปนหัวขบวนสําคัญท่ีควรเชิญมาเปนแนวรวม/พันธมิตร) ๒. คนหาความจริงของ

พื้นที่ (ทบทวนวัฒนธรรมตอยอด/ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง)๓. เชื่อมโยงประสานพลัง ๔. พัฒนากลไก

ขับเคลื่อน (จัดจั้งกลไกขับเคลื่อน) ๕. ตั้งเปาหมายคุณธรรมรวมระดับจังหวัดรวมทั้งแนวทาง (ปญหาที่

อยากแก ความดีที่อยากทํา อัตลักษณคุณธรรมรวม) ๖. ลงมือทําตามแผน ๗. พัฒนาเพื่อความมั่นคง

ยั่งยืน (ตอยอด โชว แชร เชื่อม) ๘. สูการขยายผล (เชื่อมเครือขาย/สรางแกนนํารุนใหม/ขยายผล

ความรู) โดยที่ประชุมเห็นวา การจะใหเปนสังคมเมืองแหงคุณธรรมนั้น ควรเนนที่ผลลัพธและ

ผลกระทบ ไมเนนกิจกรรม ทําใหมีความตอเนื่องในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งระดับผูวาราชการ

จังหวัด และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และใหเปนเรื่องของคนรุนใหม 



-๕- 

 

- การเรียนรูถึงเทคนิคการถอดบทเรียน/จับประเด็นสําคัญ จากการศึกษาเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และ

รับฟงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีตัวอยางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายทางสังคม ๓กรณี ไดแก 

กรณีที่ ๑เครือขายภาครัฐ โดยนายอาทร ศรีเชียงสา สรรพากรภาค ๑๐จังหวัดอุดรธานี กรณีที่ ๒

เครือขายภาคประชาสังคม/ชุมชนคุณธรรม โดยนายประดิษฐ พรหมเสนา คณะกรรมการขับเคลื่อน

คุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และกรณีที่ ๓เครือขายองคกรธุรกิจสงเสริมคุณธรรม โดย นายจรูญ ศิริ

สรณ กรรมการบริหารบริษัท ริกิการเมนส จํากัด จังหวัดราชบุรี 

- การวิเคราะหตนทุน/ความพรอมการขับเคลื่อนตามกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของแตละจังหวัด 

และระดมความเห็นวางแผนเตรียมการ/แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ป ๒๕๖๖ 

- ผูเขารวมอบรมไดรวมกันวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งแตละจังหวัดตางแชรแผนกิจกรรมตามบริบทของ

จังหวัดตนเอง  

- แกนนําเครือขายทางสังคมที่เขารวมอบรมทั้ง ๑๑จังหวัด ๖๔คนไดแก จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย 

รอยเอ็ด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร นครพนม หนองคาย และขอนแกน  

 

๒) ภาคกลาง  

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕มีนาคม ๒๕๖๕ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดอบรมวิทยากรแกนนําการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดคุณธรรม (กลุมภาคกลาง) ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม และแผน

แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) โดยมี ผูแทนจาก ๖แกนนําเครือขายจังหวัด

ภาคกลางเขารวม ไดแก  จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดราชบุรี จํานวนกวา ๓๕ คน ณ หองประชุมเวลาดี  โรงแรม ณ เวลา จังหวัด

ราชบุรี รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรีเปนประธานเปดการอบรมฯ เนื้อหาการอบรมประกอบดวย 



-๖- 

 

- การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เปนการบูรณาการความรวมมือของเครือขายทางสังคมในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ผานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภายใต

การพัฒนาศักยภาพแกนนํา หนวยงาน และองคกร ดวยกระบวนการอบรมวิทยากรสงเสริมคุณธรรม 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาแกนนําเสริมพลังใหสามารถเปนตัวแทนในการสงเสริมคุณธรรมในองคกรและ

จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเวทีการอบรมฯในครั้งนี้ เปนการขยายผลการสงเสริมจังหวัด

คุณธรรม (ภาคกลาง) ตอยอดความสําเร็จจากทุนเดิมของพื้นที่ ผานประสบการณ ความรู และ

ความสําเร็จขององคกร/ชุมชน สูการเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อยกระดับสูนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับสังคมไทย 

- การทําความเขาใจทิศทางเชิงนโยบายการขับเคลื่อนและขยายผลการสงเสริมคุณธรรม เขาใจถึงหลัก

คิด กระบวนการ และปจจัยความสําเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนํารอง ป ๒๕๕๘ 

- ๒๕๖๕ (ภาคกลาง) และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีตัวอยางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ

เครือขายทางสังคม โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม/ชุมชน 

พรอมทั้งมีกระบวนการกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะหตนทุนความพรอมการขับเคลื่อนคุณธรรมของแตละ

จังหวัด และรวมวางแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของแตละจังหวัดในป 

๒๕๕๖ตอไป 

- ทิศทางเชิงนโยบาย “คาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรม” โดย รศ.นพ.สุริย

เดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม เนนย้ําเรื่อง คุณธรรม คือ วิถีชีวิต/ (วัฒนธรรม) คุณธรรม ที่

เกิดข้ึนจากการเรียนรูแบบซึมซาบจนกลายเปนวิถี โดยการดําเนินงานดานคุณธรรม จําเปนตองเริ่มตน

ที่ตัวเรา ควบคูกับการสงเสริม “คนดีมีพ้ืนที่ยืน ความดีมีพ้ืนที่ทางสังคม” 

- การเสวนาภายใตหลักคิด กระบวนการ และปจจัยผลสําเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริม

คุณธรรมนํารอง ในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคกลาง) การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนั้น “ผูนํา” 

จําเปนตองเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินการ ควบคูกับการหนุนเสริมเครือขายทาง

สังคม โดยการ “ใหใจและความรู” ยกยองความดีทุกรูปแบบผานการจัดเวทีกลางจังหวัดคุณธรรม 

เพื่อสรางเครือขายใหเกิดการเรียนรู ตอยอด และขยายผล แกนนําจะตองมีความพรอมทั้งทางดาน

รางกายและจิตใจ ผานการลงมือทําอยางมีสวนรวม ซึ่งการดําเนินงานเรื่องของคุณธรรม จะสงผลทํา

ใหชุมชนเกิดความสงบสุข ผลที่ไดตามมาคือปญหาทางสังคมลดลง และเกิดสังคมคุณธรรมขึ้นใน

ระดับประเทศ 

- การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีตัวอยางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายทางสังคม ๔กรณีศึกษา 

ไดแก (๑) เครือขายหนวยงานภาครัฐ/การบริหารจัดการกลไกเครือขายทางสังคม (กรณีจังหวัด



-๗- 

 

ราชบุรี) โดย นางสมพิศ หลวงแจม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี (๒) 

เครือขายภาคประชาสังคม โดย นายฉัตรชัย ธนิกกุล อดีตนายกบริหารสวนตําบลบานคา จังหวัด

ราชบุรี (๓) เครือขายองคกรธุรกิจ โดย นายเขมชาติ สถิตตันติเวช ประธานศูนยสงเสริมความ

รับผิดชอบตอสังคม และ (๔) เครือขายการศึกษา โดย นายสามารถ ควนเครือ ครูชํานาญการพิเศษ 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  

- การวิเคราะหตนทุน/ความพรอมการขับเคลื่อนตามกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของแตละจังหวัด 

และเตรียมการวางแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในป ๒๕๕๖โดย จังหวัด

คุณธรรมมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่ชัดเจน โดยขบวนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน ทั้งนี้ ผลจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ไมใชเปนจังหวัดที่ไมมีปญหาอะไรเลย 

แตเปนจังหวัดที่ผูคนไมยอมทําตอปญหา และมีสวนรวมในการแกไขปญหารวม รวมถึงเปนพลังในการ

สรางระบบหรือสภาพแวดลอมใหอยู ปลอดภัย และอบอุน 

 

๓) ภาคเหนือ 

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ จังหวัดแพร จัดอบรมวิทยากรแกนนําการขับเคลื่อนคุณธรรม

เชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม (กลุมภาคเหนือ) ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑มีนาคม ๒๕๖๕โดยมี ผูแทนเครือขายทาง

สังคมจาก ๗จังหวัดภาคเหนือ ที่แสดงความประสงคในการเขารวมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ไดแก จังหวัด

แพร นาน ลําปาง กําแพงเพชร เพชรบูรณ พิจิตร และเชียงราย เขารวม ณ โรงแรมแพรนครา อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพรโดยไดรับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษพาณิชย รองผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธานเปดการ

อบรมฯ พรอมทั้งกลาววา คุณธรรมเปนเรื่องของจิตใจ ยากที่จะทําใหเกิดความสําเร็จไดงาย และตองอาศัยใจ 

ใชความพยายามที่จะทําใหคนท่ัวไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม การอบรมครั้งนี้ถือเปนชวงที่ดีที่ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจังหวัดแพรไดตั้งเปาหมายที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม ๑๕๐แหง ทั้งภาครัฐ เอกชน 



-๘- 

 

ชุมชน การศึกษา และองคกรตาง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อใหเกิดการรวมพลัง และการมีสวนรวมในการทํางานให

เกิดความสําเร็จภายในจังหวัด 

โดยมเีนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

- การอบรมวันแรก : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม รวมบรรยายหัวขอ “ทิศทาง

เชิงนโยบายและความคาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดสงเสริมคุณธรรม” โดยกลาวถึง การ

สงเสริมคุณธรรมที่จะรวมขับเคลื่อนใหเกิดเปนจังหวัดคุณธรรมไดนั้น ควรเริ่มจากผูใหญตองเปน

ตัวอยางที่ดีใหกับคนรุนใหม โดยปฏิบัติจนเปนพฤตินิสัย เนนสงเสริมพลังบวกซึ่งกันและกัน มีความ

เอื้ออาทรตอกัน เหลานี้เปนสวนสําคัญที่จะชวยสรางเสริมภูมิคุมกันใหแตละบาน เปนบานที่นาอยู 

ขยายสูชุมชน สังคม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

- การเสวนาหลักคิดกระบวนการและปจจัยผลสําเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรม

นํารองในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ภาคเหนือ โดยมีวิทยากรรวมเสวนา ไดแก นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการ

สํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม ทันตแพทยไพรัช กาวประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ และ

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และ ผศ.ดร.ปรีดา จันทรแจมศรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย เปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีตัวอยางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายทาง

สังคมโดยเฉพาะในภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 

- กิจกรรมแบงกลุมยอยรายจังหวัด เพื่อระดมความเห็นรวมกัน พรอมกับวางแผนเตรียมความพรอมใน

การนําเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในป ๒๕๖๖ 

- แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมใหสําเร็จตองดําเนินการ ดังนี้ ๑. สํารวจรวบรวมทุนความดี  

และสถานการณคุณธรรม ๒.พัฒนาแกนนํา ๓. ทบทวนเปาหมายและอัตลักษณของแตละจังหวัด  

๔. ทบทวนกลไก ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ๕. ยกยองเชิดชูเกียรติ ๖. จัดตลาดนัดคุณธรรม/สมัชชา

คุณธรรม ๗. สงเสริมระบบ Social Credit ๘. สื่อสารรณรงคทุกชองทาง  

 



-๙- 

 

๑.๓ การสงเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

๑) จังหวัดสุราษฎรธานี   

-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสุราษฎรธานีเมืองคนดี 

วันที่ ๒๕กุมภาพันธ ๒๕๖๕ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุ

ราษฎรธานี และคณะทํางานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดสุราษฎรธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี ณ 

โรงแรมวังใต จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ให

เกียรติเปนประธานเปดการอบรมฯ โดยมีผูเขารวม จํานวน ๕๒คนในกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

และระดมสมองเพื่อจัดทําแผนแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

อยางยั่งยืน โดยมี นายอิทธิพร วันดี วิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ และนายประมวล บุญมา หัวหนากลุมงานสมัชชา

คุณธรรมและความรวมมือนานาชาติ ศูนยคุณธรรม นํากระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก ทําให

คณะทํางานเกิดพลังมุงมั่นในการพัฒนาระบบกลไกสูการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดความเขมแข็งในคณะทํางานฯ 

และแกนนําการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมของเมืองคนดี พรอมติดอาวุธการเสริมพลังใจตอการทํางานดาน

คุณธรรมดวยพลังแหงความดีและจิตอาสาเพื่อสวนรวม โดยมีเปาหมายขยายผลแนวทางการสงเสริมคุณธรรม

ไปในทุกพื้นที่ ทุกองคกร ในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อสรางรากฐานความมั่นคงดานจิตใจใหกับชาวเมืองคนดี

 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา จังหวัดสุราษฎรธานีได

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตอเนื่องเปนปที่ ๓ซึ่งเห็นความสําเร็จที่มาจากความรวมมือรวมแรงรวมใจของทั้ง ๘

เครือขายทางสังคม ชื่นชมและเปนกําลังใจใหคณะทํางานติดตามประเมินผลฯ และแกนนําภาคีเครือขายทุก

ทานที่เปนกลไกการขับเคลื่อน ถือเปนสวนสําคัญในการเสริมพลังใหกับทุกภาคสวนภายในจังหวัด ในการรวม

สรางสังคมคุณธรรม สรางเมืองคนดี มีวินัย ใสใจสวนรวม นับเปนความรวมมืออยางเขมแข็งทําใหการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

 



-๑๐- 

 

- ความรวมมือกับ ๘ เครือขายเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปที ่๓ 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) นําโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานัก

สงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหนากลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความ

รวมมือนานาชาติ รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ ๘ ภาคีเครือขายทางสังคม รวมหารือเพื่อ

เตรียมการขับเคลื่อนสุราษฎรธานีจังหวัดคุณธรรม ปที่ ๓ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ หองประชุม CD โรงแรมวังใต อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายยงจิรายุ อุปเสน กลาววา ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดรวมกับจังหวัดสุราษฎรธานีและ

หนวยงานองคกรเครือขายทางสังคมภาคสวนตางๆ ทั้ง ๘เครือขาย ในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัด

สงเสริมคุณธรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแนวทางของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดเกิดการเชื่อมโยงเครือขายทุกภาคสวน เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้ง

จังหวัดตามคุณธรรมเปาหมาย มีกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตามขยายผลอยางเปนระบบ มีเครื่องมือองค

ความรูในการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุมเครือขาย และมีการถอดบทเรียนความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม

ของเครือขายและองคกรตนแบบดานคุณธรรม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมเครือขาย

ภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานีอยางเขมขน เพื่อใหการขับเคลื่อน

จังหวัดสงเสริมคุณธรรมเปนไปอยางตอเนื่อง 

โดยไดรับเกียรติจาก นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานเปดการ

ประชุม พรอมกลาววา ตลอดระยะเวลา ๒ ปที่ผานมา ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร

ธานี เกิดการเชื่อมโยงเครือขาย สรางการมีสวนรวม มีการจัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาแนวทาง การ

ขับเคลื่อน และแกไขปญหารวมกัน มีการกําหนดเปาหมาย สูความสําเร็จในเชิงพฤติกรรม ในการสรางจิตสํานึก 

“วินัย” และการเสริมสราง “จิตสํานึกสาธารณะ” “การเห็นแกสวนรวม” และ “การเปนคนดี” ภายใต

คุณธรรมหลัก รวมกัน “สุราษฎรธานี เมืองคนดี มีวินัย ใสใจสวนรวม” จังหวัดสุราษฎรธานี มีความพรอมกาว

เขาสูจังหวัดคุณธรรมตนแบบในปที่ ๓ มีตัวอยางชุมชนองคกรคุณธรรมตนแบบ ที่เปนแหลงเรียนรู และมี

เครื่องมือในการขยายผล เปนตนแบบใหกับสังคมอยางเขมแข็ง แตยั่งยืนตอไป 

ดาน นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏรธานี กลาวถึงการประชุมหารือภาคีเครือขายทาง

สังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม “จังหวัดสุราษฎรธานี” ปที่ ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อใหการ ขับเคลื่อนกลไกเครือขายทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานีของ ๘ เครือขาย เกิดความตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ เกิดการผนึกกําลังบูรณาการ ทั้งทรัพยากร องคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เกื้อหนุนการ

ทํางานซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนอยางมพีลัง มีความเขมแข็งในภาพรวมของเครือขายจังหวัด

สุราษฎรธานี 

สําหรับผูเขารวมประชุม มีทั้ง ๘ ภาคีเครือขายทางสังคม ไดแก เครือขายภาครัฐ เครือขายศาสนา 

เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เครือขายการศึกษา เครือขายสื่อมวลชน เครือขาย



-๑๑- 

 

สาธารณสุขและอาสาเพื่อสังคม เครือขายเด็กและเยาวชน และเครือขายภาคธุรกิจเอกชน เขารวม ๑๐๓

หนวยงาน จํานวนกวา ๑๕๓ คน 

 

- “สุราษฎรธานี เมืองคนดี” เรงขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เตรียมขยายผลโมเดลชุมชน องคกร 

อําเภอคุณธรรมตนแบบทุกพื้นที่ พรอมสรางพื้นที่ความดีและยกยองเชิดชูคนดีในทุกเครือขาย 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี และ ๘เครือขายทางสังคมจังหวัดสุราษฎรธานี จัดประชุมคณะทํางาน

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อรวมกันวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ปที่ ๓ ใหสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตรชาติดานคุณธรรม โดยมีนายธธงชัย 

สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี เปนประธานในการประชุม พรอมดวยประธานคณะทํางาน ผูบริหาร 

ผูแทนหนวยงานและฝายเลขานุการฯ ทั้ง ๘เครือขาย และผูแทนองคกรตนแบบ ๕๐ องคกรของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี เขารวมประชุม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม 

หัวหนากลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความรวมมือนานาชาติ และเจาหนาที่กลุมงานสมัชชาฯ เปนผูแทนศูนย

คุณธรรมเขารวมประชุม ซึ่งจัดประชุมในพื้นที่ ณ หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี และใน

รูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom มีผูเขารวมทั้งในพ้ืนที่และระบบออนไลน จํานวนกวา ๗๐ คน 

ในการประชุมครั้งนี้ ผูแทนภาคีเครือขายไดรวมกันระดมความเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปที่ 

๓โดยมุงหวังใหเกิดแหลงเรียนรู องคกร ชุมชนตนแบบและองคความรู จาก ๘ เครือขายทางสังคมจังหวัดสุ

ราษฎรธานีอยางเปนรปูธรรม ใหสามารถเผยแพรขยายผลแกหนวยงาน องคกร และจังหวัดอื่นๆ ตอไปได และ

มีแผนถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุมเครือขาย พรอมคนหาเชิดชูบุคคล องคกร กลุมตางๆ 

ที่ทําความดีเปนตนแบบดานคุณธรรมในจังหวัด เพื่อประกาศยกยองเชิดชูคนดี องคกรดี และมุงสูการสรางหอ

เกียรติยศ (Hall of Fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อสรางคนดีใหมีที่ยืน ความดีใหมีพื้นที่ในสังคม 

รวมถึงพัฒนาแกนนําของหนวยงาน องคกรชุมชนเครือขายตนแบบเพ่ือเปนโคชและขยายผลอยางตอเนื่อง โดย

ภาคีเครือขายตางๆ มีความยินดีรวมบูรณาการการดําเนินงานเพื่อประสานกลุมเครือขายขับเคลื่อนการสงเสริม

คุณธรรมในองคกร ชุมชน อําเภอ และในจังหวัด เพื่อเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบโดดเดนอยางเปนรูปธรรม

ตอไป 

นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา จังหวัดสุราษฎรธานีพรอมในการเปน

จังหวัดคุณธรรมและไดดําเนินการสรางพื้นที่ใหคนดีมีที่ยืนในสังคม โดยผลักดันใหเปนนโยบายในการยกยอง

เชิดชูบุคคล องคกร ในแตละอําเภอ จํานวน ๑ คน/องคกร ทั้ง ๑๙ อําเภอ ในการประชุมจังหวัดทุกเดือน เปน
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การรวบรวมบุคคลผูทําความดีใหกับจังหวัดและสังคม ซึ่งจะทําใหบุคคลผูที่ทําความดีนั้น มีกําลังใจในการ

สรางสรรคสิ่งดี ทําคุณความดีใหกับสังคมตอไป พรอมกับมีตนแบบในการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที

โดยเฉพาะอําเภอคุณธรรม ที่จะเปนรากฐานในการสงเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร

ธานีได 

ดาน นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม ศูนยคุณธรรม 

(องคการมหาชน) กลาววา การขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับจังหวัด จําเปนที่จะตองมีตัวแบบใหเห็นในระดับ

พื้นที่ โดยศูนยคุณธรรมมีรูปแบบการทํางานโดยการสรางโมเดลผานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอยางมี

ขั้นตอนและขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง สมัชชาคุณธรรมทําใหคนดีๆ องคกรดีๆ กลุมดีๆ เกิดขึ้น ทําใหคน องคกร  

กลุมตางๆ ที่ทําเรื่องความดีมีพื้นที่ยืนในสังคม และการขับเคลื่อนเรื่องคนดี ที่มีวินัย และใสใจสวนรวม 

ที่เปนเปาหมายรวมกันของจังหวัดสุราษฎรธานี จะสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อทุกเครือขายมารวมกันขับเคลื่อนทั้ง

จังหวัด พรอมกับทิ้งทายไววา จังหวัดสงเสริมคุณธรรมหรือจังหวัดคุณธรรม ไมใชจังหวัดที่จะไมมีปญหาดาน

คุณธรรม แตเปนจังหวัดที่มีกระบวนการแกไขปญหา โดยไมยอมจํานนตอปญหารวมกันของคนในจังหวัด นี่คือ

คุณคาของสมัชชาคุณธรรม 

 

๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรม ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท โดยไดรับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต 

รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานเปดการอบรมฯ และมอบเกียรติบัตรใหแกผูผานการ

อบรมจํานวน ๓๐ คน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพกลไกผานกระบวนการเรียนรู การทํางานแบบเสริม
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พลังจังหวัดคุณธรรม เกิดทักษะการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง เรียนรูการออกแบบกระบวนการเสริม

พลังแบบมีสวนรวม พรอมทั้งใหคณะทํางานฯ ไดรวมระดมสมองบูรณาการแผนดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมในปที่ ๓ ตอไป โดยมีบทบาทและแนวทางการเสริมพลังใหเครือขายทางสังคมทั้ง ๙ เครือขาย 

เปนองคกรคุณธรรม เชื่อมประสานเครือขาย เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกยองชื่นชม ใหคําปรึกษาแนะนําให

ขอเสนอแนะ ชวนคิดวิเคราะหสังเคราะหตนเอง สนับสนุนกันและกัน รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธตนแบบที่ดี

โดยเฉพาะระบบ online 

 

- ศูนยคุณธรรม จับมือ เมืองกรุงเกา ยกทัพขับเคลื่อนพระนครศรอียุธยาจังหวัดคุณธรรม ปที่ ๓ 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) นําโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานัก

สงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหนากลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความ

รวมมือนานาชาติ รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๙ ภาคีเครือขายทางสังคม รวม

หารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปที่ ๓ ภายใตโครงการสมัชชา

คุณธรรมและแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ หองแกรนดบอลรูม 

โรงแรมอยุธยาแกรนด อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประเพื่อผลักดันใหงานคุณธรรมเปนวาระสําคัญในการดําเนินงานของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยเปนการสรางการรับรูแบบองครวมในการขับเคลื่อนทั้งคุณธรรมเปาหมายและคุณธรรม

ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน นอกจากนี้ยังเปนการเสริมพลัง (Empowerment) การขับเคลื่อนแกคณะทํางาน

เครือขายควบคูกับการเสริมหนุนความรู การถอดบทเรียน การติดตามประเมินผล และการรวบรวมขอมูล

คุณธรรม เพื่อยกระดับความรวมมือระหวางเครือขาย และสรางความตระหนักถึงบทบาทของเครือขายที่มีสวน

เสริมหนุนเครือขายอื่น นอกจากนี้ ยังรวมกันกําหนดหลักเกณฑกระบวนการคนหา ยกยองเชิดชูบุคคล 

หนวยงานตนแบบดานคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการยกยองพฤติกรรมดานคุณธรรม ๕

ดาน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญู) รวมถึงยกยององคกร/ชุมชนตนแบบดานคุณธรรมที่โดดเดน 

เพื่อสรางการรับรู และขยายผลตอไปในอนาคต 

ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน

ประธานกลาวตอนรับและเปดการประชุม กลาววา การดําเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

คุณธรรม มีการเชื่อมโยงเครือขายสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแกไขปญหาคุณธรรมรวมกันของแตละเครือขาย โดยไดกําหนดเปาหมายสู

ความสําเร็จเชิงพฤติกรรม ไดแก “ชาวอยุธยา มีวินัย ใสใจสวนรวม” มีการจัดตั้งกลไกคณะทํางานขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรมระดับจังหวัด ๙เครือขาย โดยแตละเครือขายคุณธรรมตางก็นําเอาสาระสําคัญจากประกาศ

เจตนารมณมาขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสูความสําเร็จ ทั้งนี้ เนนย้ําเรื่อง การรวมแรงรวมใจของ ๙

ภาคีเครือขายทางสังคม เพื่อผลักดันและพัฒนาตอยอด ขยายผลสงเสริมคุณธรรมความดีใหแกบุคคล องคกร 

และเครือขายตาง ๆ ใหครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดาน นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาววา การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผานมา มีการจัดกิจกรรมบูรณาการดานวิชาการกับ

สถาบันอุดมศึกษา อาทิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เปนตน และมีการจัดอบรมสงเสริมวิทยากรคุณธรรมในระดับโคช การขับเคลื่อนกิจกรรม

ความดีผานเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเสริมหนุนกลไกติดตาม

เสริมพลังเพ่ือเยี่ยมชมและใหกําลังใจการทํางานของเครือขาย การจัดทําขอมูลเครือขาย พรอมทั้งไดมีการถอด

บทเรียนชุมชน องคกรตนแบบ ๕๐ แหง และไดมีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค ปจจัยความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พรอมทั้งจัดทําขอเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ใน

ระยะตอไป โดยไดรับความสนใจจาก ๙ภาคีเครือขายทางสังคม ไดแกเครือขายภาครัฐและหนวยงานภายใต

กํากับดูแลของรัฐ, เครือขายศาสนา, เครือขายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน, เครือขายสื่อมวลชน, เครือขาย

ภาคธุรกิจเอกชน, เครือขายประชาสังคม, เครือขายองคกรชุมชน, เครือขายชุมชน และเครือขายการเกษตร 

เขารวม ๕๙ หนวยงาน จํานวนกวา ๘๕ คน 
 

 

๓) จังหวัดอุดรธาน ี

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน

จังหวัดคณธรรม จ.อุดรธานี 

วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุดรธานี และ ๖ ภาคีเครือขายทางสังคม รวมหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปที่ ๓



-๑๕- 

 

ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  

ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร ๑) จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ไดรับความสนใจจาก ๖ภาคีเครือขายทาง

สังคม ไดแก เครือขายภาครัฐ เครือขายศาสนา เครือขายภาคประชาสังคม เครือขายการศึกษา เครือขาย

สื่อมวลชน และเครือขายภาคธุรกิจ เขารวม ๙๒ หนวยงาน จํานวนกวา ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สนับสนุนกลไก ๖ ภาคีเครือขายใหเกิดการกําหนดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหเกิดการเยี่ยมชม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู (กลไกเสริมพลัง) รวมถึงการพัฒนาแกนนําของหนวยงาน องคกร ชุมชนตนแบบ เพื่อพัฒนา

สูแหลงเรียนรูดานคุณธรรม นอกจากนี้ ยังรวมกันกําหนดหลักเกณฑกระบวนการคนหา ยกยองเชิดชูบุคคล 

หนวยงานตนแบบดานคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนการยกยองพฤติกรรมดานคุณธรรม ๕ ดาน 

(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญู) รวมถึงยกยององคกร/ชุมชนตนแบบดานคุณธรรมที่โดดเดน เพื่อ

สรางการรับรู และขยายผลตอไปในอนาคต 

นายกองเอกปราโมทย ธัญญพืช รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กลาววา  การขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรมของจังหวัดอุดรธานีที่ผานมามีการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคสวน โดยเกิดการบูรณาการการ

ขับเคลื่อนและการแกไขปญหาคุณธรรมรวม ทั้งนี้ มีการกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัด

คุณธรรมสูความสําเร็จเชิงพฤติกรรม คือ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมทองถิ่น สรางจิตสํานึกที่ดี สงเสริมความมีวินัย 

ใสใจประโยชนสวนรวม” โดยเปนการนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จมาชื่นชม แชร โชว เชื่อมเรื่องราวดี ๆ ให

เกิดขึ้นภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ 

เนนย้ําเรื่อง “ประชาธรรม” คือ คนอุดรธานีจะตองเปนผูที่รูจักมากกวาสิทธิและหนาที่ของตน โดยจะตองเปน

ผูที่มี “คุณธรรมประจําใจ” 

โดยการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีประกอบดวย ๖ เครือขาย ที่ผานมานั้นมีการจัดกิจกรรมใน

รูปแบบตาง ๆ อาทิ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี การบูรณาการดานวิชาการกับสถานศึกษา 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) และมีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรสงเสริมคุณธรรมในระดับโคช เพื่อเปน

ชองทางในการพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย และมีการถอดบทเรียนควบคูกับการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงาน เพื่อเปนการสรางและขยายผลเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ทั้งนี้ ผลลัพธของการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม สงผลทําใหจังหวัดอุดรธานีไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยเปน “๑ ใน ๕ จังหวัดคุณธรรม

ตนแบบโดดเดน” จากทั่วประเทศ 



-๑๖- 

 

การเยี่ยมชมการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในองคกร ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี 

โดยมีการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณธรรมภายใตการปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ HAS คือ  

๑) H : Honesty ซื่อสัตย คือ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส ไรทุจริต ยึดมั่นในความถูกตองและเปน

ธรรม เบียดบังทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนของตน ๒) A : Accountability รับผิดชอบ คือ ตรงตอ

เวลาและไมเบียดบังเวลาราชการ มุงมั่นเวลาทํางานเพ่ือราชการ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดประโยชนของราชการเปน

หลัก และ ๓) S : Service Mind มีจิตบริการ คือ ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ 

 

๔) จังหวัดเชียงราย 

- การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังในคณะทํางานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัด

เชียงราย ระดมสมองบูรณาการแผนดําเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายสูความย่ังยืน 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย และคณะทํางานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดเชียงราย จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการ ในคณะทํางานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัด

เชียงราย ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๔) ณ หองประชุมดอกปบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอรทแอนดสปาเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหเกียรติเปนประธานเปดประชุม 

โดยมีผูเขารวมจํานวน ๔๕ คน 

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย กลาววาจังหวัดเชียงรายไดขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมตอเนื่องเปนปที่ ๓ ซึ่งเห็นความสําเร็จที่มาจากความรวมมือรวมแรงรวมใจของทั้ง ๑๓ 

เครือขายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะทํางานติดตามประเมินผลฯ ทุกทานที่เปนกลไกการ

ขับเคลื่อน ถือเปนสวนสําคัญในการเสริมพลังกับสวนราชการที่เรียงรอยเปนภาพเดียวกัน และมีเปาหมาย



-๑๗- 

 

เดียวกันคือการสรางเชียงรายเมืองคุณธรรม รวมสรางจิตสํานึกดี สิ่งแวดลอมดี มีวินัย ใสใจสวนรวม นับเปน

ความรวมมืออยางเขมแข็งทําใหการขับเคลื่อนคุณธรรมเกิดความยั่งยืนจนกลายเปนวิถีชีวิต 

ในเวทีวันนี้ไดมีการจัดกระบวนการเรียนรู แลกเปลี่ยน และระดมสมองทําแผนแบบบูรณาการเพื่อ

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายใหเกิดความยั่งยืน โดยมีอาจารยอิทธิพร วันดี วิทยากร และนายประมวล 

บุญมา หัวหนากลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความรวมมือนานาชาติ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) นํา

กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก ทําใหคณะทํางานเกิดพลังมุงมั่นในการพัฒนาระบบกลไกสูการ

เปลี่ยนแปลง พรอมหนุนใจเพื่อสรางเมล็ดพันธุคนดีหัวใจอาสาใหเติบโตเปนตนแบบแกสังคม โดยมุงหวังใหเกิด

เครือขายคนดีขยายไปทั่วทั้งจังหวัด นํานวัตกรรมความดีไปโชว แชร เชื่อมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และ

สงตอสูเยาวชนคนรุนใหม ตั้งเปาใหจังหวัดเชียงรายเปนพี่เลี้ยงใหจังหวัดอื่นๆ ตอไป 

 

- การระดมสมองขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายรวมกับ ๑๓ ภาคีเครือขายทางสังคม  

ปที่ ๓ 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย และ ๑๓ เครือขายทางสังคมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด

เชียงราย ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ หองประชุมกินรี โรงแรมลักษณวรรณ รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ใหเกียรติเปนประธานเปดประชุม 

รวมทั้ง ผูบริหารสวนราชการ และผูแทนองคกรเครือขายตางๆ รวมประชุม ทั้ง ๑๓ เครือขาย ไดแก  

๑. เครือขายดานศาสนา ๒. เครือขายชุมชนคุณธรรม ๓. เครือขายเกษตรคุณธรรม ๔. เครือขายเด็กและ

เยาวชนคุณธรรม ๕. เครือขายทองถิ่นคุณธรรม ๖. เครือขายศิลปนพื้นบานคุณธรรม ๗. เครือขายสถานศึกษา



-๑๘- 

 

คุณธรรม ๘. เครือขายสวนราชการคุณธรรม ๙. เครือขายอําเภอคุณธรรม ๑๐. เครือขายสาธารณสุขคุณธรรม 

๑๑. เครือขายสื่อคุณธรรม ๑๒. เครือขายประชาสังคมคุณธรรม ๑๓. เครือขายธุรกิจคุณธรรม โดยมีผูเขารวม

กวา ๑๙๐ คน จาก ๑๓๙ หนวยงาน 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย กลาววา ที่ผานมาจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรม

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมาโดยตลอด และรูสึกยินดีมาก ที่จังหวัดเชียงรายมีหนวยงานภาคีมากถึง ๑๓

เครือขายทางสังคม ซึ่งถือวามากที่สุดในประเทศไทย แมคนในจังหวัดเชียงรายเอง ยังมีความหลากหลาย ทั้ง

ทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ เนื่องจากพื้นที่อยูติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งก็ไมไดเปนอุปสรรคตอการ

ขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม โดยเฉพาะการประชุมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นในวันนี้ 

จะมีทั้งผูรวมประชุมที่หลากหลายอาชีพ หลายวัย ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่แตละสายอาชีพ แตละวัย จะมา

แลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณซึ่งกันและกัน พรอมทั้งรวมกันระดมสมองแสดงความเห็น เพื่อการพัฒนา

กลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงตองอาศัยความ

รวมมือรวมใจของพี่นองชาวจังหวัดเชียงราย ภาคีเครือขายทางสังคมทั้ง ๑๓ เครือขาย ศูนยคุณธรรม ที่จะ

รวมกันตอยอดภายหลังจากการประชุมวันนี้ เพื่อจะไดมีโครงการ หรือกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย

ตอไปในอนาคต 

นายพิสันต จันทรศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กลาววา การประชุมฯ ในวันนี้ ถือเปนการเตรียม

ความพรอมในการกาวสูจังหวัดคุณธรรมตนแบบ ปที่ ๓ เพื่อใหการขับเคลื่อนกลไกเครือขายทางสังคมจังหวัด

เชียงราย ทั้ง ๑๓เครือขาย เกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดการผนึกกําลังบูรณาการ ทั้งทรัพยากร 

องคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู เกื้อหนุนการทํางานซึ่งกันและกัน รวมถึงจัดทําแผนการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหเกิดความตอเนื่องสูความยั่งยืน ที่สอดคลองกับประกาศเจตนารมณ 

ความรวมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดคุณธรรม ซึ่งทุกหนวยงานไดรวมประกาศ เมื่อวันที่ ๒๑

สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา และตั้งแตป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ไดมีการดําเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรมผานกลไกคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๑๓ เครือขาย มีการบูรณาการความรวมมือดาน

วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด อาทิ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาลัยเชียงราย เปนตน มีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรสงเสริม

คุณธรรม (ระดับ Coach) ภายใตโครงการสงเสริมเครือขายทางสังคมตอตานการทุจริตดวยมิติ ทางวัฒนธรรม

และมิติดานสังคม มีการขับเคลื่อนกิจกรรมความดีผานเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัด

เชียงราย รวมทั้ง มีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม เชิง

พื้นที่จังหวัดเชียงราย พรอมทั้งจัดทําขอเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในระยะ

ถัดไป 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม ศูนยคุณธรรม (องคการ

มหาชน) กลาววา การประชุมในวันนี้ถือวามีคุณคาและมีความหมายมาก ซึ่งตองขอชื่นชมทุกทานที่เขารวม

ประชุมในวันนี้ และแนนอนวา การขับเคลื่อนคุณธรรมที่รวมมือกันทําอยูตอนนี้ นอกจากจะทําใหมีความสุข 

และสนุกแลว ยังมีคุณคาตอชีวิต และมีโอกาสที่จะไดรูจักเพื่อนใหมๆ เพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาตัวเอง ที่จะมา



-๑๙- 

 

พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางเครือขาย เพื่อรวมระดมวาจะมีแนวทางอยางไรที่จะขับเคลื่อนงานสงเสริมสังคม

คุณธรรมของจังหวัดใหเกิดผลสําเร็จ มีกิจกรรมที่สอดคลอง เหมาะสม กับเปาหมายดานคุณธรรมของจังหวัด 

เชน การมีสํานึกของพลเมือง การลดความรุนแรงในครอบครัว ความมีวินัย ใสใจสวนรวม การมองถึงความ

เปนไปไดของกิจกรรม ซึ่งแนนอนวาตองมีความเปนไปได เพราะมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งการระดมสมองวันนี้ 

ถือเปนการรวมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตอไปสําหรับป ๒๕๖๕ และคงจะไดนําผลงาน

ของทุกๆ เครือขายมาจัดแสดงในเวทีงานสมัชชาคุณธรรม ป ๒๕๖๕ ตอไป 

นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอผลการดําเนินงานดานวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรม

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ป ๒๕๖๔ โดย ผศ.จามรี พระสุนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ผลการถอด

บทเรียนความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายทางสังคมเชียงราย กรณีเครือขายประชาสังคม โดย 

ดร.ณัฐรกานต คําใจวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยพบวาตนทุนทางสังคม ที่เกี่ยวของกับ

เครือขายองคกรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงราย คือ การมีองคกร หนวยงาน บุคลากร ที่มีจิตอาสา พรอม

รวมมือสงเสริมและขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมและงานดานคุณธรรมจํานวนมาก รวมทั้งเกิดโครงการที่เปน

ตนแบบความสําเร็จจํานวนมาก เชน เครือขายโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย ที่สงเสริมกิจกรรมเพื่อ

ผูสูงอายุและชุมชนใหมีความรูเทาทันโลก การเปลี่ยนแปลง มีรายได สามารถพึ่งพาตนเอง และชวยเหลือสังคม

ได , ชมรมคนดี ศรีเชียงราย ที่มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีเชียงรายเพื่อสงเสริมใหเชียงรายเปนเมือง

แหงคนดี และ ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขายทางสังคมเชียงราย กรณี

เครือขายเด็กและเยาวชน โดย ดร.ภัททิรา วิภาภิญโญ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเครือขายเด็กและเยาวชน 

มีกลุมพันธมิตรองคกรตางๆ ที่เขามารวมกันขับเคลื่อนทั้งหมด ๒๒ องคกร และผูแทนที่สงเขามาเปนแกนนํา

ขับเคลื่อน ทั้งหมด ๒๕ คน โดยการขับเคลื่อนมีการตอยอดและขยายผลตามประกาศเจตนารมณ ใชเปาหมาย

คุณธรรมที่ยึดถือรวมกันคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนี้ยังพบวา กลุมเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงราย มีตนทุนทางสังคมที่เขมแข็ง ประกอบไปดวย ความศรัทธาตอคําสั่งสอนในแตละศาสนา ความออน

นอมถอมตน มีการรับฟงจากผูมีประสบการณไปวิเคราะห ไตรตรอง กอนลงมือปฏิบัติ ตลอดจนศักยภาพใน

การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สงผลใหเกิดความสําเร็จในดานการประสานความรวมมือกันระหวางภาคี

เครือขาย 

สําหรับชวงสําคัญของการประชุมฯ คือ การแบงกลุมยอย ๑๓เครือขาย เพื่อระดมพลังสมองขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปที่ ๓ มีทั้งหมด ๓ประเด็น คือ ๑. กิจกรรมรวมที่เครือขาย/ระหวางเครือขายจะ

รวมกันทําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูจังหวัดคุณธรรมปที่ ๓๒. ขอเสนอตอหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคล 

องคกรตนแบบเพื่อชื่นชมยกยอง และ ๓. ขอเสนอตอรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม

จังหวัดเชียงราย ป ๒๕๖๕ซึ่งมีแผนจัดงานในชวงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 



-๒๐- 

 

 

- การผนึกกําลัง๑๓ เครือขายคุณธรรมขับเคลื่อนเชียงราย Moral City พรอมคนหา เชิดชูบุคคล/

หนวยงานตนแบบ ผลักดันหอเกียรติยศ (Hall of fame) สรางคนดีมีท่ียืน ความดีมีพ้ืนที่ในสังคม 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย และ ๑๓ เครือขายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเวทีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยไดรับเกียรติจากนายประเสริฐ จิตตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เปนประธานเปดการ

ประชุม 

มีนายพิสันต จันทรศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ มีที่ปรึกษา

คณะทํางานฯ ประธานคณะทํางาน ผูบริหาร ผูแทนหนวยงานและฝายเลขานุการฯ ทั้ง ๑๓ เครือขายเขารวม

ประชุม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม หัวหนากลุมงาน

สมัชชาคุณธรรมและความรวมมือนานาชาติ และเจาหนาที่กลุมงานสมัชชาฯ เปนผูแทนศูนยคุณธรรมเขารวม

ประชุม ณ หองประชุมไชยนารายณ โรงแรมไชยนารายณ ริเวอรไซด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มี

ผูเขารวมเวทีทั้งในพ้ืนที่และระบบออนไลน จํานวนกวา ๑๐๐ คน 

ในเวทีไดพิจารณาทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เครือขาย

ไดรวมระดมความเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปที่ ๓โดยมุงหวังใหเกิดแหลงเรียนรู องคกร ชุมชน

ตนแบบและองคความรูจาก ๑๓เครือขายทางสังคมคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม ใหสามารถเผยแพรขยายผลแก

จังหวัดอื่นตอไป มีแผนถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุมเครือขายและจังหวัดคุณธรรมเชียงรายจากการ

ขับเคลื่อนในระยะ ๓ป พรอมคนหาเชิดชูบุคคล/หนวยงานตนแบบดานคุณธรรมในจังหวัดเพื่อประกาศยกยอง

ในงานตลาดนัดคุณธรรมจังหวัด และสรางหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อ

สรางคนดีใหมีที่ยืน ความดีใหมีพื้นที่ในสังคม รวมถึงพัฒนาแกนนําของหนวยงาน องคกรชุมชนเครือขาย

ตนแบบเพื่อเปนโคชและขยายผลอยางตอเนื่อง โดยองคกรเครือขายคุณธรรมตางขานรับยินดีผนึกพลัง

เครือขายสานงานจังหวัดคุณธรรมสูความยั่งยืนและเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบโดดเดนอยางเปนรูปธรรม

ตอไป 

นายพิสันต จันทรศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กลาววาจังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดคุณธรรมนํารอง

ของภาคเหนือ เรามุงหวังใหเชียงรายเปนโมเดล Moral City และเปนตนแบบใหจังหวัดอื่นๆ ตอไป 



-๒๑- 

 

ดานรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดกลาวชื่นชมจังหวัดเชียงรายซึ่ง

ไดรับการประกาศเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบโดดเดนจากกระทรวงมหาดไทย และใหขอคิดสูความยั่งยืนของ

การเปนจังหวัดคุณธรรมวา “การเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบมีอะไรที่สัมผัสได อะไรคือการเปลี่ยนแปลง อะไร

คือความยั่งยืน ทั้งคนในพื้นที่และคนนอกสามารถบอกไดอยางภาคภูมิใจ บทบาทถัดจากนี้จะทําอยางไร ใคร

เปนแกนนําเจาภาพ คนท่ีตอบคําถามไดคือพ่ีนองชาวเชียงราย” 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจัดการสํานักสงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม กลาววา ศูนยคุณธรรมมี

รูปแบบการทํางานโดยการสรางโมเดลผานกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอยางมีขั้นตอนและขับเคลื่อนอยางเปน

ขบวนตอเนื่อง โดยประสานความรวมมือกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อจับมือกับเครือขายใหเกิดการเชื่อม

รอยความดีเขาหากัน การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในปนี้นับเปนปที่ ๓ที่ทุกเครือขายไดมารวม

กําหนดอนาคตของเชียงรายดวยกัน และทั้ง ๑๓เครือขายจะมารวมออกแบบทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน

อยางเปนรูปธรรมในเวทีตอไป 

โดยการประชุมไดปฏิบัติตามมาตรการ การปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ของจังหวัดเชียงรายอยางเครงครัด และไดเปดโอกาสใหคณะทํางานทั้ง ๑๓เครือขายเขารวมประชุมผาน (ผาน

ระบบ Zoom Meeting และจัดใหมีการ Live Facebook เพื่อเผยแพรสรางการรับรูผลการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในวงกวางแกเครือขายคุณธรรม ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทั่วไป

อีกดวย 

 

- ศูนยคุณธรรมจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ถอดความสําเร็จเครือขายประชา

สังคมคุณธรรม ชูโมเดล “๖ส. - ๔ย.” ขยายเครือขายคุณธรรมทั่วเมืองเชียงราย 

วันที่ ๓ตุลาคม ๒๕๖๔ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

และเครือขายประชาสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเวทีถอดบทเรียนความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม

ของเครือขายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือขายประชาสังคม ผานระบบแอพพลิเคชั่น Zoom 
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โดยมี พระครูปยวรรณพิพัฒน ประธานเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธาน

คณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือขายประชาสังคมคุณธรรมเปนประธานการประชุม โดยไดรับเกียรติ

จาก นายสนั่น เนตรสุวรรณ ประธานสภาหมอเมืองลานนา นายกิตติ ทิศสกุล ที่ปรึกษาคณะทํางาน ผศ.ปรีดา 

จันทรแจมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.เดนศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกลาเชียงราย ผูกอตั้งชมรมคนดีศรีเชียงราย นางสาวอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย กรรมการบริหารไรรื่นรมย นางสาวสมถวิล เอี่ยมโก 

เลขาธิการมูลนิธิจิตอาสา นางสาวทัศนีย ดอนเนตร ผูอํานวยการกลุมกิจการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย พรอมดวยผูบริหาร ผูแทนเครือขายประชาสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เขารวมประชุม จํานวน 

๓๒คน โดยนางสาวจีระวรรณ บรรเทาทุกข นักวิชาการสงเสริมคุณธรรม กลุมงานสมัชชาคุณธรรมและความ

รวมมือนานาชาติ เปนผูแทนศูนยคุณธรรม เพื่อถอดบทเรียนความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือขาย

ทางสังคมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย กรณีเครือขายประชาสังคม ภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) 

จากบทเรียนความสําเร็จของเครือขายประชาสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ไดสะทอนใหเห็นถึง

ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ เกิดโมเดลตัวอยางที่โดดเดน เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน กลุมเครือขายเขมแข็ง 

เปนการจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจ เกิดการขยายผลไปยังกลุมเครือขายอื่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย อัน

นําไปสูการเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบอยางเปนรูปธรรม จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีตนทุนคุณธรรมสูง

อยางมาก พบวามีหนวยงานภาคประชาสังคมกวา ๒๐๐องคกรในจังหวดัที่มีจิตอาสา พรอมรวมมือสงเสริมและ

ขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมเปนอยางดี และมีโครงการที่เปนตนแบบความสําเร็จจํานวนมาก อาทิ เครือขาย

โรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย ซึ่งสงเสริมกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุและชุมชนเพื่อใหมีความรูเทาทันโลกเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง มีรายได พึ่งตนเองได และสามารถชวยเหลือสังคมได มีชมรมคนดีศรีเชียงราย ที่มีการจัด

กิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีเชียงรายเพื่อสงเสริมใหเชียงรายเปนเมืองแหงคนด ี

จากเวทีถอดบทเรียน พบวา เครือขายประชาสังคมมีแนวทางความดีที่อยากทํารวมกัน ไดแก การ

ขับเคลื่อนงานคุณธรรมดวยนวัตกรรมคุณธรรม อาทิ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติ ไฟปาหมอก

ควัน การขับขี่บนทองถนนดวยความมีวินัยและน้ําใจ พรอมจัดกิจกรรมเชิงรุก อาทิ อบรมหลักสูตรวิทยากร

คุณธรรม, คายเด็กและเยาวชน, พัฒนาศักยภาพและสรางบุคลิกภาพใหแกคนในชุมชน และดําเนินกิจกรรมยก

ยองสงเสริมคนทําดี ขยายเครือขายผูรวมอุดมการณสงเสริมคุณธรรมอยางตอเนื่องทุกพื้นที่ใหครอบคลุมทั้ง

จังหวัด รวมถึงจัดทําและขับเคลื่อนธรรมนูญคุณธรรมตามเจตนารมณคานิยมคุณธรรม ๔ประการ พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีกลไกคณะทํางานเครือขายประชาสังคมคุณธรรม และแกนนําวิทยากรสงเสริม

คุณธรรม ผูนําองคกรของภาคประชาสังคมในการรวมขับเคลื่อน คณะทํางานเครือขายประชาสังคม เนนย้ํา

โมเดล ๖ส. ไดแก สํารวจ สงเสริม สนับสนุน สรางเครือขาย สานพลังสามัคคี สื่อสารผลสําเร็จ และ ๔ย. คือ 

ย้ํา ยก โยง ขยาย เพื่อใหทุกองคกรรวมสํารวจประเมินตนเอง สานพลังความสามัคคีใหเกิดขึ้น เชื่อมโยงเพื่อ

เสริมพลังกัน พรอมสื่อสารรวมแรงรวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน และตองเดินหนาตอไปใหงานภาคประชาสังคม

สามารถขยายความดีครอบคลุมทั้งเมืองเชียงรายไดอยางแทจริง 
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๒. การจัดเวทีวิชาการดานคุณธรรม 

 ๒.๑ ศูนยคุณธรรมจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมดวยมาตรฐานดานคุณธรรม

ขององคกรนํารอง 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) โดยกลุมงานวิจัยนวัตกรรมและระบบ

พฤติกรรมไทยจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมดวยมาตรฐานดานคุณธรรมขององคกรนํารอง 

โดยวัตถุประสงคของเวทีครั้งนี้ประกอบไปดวย ๑. สรางความเขาใจกระบวนการพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรม

รวมกันระหวางศูนยคุณธรรมและภาคีเครือขาย ๒. เพื่อเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันขององคกรนํารอง

และองคกรที่สนใจสงเสริมคุณธรรมในองคกร และ ๓. เพื่อใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการสงเสริม

องคกรคุณธรรม และแนวทางในการทํางานรวมกันในอนาคต 

สําหรับองคกรนํารองที่รวมแลกเปลี่ยนประกอบไปดวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) และมีองคกรที่ดําเนินงานและสนใจดําเนินงานดานพัฒนาองคกร

คุณธรรมเขารวมแลกเปลี่ยนรวมดวยจํานวน ๔ องคกร คือ ๑. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

กระทรวงสาธารณสุข ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๓. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

(อสค.) และ ๔. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เวทีแลกเปลี่ยนเริ่มจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กลาวถึง

เวทีวันนี้วามีความหมายอยางมาก เพราะเปนการนําเสนอมาตรฐานดานคุณธรรมสําหรับองคกรซึ่งศูนย

คุณธรรมพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยความทาทายคือทําอยางไรใหมาตรฐานดานคุณธรรมมี

ความยืดหยุน ตามบริบทขององคกร ศูนยคุณธรรมจึงพัฒนาใหเปนในรูปแบบของไกดไลนที่เปนระบบ องคกร

สามารถนําไปปรับใชไดตามบริบทขององคกร และที่สําคัญคือเปนมาตรฐานดานคุณธรรมที่อยูบนหลักการเชิง

บวก (Positive) หลังจากนั้นเปนการทบทวนกระบวนการสงเสริมการนํามาตรฐานดานคุณธรรมไปใชโดย คุณ

ธัญลักษณ ศรีสงา หัวหนากลุมงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และคุณณัชมัศโอดี วิทยากร

กระบวนการ และคืนขอมูลการขับเคลื่อนมาตรฐานดานคุณธรรมรวมกันขององคกรนํารองโดย คุณจารุปภา 

วะสี นักวิจัยโครงการถอดบทเรียนองคกรนํารองท่ีนํามาตรฐานดานคุณธรรมไปใช 
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ชวงแลกเปลี่ยนแนวทางในการสงเสริมองคกรคุณธรรม และการทํางานรวมกันในอนาคตองคกรที่เขา

รวมองคกรนํารองไดสะทอนวา หลักการสําคัญของการพัฒนาองคกรคุณธรรมคือ การเปนองคกรคุณธรรมไม

ควรถูกบังคับ และควรทําใหเรื่องคุณธรรมเกิดมาจากสภาพแวดลอม จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร 

ในขณะที่องคกรที่ดําเนินงานและสนใจดําเนินงานดานพัฒนาองคกรคุณธรรมก็มองเห็นถึงความเปนไปไดของ

การดําเนินการและการนําเครื่องมือและกระบวนการพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมไปใชในการสงเสริม

คุณธรรมขององคกร 

ปดทายดวยการกลาวสรุปภาพรวมของงานพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมโดย รศ.นพ.สุริยเดว  

ที่เชื่อมโยงใหเห็นบทบาทของมาตรฐานดานคุณธรรมในฐานะเครื่องมือสงเสริมคุณธรรมขององคกร ซึ่งสามารถ

ยกระดับไดตั้งแตองคกรสงเสริมคุณธรรม องคกรคุณธรรม ไปจนถึงองคกรคุณธรรมตนแบบเวทีถอดบทเรียน

การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมดวยมาตรฐานดานคุณธรรมขององคกรนํารองในครั้งนี้เปนกระบวนการหนึ่งที่

สําคัญของการสรางพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูขององคกรภาคีที่รวมขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเมื่อเกิดการเชื่อมรอย

องคกรตางๆ เขาดวยกันก็จะนําไปสูการสรางระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนสังคมไทยสูสังคมคุณธรรมตอไป 
 

 

๒.๒  เครือขายการศึกษารวมไขปมการศึกษาในยุคโควิด (ครั้งท่ี ๒) 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรมรวมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  จัดเวทีเสวนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาในชวงวิกฤตโควิดดวยพลังบวก ไขปมการศึกษา ยุคโควิดครั้งที่ ๒ : นโยบายและ

มาตรการการสนับสนุนการสอนในยุคโควิดของกระทรวงศึกษา ไดรับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย ศุภาวานิช รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จารุณี  ทอง

สุข  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาโต จังหวัดปตตานี และ รองศาสตราจารยนายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี 

ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม โดยมี ผศ.ดร.สืบวงศ  กาฬวงศ เปนผูดําเนินรายการ มีผูอํานวยการ ครูจาก

โรงเรียนเครือขายของศูนยคุณธรรมทั่วประเทศเขารวมรับฟงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จํานวนกวา ๑๒๐คน 

ดร.เกศทิพย ศุภาวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแจงนโยบายและมาตรการ

การสนับสนุนการสอนในยุคโควิดของกระทรวงศึกษา คือ เสนอทางเลือกใหกับโรงเรียนในการเลือกรูปแบบ

การเรียนการสอน ๕ ประการ ไดแก On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝาระวังตามประกาศของศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ On-air เรียนผานมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV On-demand เรียนผานแอปพลิเคชันตางๆ On-

line เรียนผานอินเตอรเน็ต และ On-hand เรียนที่บานดวยเอกสาร เชน หนังสือ แบบฝกหัดใบงาน ใน



-๒๕- 

 

รูปแบบผสมผสาน รวมทั้งมีการชวยลดภาระผูปกครองดวยการสนับสนุนงบประมาณ ใหเด็ก คนละ ๒,๐๐๐

บาท และมีโครงการคุรุทายาท พัฒนาผูบริหารโรงเรียน หวังเปลี่ยน mindset เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

บริการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและตอบโจทยศักยภาพเด็กและผูปกครอง ปรับบทบาทเปนพี่เลี้ยงคุณคร ู

ดร.จารุณี  ทองสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาโต จังหวัดปตตานี ตนแบบในการแกไขปญหาการเรียน

ออนไลน ปญหาดานเครื่องมือในการเรียนออนไลน ปญหาผูปกครองทําการบานใหนักเรียน มีการทําขอมูล

สภาพปญหาของเด็กเปนรายบุคคลจนพัฒนาเปนโมเดล Homemade leaning ทําความเขาใจกับผูปกครอง

ไมใหเปนภาระในการดูแลลูกๆในการเรียนออนไลน เนนการทํากิจกรรมสรางทักษะอาชีพผานโครงงาน และ

นําเสนอในระบบออนไลน เปนรูปแบบ on the job training  สรางการเรียนรูจากการปฏิบัติ ครูตองเปลี่ยน

บทบาทเปนพี่เลี้ยงมากกวาการอบรมสั่งสอน ผอ.โรงเรียนตองทําความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียนในการปรับ

บทบาทจากครูเปนพี่เลี้ยงมากข้ึน 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ฝากความเห็นกับกระทรวงศึกษา อยากเห็นทิศทางการจัดการศึกษามุงเปา เด็ก

เกง เด็กมีความสุข จากประสบการณ พบวา คุณครูในโรงเรียนที่อยูหางไกล มักจะคิดนอกกรอบเพื่อแกไข

ปญหาใหกับเด็กไดเรียนรู วันนี้เราจะผลิตเด็กไปสูเด็กดีหรือวาเด็กเกง  สังคมตองตอบปญหานี้ และโรงเรียน

ตางๆ ก็ตองคิดใหไดวาตองการจะสรางเด็กแบบไหน และตองปรับตัวอยางไรในการบมเพาะเด็กในโรงเรียน 

สําหรับหลังสถานการณโควิด On-demand สามารถใหเด็กออกแบบเองไดหรือไม On-site ใหเด็กไดเรียนรู

ผานการปฏิบัติ มีโรงเรียนเปนศูนยเรียนรู ใหเด็กไดเรียนรู แบบ on the job training   

ขอสรุปจากการเสวนาครั้งนี้ มีขอเสนอที่นาสนใจที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ดานบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนหรือคุณครูก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม ควรปรับบทบาทเปนพี่เลี้ยง

มากขึ้น ผูอํานวยการเปนพี่เลี้ยงใหครู ครูเปนพี่เลี้ยงใหนักเรียน และนักเรียนไดเรียนรูรวมกันกับผูปกครอง 

มุงเนนการสรางทักษะชีวิตบูรณาการหลักสูตรการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น เนนน้ําหนักการเรียนรู

มากกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมติดกรอบตัวชี้วัด และในสวนของผูบริหาร ตองไดรับการพัฒนาแนวคิดให

สามารถเปนพี่เลี้ยงและคิดนอกกรอบ เปน PLC ได โดยกระทรวงสนับสนุนดานระบบที่จะอํานวยความสะดวก

เรื่องเครื่องมือที่โรงเรียนจะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งอยูใน Website ที่เกี่ยวของ เชน 

Website ครูพรอม  และอยูใน Application ที่คุณครูสามารถเขาไปเลือกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และสิ่ง

สําคัญที่จะพลิกวิกฤติเปนโอกาสในการปฏิรูปดานการศึกษา คือ แนวทาง รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสมหลัง

สถานการณโควิด 

 

 



-๒๖- 

 

 

๓. งานศาสตรพระราชา นวัตกรรมคูคุณธรรม 
 ๓.๑ ศูนยคุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ศาสตรพระราชา” นวัตกรรมคูคุณธรรม สูการใชชีวิต

แบบยั่งยืน ในงาน “ใตรมพระบารมี ๒๔๐ป กรุงรัตนโกสินทร” 

ศูนยคุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ศาสตรพระราชา” นวัตกรรมคูคุณธรรม สูการใชชีวิตแบบยั่งยืน 

ในงาน “ใตรมพระบารมี ๒๔๐ป กรุงรัตนโกสินทร” 

วันที่ ๒๒เมษายน ๒๕๖๕ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) นําโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการ

ศูนยคุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวขอ “ศาสตรพระราชา” นวัตกรรมคูคุณธรรม สูการใชชีวิตแบบยั่งยืน

งาน เนื่องในงาน “ใตรมพระบารมี ๒๔๐ป กรุงรัตนโกสินทร” เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคแหงราชวงศจักรี ณ หองออดิทอเรียม หอศิลปรวมสมัยราช

ดําเนิน กรุงเทพมหานคร และถายทอดสดผาน Facebook Fanpageศูนยคุณธรรม Moral Center Thailand 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาววา ศูนยคุณธรรมไดดําเนินการทําภารกิจที่

สําคัญคือโครงการตามรอยพระราชา ดวยการผนึกกําลังคนดีรวมเปนหนึ่งในโครงการที่ถือวาเปนหัวใจแหง

คุณธรรม และตอบโจทยหลายอยางของชาติบานเมืองไมใชเพียงแคประเทศไทยแตจะตองตอบโจทยทั้งโลกได 

นั่นคือโครงการตามรอยพระราชาที่ไดคัดสรรมา ๙ เสนทาง ๘๑ แหลงการเรียนรู นําไปสูเสนทางตามรอย

พระราชา ดวยการลงพื้นที่เรียนรูศึกษาศาสตรพระราชา ลงมือทํากิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู และตอยอด 

พรอมสรางความเขาใจ และพัฒนาคุณธรรม และนําเอาเรื่องของคุณธรรมนั้นมาแปรรูปเปนรูปธรรม ดวยการ

ถอดรหัสกลุมพฤติกรรมของมนุษยออกมาและพัฒนาเครื่องมือและสํารวจสถานการณคุณธรรมดวยดัชนีชี้วัด

คุณธรรม ๕ ดาน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญู กับกลุมเปาหมาย ๖กลุมสาขาอาชีพ ไดแก 

เกษตรกร รับราชการ/พนักงานราชการ พนักงานเอกชน รัฐวิสาหากิจ รับจางทั่วไป และธุรกิจสวนตัว/อิสระ 

และไดเชิญชวนใหทุกคนเริ่มตนการทําความดีดวยตัวเอง ดวยการนําเอาปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา 

แลวเดินหนาถอดรหัสใหกลายเปนมนุษยที่สมบูรณ ที่ตรงกับพระราชดํารัสตั้งตนเลยวา การทําดี นั้นทํายาก

และเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอยาง

รวดเร็ว โดยไมทันรูตัว เพื่อเปนการเดินตามรอยเทาพอในโครงการในพระราชดําริ รวมพลัง และรวมแรงรวมใจ 

เพราะคุณธรรม คุณทําได คนดีมีพ้ืนที่ยืน ความดีจะมีพ้ืนที่ในสังคม 

ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นายอดุลย ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเกา AFS ประเทศไทย กลาวถึง 

โครงการตามรอยพระราชาทที่ไดดําเนินการดวยการเชื่อมโยงแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ

ขับเคลื่อนเปาหมายระดับสากลที่ยั่งยืน ผานการเรียนรูในมิติของวิถีชีวิตใหม New Normal เทากับ New 

Moral ความหมายคือ วิถีชีวิตจากนี้ไปจะยั่งยืนไดจะตองขับเคลื่อนควบคูไปกับคุณธรรม ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่เรา

เชื่อมโยงเขากับโครงการที่พระองคทานทรงทําไวกวา ๔,๘๐๐ โครงการ โดยเริ่มตนดวยการนําคุณครูลงพื้นที่ 

และพยายามใหเห็นถึงความเชื่อมโยงที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไดทรงวางไวใหกับประเทศไทย เพื่อที่จะใหคุณครู

สามารถนําความรูไปตอยอดใหกับสถาบันการศึกษาตอไปได และไดนํากิจกรรมถอดบทเรียนผาน บอรดเกม 



 

เปนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการจําลองเสมือนจริงเพื่อสงเสริมใหทุกคนเปนนวัตกรได โดยนําเสนอ

แนวคิดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญและใหผูเขารวมงานไดรวมเลนกิจกรรม ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องราวของประเด็น

ปญหา และประเด็นแนวทางในการแกปญหา ซึ่งจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการคนหานวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปสูคํา

สอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เครื่องมือแหงการเรียนรูที่ทําใหเขาใจกระบวนการศาสตรพระราชา วาน

ของพระองคทานมีหลักคิดอยางไร และทําใหสามารถเห็นถึงวิธีการ แนวคิด ที่เราสามารถทําตามรอยพระราชา

ได 

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ไดกลาวทิ้งทายไววา นอกเหนือจากโครงการนี้ ศูนยคุณธรรมยังมีการขับเคลื่อน

เครือขายทางสังคมคุณธรรม ซึ่งในการขับเคลื่อนความดี จํา

นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย อยางเชน ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต ระบบนิเวศคุณธรรม เพื่อที่จะทําใหคนที่

กําลังขับเคลื่อนเกิดการเรียนรูและวางแผน วางยุทธศาสตรได รวมถึงการนําหลักการทํางานแบบ 

Model ก็คือผึ้งจะไมตอมขยะ ผึ้งจะตอมเกสรดอกไม และผึ้งจะตอมแตสิ่งดี ๆ เสมือนเปนการเอาสิ่งดี ๆ อีกที่

หนึ่ง ไปยังอีกท่ีหนึ่งนั่นเอง 

 

 

 ๓.๒  ศูนยคุณธรรม นํารอง วิทยากรสงเสริมคุณธรรม 

สัมผัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม 

กระบวนการใหความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรและปราชญ

ชาวบานในแหลงเรียนรูโครงการพระราชดําริ รวมทั้งผูบริหารองคกรภาคีตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ และ

เอกชนที่สนใจ บูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตรพระราชา จาก 

เชื่อมโยง Sustainable Development Goals 

พัฒนาศักยภาพใหเปนวิทยากรสงเสริมคุณธรรม 

ประโยชนแกชุมชนและสังคม ณ โครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปราการชล) และศูนยการเรียนรู ภูกระเหรี่ยง จังหวัดนครนายก

-๒๗- 

เปนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการจําลองเสมือนจริงเพื่อสงเสริมใหทุกคนเปนนวัตกรได โดยนําเสนอ

ผูเขารวมงานไดรวมเลนกิจกรรม ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องราวของประเด็น

ปญหา และประเด็นแนวทางในการแกปญหา ซึ่งจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการคนหานวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปสูคํา

เครื่องมือแหงการเรียนรูที่ทําใหเขาใจกระบวนการศาสตรพระราชา วาน

ของพระองคทานมีหลักคิดอยางไร และทําใหสามารถเห็นถึงวิธีการ แนวคิด ที่เราสามารถทําตามรอยพระราชา

สุริยเดว ไดกลาวทิ้งทายไววา นอกเหนือจากโครงการนี้ ศูนยคุณธรรมยังมีการขับเคลื่อน

เครือขายทางสังคมคุณธรรม ซึ่งในการขับเคลื่อนความดี จําเปนจะตองมีขอมูลนําเขาที่ เรียกวา ศูนยวิจัย

นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย อยางเชน ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต ระบบนิเวศคุณธรรม เพื่อที่จะทําใหคนที่

กําลังขับเคลื่อนเกิดการเรียนรูและวางแผน วางยุทธศาสตรได รวมถึงการนําหลักการทํางานแบบ 

ะไมตอมขยะ ผึ้งจะตอมเกสรดอกไม และผึ้งจะตอมแตสิ่งดี ๆ เสมือนเปนการเอาสิ่งดี ๆ อีกที่

ศูนยคุณธรรม นํารอง วิทยากรสงเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” 

สัมผัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ มูลนิธิธรรมดี จัดโครงการพัฒนา

กระบวนการใหความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรและปราชญ

ชาวบานในแหลงเรียนรูโครงการพระราชดําริ รวมทั้งผูบริหารองคกรภาคีตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ และ

สนใจ บูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตรพระราชา จาก ๙ เสนทาง ๘๑ แหลงเรียนรู พรอมกับการ

Sustainable Development Goals เปาหมายความยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ เพื่อสงเสริม

พัฒนาศักยภาพใหเปนวิทยากรสงเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” สามารถถายทอดองคควา

ประโยชนแกชุมชนและสังคม ณ โครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และศูนยการเรียนรู ภูกระเหรี่ยง จังหวัดนครนายก 

เปนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการจําลองเสมือนจริงเพื่อสงเสริมใหทุกคนเปนนวัตกรได โดยนําเสนอ

ผูเขารวมงานไดรวมเลนกิจกรรม ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องราวของประเด็น

ปญหา และประเด็นแนวทางในการแกปญหา ซึ่งจะนําไปสูจุดเริ่มตนของการคนหานวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปสูคํา

เครื่องมือแหงการเรียนรูที่ทําใหเขาใจกระบวนการศาสตรพระราชา วานวัตกรรม

ของพระองคทานมีหลักคิดอยางไร และทําใหสามารถเห็นถึงวิธีการ แนวคิด ที่เราสามารถทําตามรอยพระราชา

สุริยเดว ไดกลาวทิ้งทายไววา นอกเหนือจากโครงการนี้ ศูนยคุณธรรมยังมีการขับเคลื่อน

เปนจะตองมีขอมูลนําเขาที่ เรียกวา ศูนยวิจัย

นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย อยางเชน ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต ระบบนิเวศคุณธรรม เพื่อที่จะทําใหคนที่

กําลังขับเคลื่อนเกิดการเรียนรูและวางแผน วางยุทธศาสตรได รวมถึงการนําหลักการทํางานแบบ Honey Bee 

ะไมตอมขยะ ผึ้งจะตอมเกสรดอกไม และผึ้งจะตอมแตสิ่งดี ๆ เสมือนเปนการเอาสิ่งดี ๆ อีกที่

” รุนที่ ๒ลงพื้นที่เรียนรู

สัมผัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา 

รวมกับ มูลนิธิธรรมดี จัดโครงการพัฒนา

กระบวนการใหความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรและปราชญ

ชาวบานในแหลงเรียนรูโครงการพระราชดําริ รวมทั้งผูบริหารองคกรภาคีตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ และ

แหลงเรียนรู พรอมกับการ

เปาหมายความยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ เพื่อสงเสริม

สามารถถายทอดองคความรูสูสากลเปน

ประโยชนแกชุมชนและสังคม ณ โครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เขื่อนขุนดาน



-๒๘- 

 

โครงการอบรมวิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สราง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา เปนหลักสูตรอบรมแบบไฮบริด ออนไลนอินเตอร

แอคทีฟ ๒ วัน และลงพื้นที่ทํากิจกรรม ๑ วัน ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผูอํานวยการ

ศูนยคุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวขอ “คุณธรรม” สูนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เสริมทัพ

หลักสูตรคุณธรรม โดย ดร.ดนัย จันทรเจาฉาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิศูนยคุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี 

อัดแนนความรูกับกิจกรรมเวิรกชอปการสรางประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวย Board Game โดย 

อาจารยอดุลย ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเกา AFS ประเทศไทย ใหเกียรติเปนวิทยากรประจําหลักสูตร 

พรอม commentator ที่จะรวมกันปนสุดยอดวิทยากรวิถีใหมยุค ๕G สูเวทีระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมอบรม

ออนไลน สําหรับวิทยากรคุณธรรม รุนที่ ๒ซึ่งไดจัดไปเมื่อเดือนมกราคม ที่ผานมา 

สําหรับกิจกรรมลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ สําหรับวิทยากรผูเขาอบรม รุนที่ ๒ นี้ จะไดสัมผัสกระบวนการ

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา ตอยอดโมเดลเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม ณ ศูนยการเรียนรู ภูกระเหรี่ยง 

และ โครงการเขื่อนคลองทาดาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เขื่อนขุนดานปราการชล) พรอมการนําเสนอ

และถายทอดประสบการณของวิทยากรแตละทาน มาแลกเปลี่ยนและตอยอดความรูเพื่อขยายผลใหเกิด

ประโยชนในวงกวาง 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาวถึง โครงการอบรมวิทยากรสงเสริมคุณธรรม 

Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา 

วา “เปนการเตรียมความพรอมคนไทยสู ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย อีกทั้ง

เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม ซึ่งคาดหวังวาวิทยากร และปราชญชาวบาน จะ

สามารถเขาใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรมใหความรู และสามารถถายทอด “ศาสตรพระราชา” ที่

ชวยสรางแรงบันดาลใจ เกิดพลังเรียนรูจากประสบการณจริง พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม ๔ ประการ 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่เปนคุณธรรมหลักพื้นฐานของการสรางคนดีเพื่อสังคมดี และขยายผลเชื่อมโยง

ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม” 

ดาน ดร. ดนัย จันทรเจาฉาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิศูนยคุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี กลาว

เพิ่มเติมวา “หลักสูตรอบรมวิทยากรคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” เปนหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว  

ที่บูรณาการความรูความเขาใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝงคุณธรรม ๔ ประการ และการ

ถอดรหัสศาสตรพระราชา จากพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ที่มีอยูกวา ๔,๘๐๐ โครงการทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ใหผูเขารับการอบรมทราบถึงหลักปฏิบัติ และการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พรอมรับตอการ



-๒๙- 

 

เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี นับวา เปนหลักสูตรการกาว

อยางมีหลักการ ประกอบดวยองคประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

UNSDGs ตามนโยบายที่สหประชาชาติไดวางหลักเกณฑไวที่ทุกประเทศตองดําเนินการเพื่อไปใหถึงเปาหมาย” 

สําหรับผูเขาอบรมในหลักสูตรจะไดเรียนรูดวยความเขาใจดวย “การลงมือทํา” โดยสอดแทรกการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยหลักภูมิปญญาและความซื่อสัตยสุจริตตลอดจน

หลักการเดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อนอมนํามาปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตวิถีใหม New Normal สําหรับการ

พัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

 

 ๓.๓ ศูนยคุณธรรม ปนวิทยากรสงเสริมคุณธรรมทั่วประเทศ ดวยโมเดลการเรียนรูวิถีใหม “สราง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนจากศาสตรพระราชา” 

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ มูลนิธิธรรมดี นําวิทยากรสงเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ 

ลงพื้นที่เรียนรูหองเรียนธรรมชาติ ตามรอย “ศาสตรพระราชา” จากปราชญชาวบานซึ่งนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จ

จากรุนสูรุน ชวยหลอเลี้ยงชีพ และสรางความยั่งยืนสูเศรษฐกิจชุมชน ที่บานศาลาดิน พิพิธภัณฑธรรมชาติ 

จัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ (๑ ใน ๙ เสนทาง ๘๑ แหลงเรียนรู) อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เปดเผยวา ศูนยคุณธรรมได

พัฒนากระบวนการใหความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยแนวทางที่เขาใจงาย จึงมีแนวคิดที่จะ

พัฒนา โครงการวิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สรางนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา ดวยการอบรมพัฒนาวิทยากรจากแตละพื้นที่ตามเสนทางใน

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จํานวนกวา ๓๐ คนจากทั่วประเทศ ใหเขาใจถึงกระบวนการการออกแบบ

กิจกรรมใหความรู สามารถถายทอด “ศาสตรพระราชา” ที่ชวยสรางแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรูดวย

ประสบการณจริง พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สูกระบวนการ

ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตรพระราชา ดวยบอรดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อาศัยภูมิปญญาและความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนการเดินทางสายกลาง ความรอบคอบ สมเหตุสมผล 
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ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญที่ถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

โดยผูเขารวมโครงการวิทยากรสงเสริมคุณธรรมฯ จะไดเรียนรูหลักสูตร Module I: Online Workshop 

The idea factory - “๔ Moral Principles คุณธรรม ๔ ประการ” วิถีนิวนอรมอล ผานนวัตกรรมการเรียนรู

ระบบออนไลน และหลักสูตร Module II:  On Tour Trip การลงพื้นที่ ณ บานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อ

สรางประสบการณจริง และนําเอาเครื่องมือที่ไดจากการทําเวิรกชอปชวงแรกมาตอยอด พัฒนาการนําเสนอ

เนื้อหาที่ไดจากการเรียนรูในชวงที่ ๒ มาถายทอดเรื่องราว “ตามรอยพระราชา” และการบูรณาการศาสตร

ตางๆ โดยเชื่อมโยงสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ ซึ่งองคความรูทีถ่ายทอดจะเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมได 

สําหรับกิจกรรมภาคเชา ผูเขารวมโครงการจะไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของชุมชนบานศาลาดิน 

ซึ่งเปน ๑ใน ๙เสนทาง ๘๑แหลงเรียนรู ถายทอดโดย นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุมวิสาหกิจ กลุมผูใชน้ํา

บานศาลาดิน รวมทั้งเขารวมฐานกิจกรรมการเรียนรู ทั้งหมด ๓ ฐานกิจกรรม ไดแก ฐานกิจกรรมที่ ๑ บาน

ขาวตัง ซึ่งจะเห็นการบูรณาการการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเปนภูมิ

ปญญาไทยอันเลื่องชื่อ "ขาวตัง" ที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่องสรางสรรคเปนอัตลักษณ ซึ่งผูเขารวมโครงการจะได

ทดลองทําขาวตังสดดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังไดสัมผัสการดําเนินวิถีชีวิตริมคลองขุดภายใตการนอมนําเอา

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชหลอเลี้ยงชุมชนบนพื้นที่ทํากินพระราชทาน พรอมชมการ

บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จากแนวพระราชดําริ “ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติ” ฟนฟูสภาพคลอง 

แกปญหาน้ําเนาเสีย และผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์แบบพึ่งพาตนเอง รวมถึงมีพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ํา

ชุมชนตามแนวพระราชดําริ ที่มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ เปดใหเปนแหลงถายทอดความรูดาน

การจัดการน้ําชุมชน 

ฐานกิจกรรมที่ ๒ นาบัวลุงแจม พื้นที่ปลูกบัวสัตตบงกช ซึ่งเปนนาบัวตัดดอกที่สรางรายไดใหกับ

เกษตรกร ทั้งจากการขายดอกบัว เลี้ยงปลาในนาบัว และการปลูกผักรอบนาบัว ถายทอดโดย คุณประไพ 

สวัสดิ์โต (ปาติ๋ว) ปราชญชาวบาน ซึ่งนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมมาใชจนประสบ

ความสําเร็จและตอยอดจากรุนลูกสูรุนหลาน ดวยการเปดรานอาหาร รานกาแฟ และนําดอกบัวมาเปนเมนู

ไฮไลท ฐานกิจกรรมที่ ๓ เรือนมหาสวัสดี หองสมุดวรรณกรรมทองถิ่นและพิพิธภัณฑทองถิ่น ถายทอด

โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล ผูกอตั้งพิพิธภัณฑเรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร คติชนวิทยาและ

วรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง - ภาคตะวันออก 

ตอดวยกิจกรรมภาคบาย เปนการนําเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ “ศาสตรพระราชา” ผลงานการ

ถายทอดของผูเขารวมโครงการ โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอเสนอแนะ  ไดแก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม ดร.ดนัย จันทรเจาฉาย กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิศูนยคุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี คุณศิริลักษณ เมฆสังข กรรมการสถาบันวิทยากร

คุณธรรม คุณสุรวัฒน ชมภูพงษ กรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม คุณอดุลย ดาราธรรม สมาคมนักเรียนเกา 
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AFS ประเทศไทย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) และปดทายดวยการรับมอบประกาศนียบัตร 

“การจัดโครงการวิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” ครั้งนี้ เปน

จุดเริ่มตนในการใหเจาหนาที่ วิทยากร และปราชญชาวบาน เขาใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรม 

“นวัตกรรมศาสตรพระราชา” สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมการถายทอดศาสตร

พระราชา ในพื้นที่ของตนตอไป รวมถึงเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมศาสตรพระราชา จาก ๙

เสนทาง ๘๑แหลงเรียนรู” รศ.นพ.สุริยเดว กลาวสรุป 

 

 ๓.๔ วิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุนที่ ๑นําเสนอผลงานการถายทอด

ศาสตรพระราชา ตอเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

พรอมดวย ดร.ดนัย จันทรเจาฉาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนยคุณธรรม, คุณอดุลย ดารา

ธรรม สมาคมนักเรียนเกา AFS ประเทศไทย นําทีมวิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุนที่ ๑

รวมนําเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ “ศาสตรพระราชา” ผลงานการถายทอดของผูเขารวมโครงการฯ 

นําเสนอตอ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรับคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการนํา

ศาสตรพระราชาไปถายทอดตอชุมชนและสังคม ณ หองประชุมชั้น ๓มูลนิธิชัยพัฒนา 

สําหรับผลงานที่นําเสนอ อาทิ ผลงานคลิปวิดีโอ ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮีย

ใช โดย คุณนิทัศน เจริญธรรมรักษา และคุณจิตติมา ภูษณะพัฒษ, โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ โดย 

นางสาวพัชรลิตา ปยะศรัญเวทย (Miss Tourism World เขตบางคอแหลม) และนางสาวภัทรพรรณ เรือน

นาค (Miss Tourism World เขตหนองแขม) และโครงการ กับดักขยะทะเล Trap the Sea Trash โดย คุณ

นันทพล วิชัยดิษฐ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กลาวชื่นชมกับวิทยากรหลากหลายรุนทุกทานที่สนใจ

ศึกษาเรื่องราวของศาสตรพระราชา ทั้งนี้ โจทยสําคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทานทรงใชเวลากวา ๗๐ ป คือ

พยายามชี้ใหไดเห็นวาเราจะบริหารชีวิตอยางไรกับสภาพแวดลอมรอบตัวเราซึ่งถือเปนปจจัยในการดํารงชีวิต 

และนอกจากจะเปนเรื่องของจิตใจ ความรัก ความเมตตา แลวนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ ความรับผิดชอบ ทั้งตอ
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ตนเอง และคนรอบขาง ทั้งนี้ยังไดกลาวใหกําลังใจ และใหความเชื่อมั่นตอการถายทอดนําเสนอของคนรุนใหม

ที่มีความสามารถนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสนอไดอยางนาสนใจ บวกกับสาระที่สื่อสารเนื้อหาออกไปก็ถือ

เปนหัวใจสําคัญดวยเชนกัน ที่จะทําใหการถายทอดออกมาไดอยางสมบูรณและเปนประโยชนตอสังคมอยาง

แทจริง 

 

๔. การดําเนินงานโครงการวิจัยเร่ือง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง 
 ๔.๑  ศูนยคุณธรรมจัด Family Talk ในเวทีวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทย

ไรความรุนแรง ครั้งที่ ๓ 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม นําโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม จัด

เวทีวิชาการ โครงการครอบครัวไทยไรความรุนแรง ครั้งที่ ๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู เผยแพร

รูปธรรมความสําเร็จของโครงการ และประชาสัมพันธโครงการวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง 

ใหเกิดการเรียนรูรวมกันในวงกวางมากขึ้น โดยมีผูแทนหนวยงาน องคกรภาคีหลัก ไดแก สํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผูแทนหนวยงานองคกรทางวิชาการในพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

อุดรธานี และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย นายแพทย รณชัย คงสกนธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่

ประธานกรรมการศูนยคุณธรรม เปนประธานเปดงานพรอมมทั้งกลาววา สถาบันครอบครัวเปนสถาบันฐานราก

ของสังคมไทย และเปนประเด็นปญหาสําคัญของประเทศในปจจุบัน โดยโครงการครอบครัวไทยไรความรุนแรง

นี้ มีจุดเดน ๓ เรื่อง สําคัญ คือ ๑) มีองคความรูและชุดประสบการณของผูวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานเด็กและเยาวชน ที่ไดนําลงไปสูการใชจริงในพื้นที่ ๒) มีการเปดเวทีใหความรูเรื่องกฎหมายครอบครัว
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และสิทธิเด็ก เพื่อนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะแตละเวที มายื่นเสนอแกไขกฎหมายดานครอบครัวและสิทธิ

เด็กที่บังคับใชในปจจุบันใหทันสมัย เอื้อประโยชนตอครอบครัว เด็กและเยาวชนไดจริง ๓) มีเปาหมายเกิด

ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน ที่ประกอบดวย คนที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานครอบครัว สงเสริมกิจกรรม

สรางสรรคในชุมชน และการแกปญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่วิจัย 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโชวผลงานทั้ง ๔จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุ

ราษฎรธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ Family Talk โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญพูดคุยในหัวขอ “เกม

สมดุล ชีวิตสมดุล” โดย รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล จิตแพทยเด็กและวัยรุน คณะแพทยศาสตร ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, “ความรุนแรงในครอบครัวกับการรื้อถอนมายาคติสังคม” โดย ผศ.ดร.ขันทอง 

วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. , “การสรางวินัยเชิงบวก” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธน

เศรษฐกร อาจารยประจําสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, “พลังบวกใน

การทํางานเพื่อสังคม” โดย ดร.ปนัดดา วงศผูดี ดารานักแสดง และผูกอตั้งองคกรทําดี, “ครอบครัวพลังบวก” 

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 

ขณะที่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม ในฐานะ หัวหนาชุดแผนงานโครงการวิจัย 

เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง ไดสรุปผลสําเร็จโครงการฯ ซึ่งเห็นรูปธรรมชัดเจน คือ ๑. ระบบ

พี่เลี้ยงในชุมชน เกิดแกนนํา/ครอบครัวพลังบวก ๓๘ พื้นที่ จาก ๑๓ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน ๔จังหวัดนํารอง และจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จัวหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดขอนแกน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๐๖คน โดยแบงเปน โครงการยอยที่ ๑

ครอบครัวพลังบวก จํานวน ๑๖ พื้นที่ จํานวน ๑๕๐ คน โครงการยอยที่ ๒ Healthy Gamer ๘ พื้นที่ จํานวน 

๕๙๑ คน และโครงการยอยที่ ๓ แกนนําพ่ีเลี้ยงชุมชนพลังบวก ๑๔ พื้นที่ จํานวน ๕๖๕ คน 

๒. ดานองคความรู/เครื่องมือ ซึ่งไดสํารวจสถานการณครอบครัว ในจังหวัดนํารอง ๔จังหวัด ในหัวขอ

ตนทุนชีวิต การเลี้ยงดูเชิงบวก แบบวัดโรคติดเกมอินเทอรเน็ต (ฉบับยอ) และแบบประเมินการสรางวินัยเชิงลบ 

พรอมทั้งเกิดหลักสูตรฝกอบรม E-learning คายครอบครัวพลังบวก (Scenario Based) หลักสูตรการอบรม

ผูปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก (Online group process) แบบวัดโรคติดเกมอินเทอรเน็ต ฉบับยอ (IGDS๙-

SF) แบบประเมินการสรางวินัยเชิงลบ Line official account (HG Unit) ใหคําแนะนําปรึกษาปญหาติดเกม

รวมถึงมีการเผยแพรสูสาธารณะ ผานเวทีวิชาการครอบครัวไทยไรความรุนแรง ๒เวทีที่ผานมา การเสวนา

ประเด็นดานเด็ก ครอบครัว ผานรายการครอบครัวพลังบวก Live จํานวน ๔ครั้ง การประกวดสื่อสรางสรรค 

ยุติปญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังไดทําการรวบรวมขอมูลโครงการเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ

ตามสื่อออนไลนตางๆ เชน https://moralcenter.or.th/family/ , www.healthygamer.net , 

https://favp.net , Page Facebook ครอบครัวพลังบวกดวยพี่เลี้ยงชุมชน เปนตน 

ชวงทาย มีการมอบเกียรติบัตรใหกับชุมชนและหนวยงานความรวมมือ ผูแทนหนวยงานองคกรพี่เลี้ยงใน

ชุมชนและผูแทนครอบครัวพลังบวก ๓๘ พื้นที่ จาก ๑๓ จังหวัด และภาคีเครือขายจาก ๘ จังหวัด โดยการจัด

เวทีวิชาการครั้งนี้มีผูเขารวมงานรวมกวา ๑๕๐ คน 
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 ๔.๒  ศคธ. จับมือ ม.แมฟาหลวง - ภาคีเครือขายเด็ก เยาวชน ครอบครัว จัดกิจกรรมตลาดนัด

มหัศจรรย “วันครอบครัวย้ิม” จ.เชียงราย สรางแกนนําครอบครัวพลังบวก 

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ

ภาคีเครือขายดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย วันครอบครัวยิ้ม” ภายใต

โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคาร สําเภา ชูศรี 

หองประดูแดง ๑ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

โดยไดรับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย กลาวตอนรับ พรอมกลาววา

ครอบครัว เปนหนวยที่เล็กที่สุด ที่จําเปนตองฝกการเปนครอบครัวพลังบวก มีพี่เลี้ยง มีคําแนะนํา ปลูกฝง

จิตสํานึกใหเดินไปในทางที่ถูกตอง คิดบวก และอยากใหจังหวัดเชียงรายพัฒนาไปในทางที่ดี เต็มเปยมดวย

คุณธรรม สวนที่ยังดีไมพอ ก็จะปรับใหดียิ่งขึ้น 

นายบัญชา เชาวรินทร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย กลาววา การดําเนินงานโครงการครอบครัวพลัง

บวกจะบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนแกเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนนั้นคงตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ดาน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาววา “ตนทุนชีวิต” เปนเครื่องมือที่ใชฟง

เสียงสะทอนของเด็ก วารูสึกอยางไรกับตัวเอง บาน เพื่อน ชุมชน โรงเรียน พวกเขารูสึกอบอุนและปลอดภัย

เวลาเขาบานหรือไม ซึ่งทุนชีวิตซื้อไดดวยใจ ตองใชใจทํางาน โดยมีทั้งหมด ๕ พลังตนทุนชีวิต คือ ตัวเรา บาน 

ชุมชน โรงเรียน และเพื่อน ขณะที่ปจจัยที่จะสงผลใหเกิดความสําเร็จนั้น มี ๓ประเด็น คือ ๑. ชีวิตเราตอง

ขับเคลื่อนดวยพลังบวก ๒. เสียงของสมาชิกทุกคนมีความหมาย และ ๓. เรามาทํางานรวมกัน โดยการ

ขับเคลื่อนครอบครัวพลังบวกในชุมชนตองเกิดความยั่งยืนโดยมีพี่เลี้ยง แกนนําขับเคลื่อนงานตอครอบครัวอยู

เย็นเปนสุข สมาชิกอยูเย็นเปนสุข และเกิดเปนจังหวัดคุณธรรม 

ภายในงานมีการนําเสนอผลงาน หมูบาน ๓พื้นที่ ในตําบลนางแล ๓ประเด็น คือ ๑. กลไกลการทํางาน

ของแกนนําภายในหมูบาน ๒. เครือขายภาคีครอบครัวของแตละหมูบาน ๓. ลักษณะของครับครัวพลังบวกใน

หมูบาน นอกจากนี้ยังมีการเลามุมมองการเชื่อมโยงผลการวิจัยสูโมเดลเชียงราย จังหวัดคุณธรรม เมืองแหง
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ความสุขจากผูทรงคุณวุฒิ ๕ทานดังนี้ ๑. นายพิสันต จันทรศิลป วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ๒. นางสาวภาณี 

จันทรตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย (ภาพรวมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว) 

๓. นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (ภาพรวมตอการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน) ๔. นายบุญมี แกวจันทรรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (ดานสุขภาพ) ๕. รอง

ศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดมีการมอบวุฒิบัตรใหกับแกนนํา

เยาวชนและชุมชน จํานวน ๗๐ คน 

 

 ๔.๓ ศูนยคุณธรรม จัดเสวนาครอบครัวพลังบวก เลี้ยงลูกดวยการสื่อสารพลังบวก แนะเทคนิค

การสื่อสารพลังบวกในครอบครัว 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP.๓ 

"Positive Parenting เลี้ยงลูกดวยการสื่อสารพลังบวก” เผยแพรผานทาง Facebook Live ศูนยคุณธรรม 

Moral Center Thailand 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาววา ในสถานการณโควิดจะทําอยางไรให

ประชาชนเขาใจคําวา “ครอบครัวพลังบวก” จึงไดหาจุดรวมซึ่งมี ๒ เรื่อง คือ ตองทําใหเกิดระบบพี่เลี้ยงใน

ชุมชนดวยจิตวิทยาพลังบวก และจุดรวมอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของการสื่อสารพลังบวก เพราะการสื่อสารเปน

เรื่องที่สําคัญ ไมวาจะเปนเด็กเล็ก เด็กโต ผูใหญ บางทีเผลอใชการสื่อสารพลังลบ ซึ่งเปนการใชสมองสวน

อารมณ ไมไดใชสมองสวนคิดชั้นสูง รอยดางตางๆ เหลานี้ สามารถทําใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธภายในบาน พรอมกับเนนย้ําวาความสัมพันธภายในครอบครัวทุกวันนี้ตองการ การ“จับถูก” 

มากกวา “จับผิด” ใหลองคิดเรื่องดีๆ ของลูก รูจักใหกําลังใจ และอยากใหพอแมหันมาเรียนรูการสื่อสารพลัง

บวก เพราะจะเปนการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดี ใหกลายเปนพฤติกรรมที่ดี จึงฝากขอคิดวา "ศรัทธา ของคน ไม

เคยเกิดข้ึนบนสื่อสารพลังลบ" 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร หรือ ครูหมอม อาจารยประจําสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแบงปนถึงประเด็นเทคนิคการสื่อสารพลังบวกในครอบครัวที่มีลูกปฐมวัย ใน

วัยนี้จะตองการความเชื่อใจจากพอแม ความมั่นคงปลอดภัย หรือฐานที่มั่นทางใจจากที่บาน กอนที่เขาจะ

สามารถเชื่อใจตัวเองได แลวก็ออกไปเชื่อใจผูอื่นได จึงมีเทคนิคที่สําคัญคือ “เมื่อไหรปลอบ เมื่อไหรสอน” 

สามารถนําไปใชไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกวัน ทุกสถานการณ โดยหลักการดังกลาวมักจะมี ๒ สิ่งเกิดขึ้นเสมอ คือ 
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๑. อารมณ (ของลูก ของนักเรียน ของคนที่เราพูดดวย) ๒. เนื้อหาของสถานการณ วาดวยเรื่องถูกผิด ควรไม

ควร อยากใหพอแม “ไปที่อารมณของลูกกอนเสมอ” กอนที่จะไปเรื่องถูกผิด ควรไมควร เทคนิคนี้เรียกวาการ 

“ปลอบกอน สอนทีหลัง” เวลาปลอบใหแสดงความเขาใจวาเขาอยูในอารมณไหน แลวเขากําลังแสดง

พฤติกรรมอะไร ตั้งเปาหมาย ซึ่งไมใชการสปอยล หรือจะทําใหเด็กเหลิง คุณพอคุณแมตองดูจังหวะที่เหมาะสม

ดวย 

รศ.นพ.ชัชวาลย ศิลปกิจ อาจารยประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ทุกคนมักชอบไดยินไดฟงอะไรที่ถูกหูถูกใจ แตปญหาคือ คนมักสื่อสาร

ไปในทางลบ ดังนั้น การมีการสื่อสารพลังบวกเปนเปาหมาย โดยเรียนรู ฝกฝน รูเนื้อรูตัว มีสติ จะเปนสิ่งที่เปน

ประโยชน หลักการงายๆ อะไรที่ไมดีเราตองงดเวน ยับยั้งชั่งใจตนเองแลวสติจะเกิดขึ้น การสื่อสารเชิงลบ

เหมือนเปนสิ่งที่บาดเจ็บ สงผลใหเกิดความกลัว ความเจ็บปวด และเปนทุกข ดังนั้น การสื่อสารที่ทําใหเกิด

ความกลัวจึงเปนสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้นในบาน โรงเรียน สถานที่ทํางาน “บวกดีกวาลบเสมอ สิ่งที่ลบๆ อยาหาทํา 

!!” ในดานเทคนิคการสื่อสารภายในองคกร เทคนิคจะออกมาไดใจตองรมๆ เก็บของใหเปน และหมั่นตรวจสอบ

อารมณของตนเอง เนนหลักงายๆ คือ “ไมชอบอะไร ตองไมทําอยางนั้น” โดยตองฝกฝนใหรูเทาทันอารมณ

และความคิดของตนเอง และไดใหเทคนิค STOP (S = Stop หยุดกอน, T = breathe หายใจ สงบ, 

O=observe สังเกตใจตัวเอง, P=Process พอใจเย็น คอยเดินหนาตอไป) ดังนั้น เราควรหยุดใหเปน 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ผูดําเนินรายการ เสริมมุมมอง

ของการสื่อสารพลังบวกวา สัมพันธภาพมันเปนวิถีชีวิต ดังนั้น เราจึงตองตั้งเปาหมายใหกับตนเองวา เราทํา

อะไรไปบาง ตองการจะทําอะไรตอ โดยระหวางตั้งเปาหมายเราอาจตองเริ่มจากการคิดดี ตลอดจนการสื่อสาร 

และการปฏิบัติตัวที่ดี เปนประโยชนกับตนเอง นอกจากนี้ตองภาคภูมิใจที่เปนพอแม ใสใจ และรักที่ลูกเปน ซึ่ง

เทคนิคตางๆ ที่ไดจากวิทยากรในวันนี้จะไมมีความหมายเลย หากทานไมลงมือทํา 

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตามชมการเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP.๓ "Positive Parenting เลี้ยง

ลูกดวยการสื่อสารพลังบวก” ยอนหลังไดที่  Facebook เพจศูนยคุณธรรม Moral Center 

Thailand https://www.facebook.com/MoralCenter/videos/๕๒๖๔๐๗๓๘๖๐๒๘๗๘๑๘ 
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 ๔.๔ ศคธ. ชี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบนิเวศคุณธรรม” เริ่มจาก “ผูใหญ-ครอบครัว” ตองเปน

ตนแบบที่ดี พรอมเสนอใชคําวา “วิถีชีวิต” แทนคําวา “ปลูกฝง” คุณธรรม 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทาง

สังคม หัวขอ “การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบนิเวศคุณธรรม” ผานระบบออนไลน Facebook Live Page: 

Moral Spaces โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล จาก CoJOY Consulting และผูแปลรวม 

Reinventing Organization (กําเนิดองคกรสายพันธุใหม) และรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผูอํานวยการศูนยจิตต

ปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นําเสนอกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรม ทั้งในระดับครอบครัว 

องคกร และชุมชน และ รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย และ ผูชวยศาสตราจารย ชล บุนนาค ผูอํานวยการศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDG Move) รวมแลกเปลี่ยนและใหขอเสนอตอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยระบบนิเวศ

คุณธรรม ดําเนินรายการโดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ และอาจารยธนพงษ สมบัติ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาววา เวทีการนําเสนอแนวคิดและ

กระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมในวันนี้ จะสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายและ

ออกแบบกระบวนการสงเสริมคุณธรรมที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนรวมกันตอไปในอนาคตได ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกภาค

สวนจะตองรับผิดชอบรวมกัน เนื่องจากสังคมเปนของเราทุกคน ฉะนั้น การที่จะทําใหเกิดสังคมคุณธรรมได 

จ ะต อ ง ช ว ยกั น  ทั้ ง นี้  ไ ด ส รุ ปคี ย เ วิ ร ด สํ า คั ญๆ  จ ากวิ ท ย าก รแต ล ะท า น ได ฉ า ยภาพ ไ ว  ดั ง นี้ 

 - Moral Mindset กระบวนทัศน ซึ่งเปนเรื่องที่ใหญมาก ที่จะทําอยางไรใหสเกลนี้ไปถึง ระดับ

ครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม เกิดการรับรูรวมกัน ซึ่งขอเสนอนี้อาจจะตองนํา “ระบบดิจิทัลแพลตฟอรม” 

เขามาชวย 

- Bottom up เปนเรื่องที่สําคัญมากเชนกัน ที่จะตองทําใหเกิดกระบวนการในการกระจายอํานาจ / 

กระจายความเจริญ ไปสูประชาชน อยางที่วิทยากรจาก SDG Move กลาวไววา เมื่อประชาชนปากทองยังหิว

อยู ความเหลื่อมล้ํายังบานปลาย การที่จะมาพูดหรือนึกถึงเรื่อง Moral จะเปนไปไดยาก 

- Moral Spaces การพัฒนา Spaces ใหมีในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพูดคุย

กันตาง Generation สําหรับ Micro System ควรจะตองอยูใน Transformation for peace (เสนทางสันติ

สุข) ซึ่งจะทําใหอยูรวมกันได 
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- Moral Organization ความหวังในวิวัฒนาการขององคกร ๕สี ที่จะพัฒนาสู Reinvention 

Organization ใหเปนสีเขียวหรือสีทีล ซึ่งนาจะเปนความหวังที่ทําใหเกิดสมดุลของความสุขในตนเอง เกิดความ

สมดุลในชีวิต สมดุลในครอบครัว หรือแมกระทั่ง การทํางานรวมกันในองคกร 

- Positive Support การ Support ที่ดี คือ “ระบบพ่ีเลี้ยงในชุมชน” ที่นําไปสูความยั่งยืนได 

รศ.นพ. สุริยเดว ยังกลาวตออีกวา กระบวนการทั้งหมดขางตนนี้ จะทําใหเกิดระบบนิเวศคุณธรรม โดย

ศูนยคุณธรรมจะทําหนาที่ติดตามความคืบหนาในเชิงนโยบาย และทํา Policy Statement ในเรื่อง Moral 

Mindset, Bottom up, Moral spaces, Moral Organization, Sustainability with moral รวมไปถึง การ

ใช Ecosystem ใหเกิดการสื่อสารพลังบวก บน Social Credit System (ซึ่งในอนาคตจะไมใชคํานี)้ 

ศคธ. จึงทาทายสังคมไทยโดยขอซื้อคําวา “ปลูกฝง” เปลี่ยนเปนคําวา “วิถีชีวิต” เนื่องจากคําวา 

ปลูกฝง เปนตรรกกะท่ีผูใหญใชเพียงเพ่ือหวังใหคน Generation ใหมเกิดขึ้น แตตนเองไมไดเปน Role Model 

ที่ดี ซึ่งสภาพแวดลอมที่ดีจะไมเกิดแนนอน ถามี Role Model ที่แย ฉะนั้น เราเปนองคประกอบสวนหนึ่งของ

สังคม ถาวันนี้ตัวเราเองไมลุกขึ้นมาทํา แตหวังใหคนอื่นลุกขึ้นมาทํา คงเปนไปไดยากที่เราจะเจอ “สังคมแหง

คุณธรรม” รศ.นพ.สุริยเดว กลาวทิ้งทาย 

 

 ๔.๕  เวทีวิชาการโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กลาววา ศูนย

คุณธรรม (องคการมหาชน)  ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดําเนินการ

สํารวจสถานการณ ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน ๑,๗๖๐ ครอบครัว ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดรวมมือ

กับ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย, 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนภาคี
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เครือขาย ในการสํารวจสถานการณ ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยผลการสํารวจขอมูลสถานการณ 

โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรงผานแบบประเมินตางๆ และไดผลการสํารวจที่

นาสนใจดังนี้  

 แบบสํารวจตนทุนชีวิต (Life Assets) 

พัฒนาโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา  ทั้ง ๕พลังตนทุนชีวิต อยูในระดับปานกลาง, สวนในเด็ก ป.๔-ป.๖พบวา 

ทั้ง ๕พลังตนทุนชีวิต อยูในระดับดีมาก ตนทุนชีวิตฉบับเยาวชน พบวา พลังตัวตน ๗๑.๗๗% และพลัง

ครอบครัว ๗๔.๙๘% อยูในระดับดี พบพลังสรางปญญา ๖๖.๗๐% และพลังเพื่อนและกิจกรรม ๖๓.๐๑% อยู

ในระดับปานกลาง และที่นาเปนหวงพบพลังชุมชน ๕๕.๙๘% อยูในระดับคอนขางนอย จากการวิเคราะห

ภาพรวม จะพบวาพลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังชุมชน เปนพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสรางตนทุนชีวิตใหมาก

ขึ้นผานกิจกรรมหรือโครงการ 

 แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก (Positive Parenting Scale: POPS) 

พัฒนาโดย  รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล และคณะ เด็กสวนใหญ ๕๐.๔% ประเมินวา ผูปกครองของตนเอง มี

ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก อยูในระดับมาก และผูปกครอง ๔๙.๓% ประเมินวา ตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิง

บวก อยูในระดับมาก และยังพบอีกวา ผูเลี้ยงดูหลักที่แตกตางกัน ทําใหทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกตางกัน

ดวย โดยถาทั้งพอและแม เปนผูเลี้ยงดูหลัก  คะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกวา ญาติเลี้ยงดูเปน

หลัก และ พอหรือแมเพียงคนเดียวเลี้ยงดูเปนหลัก 

 แบบประเมินการสรางวินัยเชิงลบ (Negative Discipline) 

พัฒนาโดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ในการสรางวินัยเชิงลบ โดยรวม  พบวาผูปกครอง ๗๗.๗๓%  มี

ระดับการสรางวินัยเชิงลบ ๑-๒วันตออาทิตย 

 หากแยกเปนรายดาน พบวา ผูปกครอง ๑๐% ไมเคยมีการลงโทษทางกายเลย 

 และพบวาผูปกครอง ๗๖% มีการทํารายจิตใจ ๑-๒วันตออาทิตย มี ๔๘.๖๔% มีการลงโทษทาง

วาจา ๑-๒วันตออาทิตย  

 ขอมูลดานการใชโซเชียลมีเดียและการเลนเกมของเด็ก 

ขอมูลการเลนโซเชียลมีเดียของเด็ก  

 พบวา เด็กเลนโซเซียลมีเดีย ถึง ๘% และไมเลนโซเซียลมีเดีย เพียง ๑๐.๒%  
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 โซเซียลมีเดียที่เด็กเลนมากทึ่สุดเปนอันดับที่ ๑คือ Youtube๖๗.๔% รองลงมาคือ Facebook 

๖๒.๕%และ Tiktok๕๓.๒% สวน Line ๔๕.๑% Instagram ๓๑.๙% และTwitter ๑๒.๖% 

 ระยะเวลาการเลนโซเซียมีเดีย ในวันจันทร-ศุกร เฉลี่ย ๐๒ชั่วโมง/วันและ เสาร-อาทิตย ๔.๓๘

ชั่วโมง/วัน 

ขอมูลการเลนเกมของเด็ก  

 พบวา เด็กสวนใหญเลนเกม ๙% และไมเลนเกม ๓๕.๑%  

 ระยะเวลาการเลนเกม ในชวงวันจันทรถึงศุกร เฉลี่ย ๓๓ชั่วโมง/วันและในวันเสาร อาทิตย เฉลี่ย 

๓.๘๒ชั่วโมง/วัน 

 แบบวัดโรคติดเกมอินเทอรเน็ต – ฉบับยอ Internet Gaming Disorder Scale–Short-Form 

แปลโดย รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล ในฉบับเด็กตอบ มีเด็ก ๑๕คน หรือคิดเปน ๐.๙% ที่เขาเกณฑการ

วินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอรเน็ต สวนในฉบับผูปกครองตอบ มีเด็ก ๑๘คน หรือคิดเปน ๑% ที่เขาเกณฑการ

วินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอรเน็ต และพบอีกวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางเด็กที่เลนเกม และเด็กที่ไมเลน

เกมเด็กท่ีเลนเกมจะมีคาคะแนนของ แบบวัดโรคติดเกมอินเทอรเน็ตสูงกวาเด็กที่ไมเลนเกม 

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี  ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ในฐานะที่เปนหัวหนาชุด

แผนงานโครงการครอบครัวไทยไรความรุนแรง และเปนผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเด็ก วัยรุน และครอบครัว 

กลาวเพิ่มเติมในชวงถอดรหัสครอบครัวไทยไรความรุนแรง วา ณ ปจจุบัน สถานการณความรุนแรงใน

ครอบครัวของประเทศไทย ทุกวันในสื่อตางๆ เราไดยินปญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นมาก โดย

เฉลี่ยประมาณ ๔รายตอวัน  ความรูสึกมันชวนใหหดหูในทุกๆ วันที่มีแตการใชความรุนแรง การสื่อสารพลังลบ 

ซึ่งสะทอนใหเห็นจากผลสํารวจตนทุนชีวิต ๔พลังภายนอก คือ บาน ชุมชน โรงเรียน และเพื่อน ต่ําลงทุกป 

โดยเฉพาะพลังชุมชน สัญญาณพวกนี้มันสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่วา เรามีความรุนแรงเกิดขึ้นใน

ครอบครัว อัตราการหยาราง การทําหนาที่ของครอบครัว รวมไปจนถึงเสียงของเด็ก พลังตัวตนที่สะทอนพลัง

บวกที่ออนแอลงเรื่อยๆ นี่คือเหตุผลที่เราถึงไดทําชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความรุนแรง ที่ทุกภาคสวนตอง

ผนึกกําลัง รวมกันสรางครอบครัวพลังบวกใหเกิดขึ้นมากในสังคมไทย 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร  อาจารยประจําสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววาเสริมวา โครงการยอยที่ ๑ครอบครัวพลังบวก มีการจัดทําหลักสูตรคายครอบครัว

พลังบวก   ที่เกี่ยวกับการสรางวินัยเชิงบวก และทักษะสมอง EF หลักสูตรนี้จะเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม

ครอบครัวไทยใหไรความรุนแรง ซึ่งเนื้อหาเปาหมายสูงสุด เราตองการที่จะเปลี่ยนจากผูปกครอง เปนผู

ประคอง คือเพื่อที่จะใหคุณพอคุณแม ไดกลายเปนผูประคอง ประคองใจ ประคองอารมณตัวเอง เปนฐานที่มั่น

ทางใจเพื่อใหตัวเองและลูกและครอบครัว กาวขามความขัดแยงภายในตัวเอง ในจิตใจของตัวเอง รวมถึงความ

ขัดแยงภายนอกดวย ซึ่งตรงนี้เปนจุดที่อยูตรงกันขามกับความรุนแรงในครอบครัว เมื่อคุณพอคุณแมสามารถ
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เปนผูประคองไดแลว ความรุนแรงในครอบครัวก็จะนอยลง เรื่องของทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก ปลอบกอน 

สอนทีหลัง หลายๆครั้งความเคยชินของคุณพอคุณแม เมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้น เรามักจะรีบเขา

ไปตัดสิน ตีตราลูก รีบเดินเขาไปสั่ง ทุกครั้งเมื่อมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม คุณพอคุณแมจําเปนจะตองปลอบ 

ใหอารมณลูกใหเขาสงบกอน แลวก็สอนเคาทีหลัง เพื่อที่จะสามารถใชเหตุและผลในการพูดคุย และเกิดความ

เปลี่ยนแปลงได 

รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล จิตแพทยเด็กและวัยรุน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล อีกหนึ่งผูรับผิดชอบโครงการยอยที่ ๒ Healthy Gamer เปนโครงการที่เกี่ยวกับการแกไข

ปญหาเด็กติดเกม โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน กลาววา  โครงการจะเปนสวนหนึ่งในการการปองกันครอบครัวไทย

ใหไรความรุนแรงได จากผลสํารวจ เราพบวา ปญหาเด็กติดเกม เปนปญหาอยูในอันดับตนๆ  การที่พอแมเห็น

ลูกตัวเอง กําลังงวนอยูกับมือถือ อยูกับโซเชียลมีเดีย กําลังเลนเกมอยู  สิ่งแรกที่เกิดขึ้นที่พอแมมาสารภาพคือ 

ปรี๊ดแตก แลวก็จะตามมาดวยคําบนดา ตามมาดวยการทะเลาะกัน หรือหลายครอบครัวก็จะมีเรื่องของการใช

กําลัง แตสวนใหญก็จะเปนเรื่องของความรุนแรงดานวาจาและกอความรุนแรงดานอารมณ  ซึ่งจะเห็นเลยวา

มันเชื่อมโยงระหวางการเลนเกมกับความรุนแรงในครอบครัว และลักษณะของเกมทุกวันนี้ที่เด็กเลน มันเปน

เกมที่สงเสริมความรุนแรง เปนเกมที่ยิงกัน ฆากัน วางระเบิด และพฤติกรรมไมเหมาะสมตางๆ ซึ่งแนวทางการ

แกปญหาที่สําคัญคือ การเลี้ยงลูกเชิงบวก สําคัญมาก ทํายังไงใหพอแมไมของขึ้น ไมปริ๊ดแตก เวลาที่เห็นภาพ

ลูกใชมือถือไมเหมาะสม กําลังใชเวลาแตกับการเลนเกม พอแมตองมีสติ แลวสามารถที่จะใชการสื่อสารเชิง

บวก ที่ทําใหลงเอยบทสนทนาดวยดี ไมทะเลาะกัน แตลงเอยดวยความเขาใจกัน แลวลงเอยที่มีกติการวมกัน 

นายโกศลวัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดีศาลเเขวง  ผูรับผิดชอบในโครงการยอย

ที่ ๓ Family against Violence in Dysfunctional Family ซึ่งเปนโครงการที่เกี่ยวของกับกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุมครองการกระทําความรุนแรงในครอบครัว และการสรางพี่เลี้ยงชุมชน กลาวเสริมวา สํานักงานคดี

อัยการศาลแขวง ซึ่งดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและฝงธนทั้งหมด สามเดือนที่ผานมา สถิติที่รายงานเขามาไมมี

ขอมูลคดีความรุนแรงในครอบครัว แตในความเปนจริงแลวมีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา เรื่อง

ดังกลาวไมถึงเจาหนาที่ เรื่องไมเขาสูการแกปญหา เพราะฉะนั้นเราคงตองกลับมาดูวาจะมีวิธีแกปญหาอยางไร 

ซึ่งจากผลขอมูล เรามองวา พี่เลี้ยงชุมชนจะเปนคนที่สรางทักษะ และพี่เลี้ยงชุมชนอาจจะกลายเปนพี่เลี้ยง

สังคมในวันขางหนาตอไป เพราะมันจะเริ่มตั้งแตหนวยงานในบาน ในชุมชน ในหมูบาน ใหมาคุยกันใหเกิด

ครอบครัวพลังบวก  ถาพี่เลี้ยงชุมชนที่อยูในชุมชนแลวมีพลัง ก็พรอมที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงอยาง

ยั่งยืน ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ  อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. เสริมในโครงการเดียวกัน

วา ในการสรางพี่เลี้ยงชุมชน หลากหลายชุมชนที่ลงไปทํา จะเห็นไดชัดเลยวา ชาวบาน ชุมชนไมรูวาจะมีวิธีการ

อยางไรในการรับมือกับความรุนแรงในครอบครัว ไมรูถึงวามีหนวยงานไหนที่จะใหความชวยเหลือได  องค

ความรูที่เราพบก็คือวา วิธีการที่จะนําความรูความเขาใจไปสูชุมชนที่มีความหลากหลายทางดานความคิด 

ความสามารถ    สิ่งที่สําคัญคือ ตองสรางใหเกิดการระเบิดจากขางใน ใหเขาไดรับรูและตระหนักถึงการเปนพี่

เลี้ยงชุมชม ที่เขาใจวา ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ไมใชเรื่องภายในครอบครัว 
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โครงการครอบครัวไทยไรความรุนแรง  มุงเนนการแกปญหาที่เปนรูปธรรมและยั่งยืน  จึงพัฒนา

ระบบ    พี่เลี้ยงในชุมชน ที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก และพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนา   โดย

การเชื่อมโยง และสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐ เอกชน 

หรือตัวแทนชุมชนเอง ซึ่งจะสรางใหเกิดการเรียนรู  และการทํางานอยางเปนรูปธรรม สามารถติดตามโครงการ

ไดที่เวปไซดศูนยคุณธรรม www.moralcenter.or.th โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไรความ

รุนแรง 

 

 ๔.๖ ศูนยคุณธรรม จัดเสวนาครอบครัวพลังบวก นักวิชาการแนะแนวทางเฝาระวังและใหความ

ชวยเหลือ เหตุการณความรุนแรงในครอบครัว 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) จัดเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP.๔ 

"กลเม็ดคดีเด็ดในครอบครัว” เผยแพรผานทาง Facebook Live ศูนยคุณธรรม Moral Center Thailand 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กลาววา ขณะนี้ เรามีประมาณ 

๒๐ลานครอบครัว ซึ่งปจจุบันบริบทของครอบครัวก็มีโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม โดยเริ่มเห็น

ครอบครัวที่มีลักษณะเปนนิวเคลียร แฟมิลี่ (Nuclear Family) หรือ ครอบครัวขนาดเล็กมากขึ้น ไปจนถึง

ครอบครัวที่มีลักษณะเปน Home Alone ก็คือ เด็กใชชีวิตอยูคนเดียว และในจํานวนนั้นทราบขอมูลจาก 

UNICEF มีประมาณ ๓ ลานคน ที่เรียกวา พอแมมีชีวิตอยูแทๆ แตไมไดเลี้ยงลูก กลายเปนวา เปนครอบครัว

แหวงกลาง ครอบครัวหยาราง มีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และในจํานวนนั้นมีอยูประมาณ ๕ - ๖ แสนคน 

เปนเด็กปฐมวัย อายุนอยกวา ๖ ป ซึ่งเปนวัยที่ตองการพอแมมากๆ แตวันนี้นมีปญหาเกิดขึ้น โดยขอมูลจาก

สถานการณคุณธรรมสังคมไทย ป ๒๕๖๔ จะเห็นวา เกิดปญหาในมิติสังคมภาพรวมมากขึ้น และเห็นไดชัดเจน

จากขาวที่เกิดขึ้นในปจจุบัน พบวา ครอบครัวใชความรุนแรงมากขึ้น และอีกหลายๆ เรื่องที่พอแมยังไมเขาใจ

ทั้งเรื่องกฎหมาย รวมทั้งยังทําหนาที่ไดมีสมบูรณพอ 
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นายโกศลวัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค ๙แบงปนถึงประเด็นความ

รุนแรงในครอบครัววา พอแมตองเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูก นอกจากนี้พอแมยุคปจจุบันตองปรับตัวใหเขากับ

เด็กรุนใหม เนนความเขาใจ อยาใชความคาดหวังของคนรุนเกาเขาไปตีกรอบ จนลูกปดบัง ลูกไมพูด ลูกไมมอง

วาพอแมสําคัญ ถาทุกคนเขาใจวิถีชีวิตและบริบทในวันนี้ เราจะปรับตัวได 

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผูอํานวยการมูลนิธิสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม กลาววา สังคมตอนนี้ อยู

ในยุคที่สภาวะครอบครัวหลายครอบครัวมีความเสี่ยง เคสตางๆ ที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากครอบครัวที่เลี้ยงลูก

ตามลําพัง เชนเกิดขึ้นกับเด็กที่มีพอหรือแมเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งขาดการประเมินสภาพ จึงสงผลตอภูมิคุมกันหรือ

ตนทุนชีวิตของเด็กเหลานั้น โดยจากประสบการณสวนตัว มีโอกาสไดคุยกับนองๆ อายุประมาณ ๑๒ - ๑๔ ป 

ซึ่งเปนผูประสบความรุนแรงทางเพศ พอแมแยกทางกัน และอาศัยอยูในพื้นที่สีเทา (มีธุรกิจครอบครัวเปน

สถานอาบอบนวด) เด็กจะไดเรียนรูการขายบริการอาบน้ํานวด เนื่องจากเขาเติบโตมากับสภาพแวดลอมแบบ

นั้น ซึ่งอยากใหนึกตามวา เด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม? ในขณะที่พอและแมก็ไมไดดูแลตลอดเวลา 

จึงอยากสะทอนใหเห็นวา สภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากเด็กอยูในสถานการณที่ถูกชักนํา ชักจูง ให

เปนฮีโร (แตเปนฮีโรในทางที่ไมถูกตองเหมาะสม) ก็อาจจะทําใหกาวพลาดไดเชนเดียวกับผูใหญ 

ดร.มยุรี จําจรัส ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลกเปลี่ยนการทํางานใน

พื้นที่พบปญหาความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนการฟองรองของพอแมฟองรอง

บุตรที่บุตรไมดูแลหลังจากที่พอแมยกสมบัติให จนศาลพิพากษาเพิกถอนทรัพยสมบัติ เนื่องจากประพฤติ

เนรคุณ ดังนั้นความรุนแรงในครอบครัวควรมีแนวทางการแกไขทั้งในระดับชาติ มุงเนนการขับเคลื่อนนโยบาย

ขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิของสตรี ในระดับสังคมมุงเนนการขับเคลื่อนระดับหนวยงานที่

เกี่ยวของตองรวมมือกัน ในระดับจังหวัดควรมีการสรางระบบพี่เลี้ยงชุมชน ใชหลัก “บวร” หรือ บาน วัด 

โรงเรียน เขามามีสวนรวม บูรณาการกับทางหนวยงานภาครัฐ สวนในระดับครอบครัว คนในครอบครัวตอง

สังเกตและขอความชวยเหลือ เมื่อพบปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

คุณกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผูอํานวยการกองสงเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กลาวถึง ประเด็นความรุนแรงเกิดจากสถาบันครอบครัวยังไมไดทําหนาที่ ดูไดจากสถานการณความ

รุนแรงในรอบ ๖ ป ที่ผานมา มีผูถูกกระทําความรุนแรงกวา ๙,๓๘๖ ราย เฉลี่ย ๑๓๐ รายตอเดือน เมื่อดูสถิติ

ของ ป ๒๕๖๔ พบ เพศหญิง ๘๑% เปนผูถูกกระทําความรุนแรง ดังนั้น ทุกคนตองชวยเหลือกัน ภายใต

แนวคิด “ความรุนแรงภายในครอบครัว ไมใชเรื่องภายในครอบครัว เราตองชวยกัน” เมื่อพบเหตุความรุนแรง

ในครอบครัวสามารถแจงเบาะแสไดที่สายดวน ๑๓๐๐ หรือ ผูมีจิตอาสา เชน อพม. อสม. นอกจากนี้ยังมี
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เว็บไซต www.เพื่อนครอบครัว.com สามารถใหคําปรึกษาทุกปญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยจะเปนการให

คําปรึกษาแบบสวนตัว มีการรักษาความลับ 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาวถึงประเด็น mentality health วาในทาง

กฎหมายเมื่อพอแมตองรับผิดชอบเวลาลูกกระทําความผิด อาจตองคํานึงประเด็น mentality health หรือ

เรียกวา สุขภาพจิตบกพรองของเด็กดวย หากพอแมพยายามเลี้ยงดูลูกอยางดีแลว แตลูกมีปญหาสุขภาพจิต

บกพรอง หรือเปนเด็กเลี้ยงยาก ไมสนใจ หรือมีลักษณะของ Antisocial Personality Disorder (พฤติกรรม

เกเร)ก็อาจจะยากสําหรับพอแมที่จะดูแลเด็ก รวมถึงตองดูวิธีประพฤติปฏิบัติของพอแม ซึ่งจะแบงเปน ๕

ประเภท ไดแก ๑.ไมมีความรูไมมีทักษะ ๒.มีความรูแตไมมีทักษะ ๓.มีทั้งความรู มีทักษะแตขี้เกียจเลี้ยงลูก  

ขอนี้ตองใชกติกา ๔.เสียโอกาสในการเลี้ยง และ ๕.ไมสมควรเปนพอแม กลุมนี้ตองเขาไปจัดการ 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. กลาวสรุปเปนภาพรวมวา 

ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ไมใชหนาที่ของผูนําชุมชนเพียงอยางเดียว แตเราทุกคนตองรวมกันเปน

เจาภาพ เริ่มจากตัวเราหลังจากนั้นชวยดูแลเพื่อนบาน คอยสังเกตและทําบทบาทของแตละคนใหเต็มที ่

 

 

 ๔.๗  ศูนยคุณธรรม รวมจัดเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live หัวขอ “สิทธิของเด็ก ที่พอแมในยุค

ปจจุบันควรรู” 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมจัด

เสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP๑ หัวขอ “สิทธิของเด็ก ที่พอแมยุคปจจุบันควรรู” โดยรวมกับ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักอัยการสูงสุด องคกรทําดี สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศ

ไทย โดยมีวิทยากรรวมแลกเปลี่ยน ไดแก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร

นานาชาติ ผูอํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร., รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม, คุณ

โกศลวัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค ๙, ดร.ปนัดดา วงศผูดี ประธานองคกรทําดี, 

คุณธนวัฒน พรหมโชติ ผูชวยประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.ขันทอง 

วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. 
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พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ผูอํานวยการหลักสูตร

สันติศึกษา มจร. กลาววา ครอบครัวถือเปนรากฐานที่สําคัญในการผลิตเด็กคนหนึ่งใหลืมตาดูโลก ซึ่งไมไดแคให

พื้นที่และรางกายเทานั้น แตครอบครัวยังมีพันธกิจตอเนื่องในการพัฒนาลูกของตัวเองในฐานะที่เปนพอแม ใน

การกลอมเกลากอนที่จะสงมอบใหกับโรงเรียน ชุมชน หรือสังคม โดยหนาที่การดูแลลูกตามมิติในทางพุทธ

ศาสนา มี ๔ขอ คือ ๑. การสรางระบบนิเวศนที่ดี พัฒนาสภาพแวดลอม ใหเด็กอยูในระบบนิเวศนที่ดี ๒. 

พัฒนาพฤติกรรมของลูก ๓. พัฒนาความฉลาดทางอารมรณ และ ๔. พัฒนาเรื่องปญญา ที่สามารถมอง

แยกแยะไดวา อะไรควรไมควร เหมาะไมเหมาะ ซึ่งหากพอแมทําหนาที่เหลานี้ไดอยางเต็มกําลังและมี

ประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหผลผลิตทีอ่อกมานั้นอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) กลาววา ทุกวันนี้จะพบวาความ

รุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนประมาณ ๔รายตอวัน ในขณะท่ีเด็กฆาตัวตายสําเร็จ ๒รายตอวัน โดยสภาพปญหาที่

เกิดขึ้นกับเด็กแบงเปน ๔เรื่อง คือ ๑. การทารุณกรรมดานรางกาย ๒. ทําใหเจ็บปวดใจ และทําใหเกิดปญหา

ทางดานอารมณ ๓. ทางดานสังคม ซึ่งโลกแหงไซเบอรบูลลี่ ทําใหเด็กอยูรวมกับสังคมไมได และ ๔. เรื่องราวที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งในประเด็นสิทธิเด็ก ก็มักมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเด็ก ซึ่ง

บางครั้ง พอแม หรือแมแตครูสวนใหญที่สอนในหองเรียนอาจเผลอพรั้งหลุดปากไปโดยไมรูตัว นอกจากนี้ 

ละคร หรือขาวในบานเราก็มีสวนสําคัญเชนกันตอการเรียนรูพัฒนาการของเด็ก หรือสภาวะทางอารมณของ

เด็กแตละคน โดยพอแม หรือครู สามารถหยิบยกประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นจากละคร หรือขาวที่เกิดขึ้นในกระแส

สังคมมาเปนกรณีศึกษารวมพูดคุยกับเด็กได เพื่อใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน ดวยเทคนิคเหลาความคิด ๓

คําถาม คือ ๑รูสึกอยางไร ๒. คิดเห็นอยางไร ๓. ถาเจอแบบนี้จะทําอยางไร แกปญหาอยางไร ซึ่งหากครู 

ครอบครัวใชเทคนิคเหลานี้ จะสอนใหเด็กไดรูอยางเทาทัน และถือเปนการไดเรียนรูเด็กไปดวย 

คุณโกศลวัฒน อินทุจันทรยง รองอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค ๙ยกตัวอยาง กฎหมายคุมครอง

เด็ก ที่อยากใหพอแมหรือผูปกครอง ตระหนักรู และระมัดระวัง ยกตัวอยาง กฎหมายอาญา ระบุไววา ผูใด

ทอดทิ้งเด็กอายุยังไมเกิน ๙ ป ไว ณ ที่ใดเพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสียจากตน โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจาก

ผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ป หรือในกฎหมายแพรง ยกตัวอยาง บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดู

และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว โดยหากไมปฏิบัติตามอาจจะมีการดําเนินคดี เรียก

คาเสียหาย ฟองรองได เพราะถือเปนหนาที่ตามกฎหมาย หรือแมกระทั่งบุตรเอง หากบรรลุนิติภาวะไปแลว 

แตกรณีที่ลูกเราถาไมปกติ หรือไมสมประกอบ บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ซึ่งบรรลุนิติภาวะไปแลว 

แตเฉพาะผูทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได เปนตน โดยคุณโกศลวัฒนไดกลาวทิ้งทายไววา กระบวนการที่

เราจะคุมครองเด็กใหเด็กหลุดพนจากความรุนแรง และเราไมตองรับกรรมในการละเมิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก หากตระหนักรูกฎหมาย ซึ่งอาจจะเขาไปศึกษาเพิ่มเติมผานทางอินเทอรเน็ตได 

เพื่อจะไดไมทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก 

ดร.ปนัดดา วงศผูดี ประธานองคกรทําดี กลาววา ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในยุคปจจุบันไมใชเพียงเรื่อง

ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หรือเปนเรื่องที่พอแมของแตละครอบครัวจะตองรับผิดชอบเทานั้น อยามองวา
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เปนปญหาของคนอื่น เราไมควรไปยุงครอบครัวคนอื่น เพราะเรื่องสิทธิเด็ก เปนเรื่องของทุกคน ดังนั้น อยากได

ความรวมมือจากทุกคนและไมนิ่งนอนใจกับเรื่องพวกนี้ตอไป 

คุณธนวัฒน พรหมโชติ ผูชวยประธานสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย กลาวในประเด็นของการ

สื่อสารเชิงบวก รวมถึงผูรับสารเองสามารถไตรตรอง รูเทาทันสื่อ ซึ่งเปนอีกหนึ่งทักษะที่จะทําใหผูปกครอง ตัว

เด็กและเยาวชนเอง ออกหางจากความรุนแรงและโซเชียลไดดี ซึ่งการรูเทาทันสื่อมีความสําคัญมากสําหรับ

สังคม จึงอยากใหเด็กทุกคน รูเทาทันในทุกเรื่อง ทุกเหตุการณ และรูจักตัวเอง เพราะตองเริ่มจากตัวเองกอน 

แลวจึงจะสามารถกลั่นกรอง และมีสติไดกับทุกๆ พฤติกรรม โดยที่จะไมเปนคนหนึ่งที่สงตอความรุนแรง 

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ อาจารยประจําหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ไดกลาวสรุปทิ้งทายวา เรื่อง

ของครอบครัวไมใชแคเรื่องของใครบางคน หรือแคเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แตเปน

เรื่องของสังคมที่ทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบ ถาวันนี้เราสามารถยุติความรุนแรงในครอบครัวได ก็จะเปนสวน

หนึ่งในการรวมกันเพิ่มพื้นที่พลังบวกใหกับสังคม จึงอยากใหพอแม/ผูปกครอง พึงรูหลัก "๕ร." (๕รู) คือ ๑. รู

เรื่องสิทธิ ๒.รูหนาที่ ๓.รูวิธีการสื่อสารและแสดงออก ๔.รูจักปกปอง และ ๕.รูที่จะไมนิ่งเฉยกับความรุนแรง 

สําหรับการจัดเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live มีทั้งหมด ๔ครั้ง/EP โดยครั้งนี้จัดเปน EP แรก และ

สําหรับ EP. ๒หัวขอ “เด็กติดเกม” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น., EP ๓หัวขอ 

“การสื่อสารพลังบวก” วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. และ EP ๔หัวขอ “กลเม็ดคดีเด็ด 

ในครอบครัว” วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยสามารถติดตามรับชมไดทาง 

เฟซบุกไลฟเพจศูนยคุณธรรม Moral Center Thailand 

  

 

๕. ความรวมมือกับองคกร/หนวยงานในการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในองคกร 

 ศูนยคุณธรรม จับมือคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยกระดับการพัฒนามาตรฐาน

โรงเรียนแพทยคุณธรรม 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ศูนยคุณธรรม โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการ และคณะ

ผูบริหารศูนยคุณธรรม เขารวมการประชุมออนไลน คณะกรรมการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยคุณธรรม 
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คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมหารือแนวทางความรวมมือการยกระดับการพัฒนามาตรฐาน

โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยคุณธรรม 

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย รองคณบดีฝายบริหาร กลาวถึง โครงการ/กิจกรรม ที่คณะแพทยฯ  

ไดดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๙ ในการสรางและพัฒนาโรงเรียนแพทยคุณธรรม ภายใตคุณธรรมเปาหมาย 

"ซื่อสัตย รับผิดชอบ เอ้ืออาทร" โดยสงเสริม รณรงค บมเพาะผูเรียนผานกิจกรรมการเรียน การสอนและการใช

ชีวิต มีขอกําหนดเชิงโครงสราง/กลไก ตัวชี้วัดพฤติกรรมและสงเสริมการปฏิบัติ กํากับติดตามดวยขอตกลง

คุณธรรม เชื่อมโยงกับ Moral Credit เกิดผลลัพธที่มุงหวังคือ สามารถลดคาใชจายการดําเนินงานของ

คณะแพทยฯ ไดกวา ๒๐% มีผลการประเมิน ITA สูงขึ้น บุคลากรมีพฤติกรรมเชิงบวกและนิสิตมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ไดรับการยอมรับจากสังคมความสุขของคนทํางานเพิ่มมากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจของ

คนในองคกร 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาวชื่นชม Model การดําเนินงานการพัฒนา

โรงเรียนแพทยคุณธรรมที่ผานมา พรอมทั้งใหแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในรั้วคณะแพทย โรงเรียน

แพทย และโรงพยาบาลวา การสราง Way of life/Positive life เพิ่มเติมจะดีมาก โดยศูนยคุณธรรม ยินดี

รวมกับคณะแพทยฯ ในการ Guideline และสนับสนุนเครื่องมือการดําเนินงาน ใน ๔ประเด็นหลักคือ 

    ๑. ใชหลัก Positive drive บุคลากรทุกระดับ เพื่อการทํางานอยางมีความสุข และสมดุลตอชีวิต 

(การดําเนินงานโดยมุงเนนความสุขและคุณคาของชีวิต ๓ระดับคือ นักศึกษาปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย และ 

Resident Fellow ระดับบุคลากรในองคกร สายวิชาการ และสายสนับสนุน อาจารย แพทย พยาบาล สห

วิชาชีพ อื่นๆ มุงเนนมิติความสุขในการทํางาน) 

    ๒. รวมพัฒนา Evidence based (การสราง มาตรฐานคุณธรรมของรพ.จุฬาฯ ดวยตนเอง ที่มี

มาตรฐานคุณธรรมแหงาติ เปน guideline การดําเนินงาน/ ดัชนีชี้วัดคุณธรรม/ ระบบนิเวศนคุณธรรม ดวย

ทุนชีวิต/ การจัดเก็บขอมูลผานการใชเครื่องมือตางๆ ของศูนยคุณธรรม เชน Happy Moral Index และ

กระบวนการรับรอง Reinventing Organization เปนตน) 

    ๓. การใช Voice of customer (การรับฟงเสียง (feedcback) ของผูรับบริการเชน คนไข ญาติ ใน

ระดับโรงพยาบาล/นิสิต นักศึกษาแพทย ในระดับโรงเรียนแพทย 

    ๔. การขับเคลื่อนกิจกรรม Project based (กิจกรรม csr) ที่ระเบิดจากภายในองคกร ทุกภาคสวน 

ทั้งสามระดับ 

ทั้งนี้ ไดกําหนดแนวทางความรวมมือการดําเนินงานระยะตอไปคือ 

      ๑.มหกรรมตลาดนัดคุณธรรมพลังบวก เวทีโชว แชร เชื่อมความด ี

      ๒.พัฒนาทีมแกนนําพลังบวก รวมกับทีมอํานวยการ ที่จะเปนพี่เลี้ยง เพื่อใหเกิด ระบบพ่ีเลี้ยง 

     ๓.การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยคุณธรรม 

ตอไป 
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๖. บอรด ศคธ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรม - เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี 

คณะกรรมการฯ - ผูบริหาร ศูนยคุณธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรม ตําบลเจ็ดเสมียน พรอม

พบปะภาคีเครือขายทางสังคมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนกาวตอการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมคุณธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการศูนยคุณธรรม นําโดย นายวีระ โรจนพจรัตน 

ประธานกรรมการศูนยคุณธรรม พรอมดวย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม นําคณะ

ผูบริหาร และเจาหนาที่ศูนยคุณธรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสงเสริมคุณธรรมราชบุรี ณ ศูนยสงเสริม

คุณธรรมตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม 

กิจกรรมวันแรก ไดมีการพบปะแลกเปลี่ยนระหวางคณะกรรมการฯ-ผูบริหาร ศูนยคุณธรรม ผูแทนจาก 

๓ภาคีเครือขายซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ไดแก เครือขายภาคธุรกิจเอกชน 

เครือขายภาครัฐ และเครือขายภาคประชาสังคม และชุมชน รวมทั้ง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี รวม

ฉายภาพถึงผลการขับเคลื่อนจังหวัดสงเสริมคุณธรรมราชบุรี ตั้งแตชวงป ๒๕๕๘ ถึงปจจุบัน ณ โรงแรมราชา

บุระ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

โดยการดําเนินงานจังหวัดสงเสริมคุณธรรมราชบุรี เริ่มในป ๒๕๕๘ จากเวทีสมัชชาคุณธรรมประเทศ

ไทย ครั้งที่ ๗ไดมีปฏิญญารวมกัน ที่จะสรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม โดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง และ

บูรณาการทุกภาคสวนมาสูการรวมพลังแกไขปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงดําเนินการใหเกิดรูปธรรม

ในพื้นท่ีจากมติดังกลาว ศูนยคุณธรรมจึงไดพิจารณาคัดเลือก ๔ จังหวัดคุณธรรมนํารอง โดยราชบุรีเปนหนึ่งใน

จังหวัดคุณธรรมนํารอง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีพลังเครือขายทางสังคม และพลังทางนโยบายมุงมั่นที่จะ

ดําเนินการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มขับเคลื่อนจาก วัด ชุมชน โรงเรียน 

และโรงพยาบาลคุณธรรม กระทั่งป ๒๕๕๙ ผูวาราชการงจังหวัด และภาคีเครือขาย ๙ องคกร ไดประกาศเปน

วาระ ใหจังหวัดราชบุรี เปนเมืองแหงความจงรักภักดี ประชาชนมีวิถีพอเพียง สามัคคี และมีวินัย ขับเคลื่อน

ดวยกระบวนการ “ตลาดนัดความดี” มาอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐและประชาชนภาคสวนตางๆ เกิดความ

ตื่นตัว เกิดอําเภอคุณธรรม และมีบุคคล องคกรตนแบบดานคุณธรรม และในป ๒๕๖๐ เกิดแผนการบูรณาการ

การขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัด และเครือขายคุณธรรมครอบคลุมทุกพื้นที ่

ปจจุบัน จังหวัดราชบุรีมีจํานวนภาคีเครือขายที่รวมขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม ทั้งหมด ๑๐ เครือขาย 

ไดแก เครือขายชุมชนคุณธรรม เครือขายสภาองคกรชุมชนตําบล เครือขายสวัสดิการชุมชน เครือขาย
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สาธารณสุข เครือขายการศึกษา เครือขายประชาสังคม เครือขายศาสนา เครือขายอําเภอคุณธรรม เครือขาย

ทองถิ่นคุณธรรม และเครือขายสถานประกอบการ/ธุรกิจเอกชน ภายใต ๕ หลักคุณธรรม คือ “พอเพียง 

สามัคคี มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

กิจกรรมวันที่สอง ลงพื้นที่ ณ ศูนยสงเสริมคุณธรรมตําบลเจ็ดเสมียน รวมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการตางๆ 

รวมทั้ง การนําเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเปนสุขดวยหลักชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

รูปแบบเวทีธรรมชาติ ซึ่งจะไดรับรูถึงขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นเดนๆ ของชาวเจ็ดเสมียน 

จังหวัดราชบุรี, การนําเสนอความเปนมาของชุมชน โดย คุณธนากร สดใส ผูนําชุมชนรุนใหม เจาของผลิตภัณฑ

ตานีสยาม และชมการนําเสนอชุด “รากเหงาทางวัฒนธรรม” ดวยกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนคุณธรรมที่

มีความเขมแข็ง ผนวกกับวิถีของชุมชนกับงานศิลปะ ผานการนําเสนอความเชื่อสูงานแฟชั่น โดยมี คุณณรงค

เดช แกวอุย ปลัดอาวุโส อําเภอโพธาราม , คุณจารี กองโชคปญญา รองนายกเทศมนตรีตําบลเจ็ดเสมียน และ

คุณกิตติพล พรพิทักษพงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เขตอําเภอโพธาราม รวมใหการ

ตอนรับ 

นายวีระ โรจนพจรัตน ประธานกรรมการศูนยคุณธรรม กลาววา การสงเสริมเรื่องคุณธรรมในแตละ

จังหวัดนั้นไมจําเปนตองมีรูปแบบที่เหมือนกัน เพียงแตดําเนินงานภายใตบริบทของแตละพ้ืนที่ที่มีทุนเดิมอยู ซึ่ง

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือไดมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่นอกจากจะไดเห็นกระบวนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง

เปนสุขดวยหลักชุมชนคุณธรรมแลวนั้น หัวใจสําคัญคงเปนเรื่องของการนําแกนแทของถิ่นฐานกําเนิด 

“รากเหงาทางวัฒนธรรม” ไมวาจะเปนเรื่องของความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ที่นําไปสูการ

พัฒนาชุมชนคุณธรรมไดอยางเปนรูปธรรม การรูจักหยิบยกภูมิปญญาทองถิ่นนํามาตอยอดใหเปนวัฒนธรรม

รวมสมัย ตอบโจทยกับยุคสมัยปจจุบันไดเปนอยางดี โดยไมทิ้งรากเหงาเดิม และสิ่งที่นาภาคภูมิใจและ

ประทับใจเปนอยางมาก คือคนในชุมชนลวนแตเปนผูมีจิตอาสา สงผลใหการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานดาน

คุณธรรมในมิติตางๆ เปนไปอยางงายดาย จึงเปนจุดศูนยรวมของคุณธรรมในทุกมิติ ไมวาจะเปน วัด โรงเรียน 

ชุมชน “ตําบลเจ็ดเสมียน” จึงถือเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมตองานดานคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี 

ประธานกรรมการ ศคธ. กลาวตออีกวา ดวยบทบาทภารกิจของศูนยคุณธรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่มี

หนาที่ดานการสงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดี ภายใตบริบทของสังคมไทย ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในสองวันนี้ นอกจากจะเปนการเรียนรูอดีต ยังเปนการแลกเปลี่ยนความรูในปจจุบันที่สามารถนําไปถอด

บทเรียน ขยายผลความดีงาม กระจายไปสูพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปนตนแบบที่ดีใหกับสังคม ชุมชน ในบานเมืองเรา 

ไดนําไปปรับใช รวมกันขยายผล และสงเสริมสังคมแหงคุณธรรมใหกับประเทศตอไป โดยศูนยคุณธรรมจะรวม

ขับเคลือ่นงานอยางตอเนื่องและกําหนดบทบาทการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมใหชัดเจน 

ดาน รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม กลาวเพิ่มเติมวา ในป ๒๕๖๕นี้ ศูนยคุณธรรม 

มีแผนที่จะดําเนินการเลือก ๑๐ พื้นที่ เพื่อศึกษาระบบโซเชียลเครดิตในแตละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดราชบุรี จะเปน

หนึ่งในจังหวัดคุณธรรมที่จะเขาไปศึกษา ทั้งนี้ จะเลือกศึกษาในระดับหมูบาน ชุมชน องคกร กอน โดยที่ยังไม

ลงไปที่ตัวบุคคล เนื่องจากวิธีการที่จะทําใหมนุษยเปลี่ยนพฤติกรรมได มี ๒ รูปแบบ คือ ๑. เปลี่ยนที่ตัวบุคคล 

และ ๒. เปลี่ยนที่ระบบนิเวศ ซึ่งการศึกษาถึงกระบวนการของระบบโซเชียลเครดิตครั้งนี้จะใหขอมูลไดวาจริง ๆ 



-๕๐- 

 

แลวนั้น เมื่อใดที่บุคคลไดไปอยูในสภาพแวดลอมหรือระบบนิเวศดี ไมวาจะอยูในหมูบาน องคกร ชุมชน

คุณธรรมก็ตามแต จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไดหรือไม นอกจากนี้ยังมีหนึ่งกิจกรรมสําคัญ คือ 

“ตลาดนัดความสุขชุมชน” ซึ่งในปนี้ทางศูนยสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี 

หรือศูนย CSR จังหวัดราชบุรี โดยเครือขายภาคธุรกิจเอกชน จะเปนหนวยสําคัญในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรม

ดวยเชนกัน ซึ่งจะเปนเวทีที่เปดใหหนวยงาน/องคกร มารวมกันโชว แชร เชื่อม ผลงาน โดยคาดวาจะจัด

กิจกรรมในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ผอ.ศคธ. กลาวทิ้งทายวา ในเรื่องของกระบวนการที่จะไปสนับสนุนขับเคลื่อนคุณธรรม ดวยบทบาท

ภารกิจของศูนยฯ ซึ่งเปนทั้ง Coaching และมีการพัฒนาวิทยากรสงเสริมคุณธรรม รวมทั้ง knowhow ตางๆ 

ที่เกิดขึ้น โดยจังหวัดราชบุรีถือเปนหนึ่งในจังหวัดคุณธรรมทุนเดิมของศูนยคุณธรรมที่มีมาตั้งแตตน รวมทั้งอีก 

๔จังหวัดคุณธรรมนํารองที่กําลังขับเคลื่อนอยูปจจุบัน และจังหวัดอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยทั้งหมดนี้

ถือเปนจังหวัดทุนเดิมที่จะรวมกันเสริมหนุนจับมือกันในการโชว แชร เชื่อม ความดี แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

และขยายผลรวมกันทําให "คนดีมีพ่ืนที่ยืน ความดีมีพ้ืนที่ในสังคม" กระจายสูจังหวัดคุณธรรมอื่นตอไป 

 

 

  


