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ศิลปะและวััฒนุธรรม

รััฐบาลให้้ความสำคัญกัับกัารัส่งเสรัิมให้้สถาบันทางสังคมรั่วมปลูกัฝัังค่านิยมและวัฒนธรัรัมท่�ด่ี  

รัวมทั�งกัารัทำนุบำรัุงศาสนา กัารัอนุรัักัษ์์ ฟื้้�นฟืู้ ศิลปวัฒนธรัรัมไทย และกัารัยอมรัับปรัะเพณี่ วัฒนธรัรัมท่�ดี่ 

ท่�ม่ความห้ลากัห้ลาย เพื�อสรั้างสังคมให้้ม่คุณีภาพ คุณีธรัรัม และอยู่รั่วมกัันไดี้อย่างม่ความสุข ดีังน่�

๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ	 โดียอนุรัักัษ์์ ฟื้้�นฟืู้ และเผยแพรั่ปรัะวัติศาสตรั์ 

วฒันธรัรัม ขนบธรัรัมเนย่ม ศลิปะ ปรัะเพณี ่ภมิูปัญญา ภาษ์าไทยและภาษ์าถิ�นท่�มอ่ตัลกััษ์ณ์ีและความห้ลากัห้ลาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพื�อให้้เกิัดีความภาคภมูใิจในเอกัลักัษ์ณ์ีของชาติ พร้ัอมทั�งสนบัสนนุกัารัสร้ัางสรัรัค์ศิลปวฒันธรัรัม 

และภูมิปัญญาไทย เพื�อกัรัะตุ้นกัรัะแสนิยมวัฒนธรัรัมไทย พัฒนาต่อยอดีและสรั้างมูลค่าเพิ�มในภาคธุรักัิจ 

และอุตสาห้กัรัรัมอย่างเห้มาะสม

๓.๒	 ปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ทัีง้ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูความซือ่สตัย์	การมวีนิยั	

เคารพกฎหมาย	มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	และเป็นพลเมอืงท่ีด ีโดียส่งเสรัมิ 

ให้้สถาบันกัารัศึกัษ์า ภาคปรัะชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในกัารับ่มเพาะ ส่งเสรัิมให้้ภาคเอกัชนดี�าเนินธุรักัิจ

อย่างม่ธรัรัมาภิบาล ให้้สื�อม่บทบาทกัรัะตุ้นและสรั้างความตรัะห้นักัในค่านิยมท่�ดี่ รัวมถึงผลิตสื�อท่�ม่คุณีภาพ 

และม่ความรัับผิดีชอบ และเปิดีพื�นท่�สาธารัณีะให้้ปรัะชาชนไดี้แสดีงออกัอย่างสรั้างสรัรัค์

๓.๓	 ท�านบุ�ารงุศาสนาให้มีความเข้มแขง็ ส่งเสรัมิสถาบนัศาสนาทกุัศาสนาให้้มบ่ทบาทในกัารัเผยแผ่ 

ห้ลักัค�าสอนท่�ดี่งาม ปลูกัฝัังคุณีธรัรัม จรัิยธรัรัม และเสรัิมสรั้างความรั่วมมือในกัารัพัฒนาคุณีภาพช่วิต จิตใจ  

และพัฒนาสังคมให้้ม่ความสามัคค่ ปรัองดีอง และยั�งยืน และให้้พุทธศาสนิกัชนเข้าถึงแกั่นแท้ค�าสอน 

ของพรัะพุทธเจ้าและสามารัถน�ามาปฏิบัติในช่วิตปรัะจ�าวันไดี้ 

๓.๔	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	

ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย		

ในลักษณะพหสัุงคมท่ีอยูร่่วมกนั โดียสนบัสนนุกัารัเรัย่นรัูภ้าษ์าต่างปรัะเทศควบคูก่ับักัารัส่งเสรัมิ สร้ัางสรัรัค์

งานศิลปวัฒนธรัรัมท่�เป็นสากัลเพื�อกัารัเป็นส่วนห้นึ�งของปรัะชาคมโลกั



๑.	 การส่่งเส่ริมวััฒนธรรมและเอกลักษณ์์ของชาติิ

	 ๑.๑	 การยกย่องเชิดชูเกียรติิบุุคคลต้ินแบุบุ	 “ศิิลปิินแห่่งชาติิ”	 ได้้ปิระกาศิยกย่องเชิดชูเกียรติ	ิ

ศิิลปิินแห่่งชาติิ	 พุุทธศิักราช	๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ คน แบ่่งเป็็น สาขาทััศนศิลป็์ จำนวน ๔ คน สาขาวรรณศิลป็์  

จำนวน ๒ คน และสาขาศิลป็ะการแสด้ง จำนวน ๖ คน รวมทัั�งปิระกาศิยกย่อง	 “พุระยาศิรีสุ่นทรโวัห่าร”	

(น้อย	 อาจารยางกูร)	 เปิ็นบุุคคลส่ำคัญของโลกในด้านการศิึกษาและวััฒนธรรม	 ปิระจำปิี	 พุ.ศิ.	 ๒๕๖๕  

ในการป็ระชุุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั�งทั่� ๔๑ เน่�องในวาระครบ่รอบ่ ๒๐๐ ป็ี ชุาตกาลในป็ี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

( 200 th ann ive r sa ry  o f  the  b i r th  o f  

Phraya Srisundaravohara (Noi Acharyankura)  

( 1 8 22 - 1 891 )  โ ด้ ยม่ ผ ล ง านส ำคัญ  ไ ด้้ แ ก่  

ผลงานนิพนธ์์ป็ระเภทัต่าง ๆ เชุ่น แบ่บ่เร่ยนภาษาไทัย  

สุภาษิต วรรณคด่้ คำป็ระกาศพระราชุพิธ์่ คำฉัันทั์  

นอกจากน่�  ยั งม่ผลงานนิพนธ์์ด้้ านวรรณศิลป็ ์

และการอนุรักษ์วัฒนธ์รรมของไทัย เชุ่น หนังส่อ 

คำนมัสการคุณานุคุณ 

 ๑.๒	 การส่่งเส่ริมและพุัฒนาศิักยภาพุอุติส่าห่กรรมภาพุยนติร์และวีัดิทัศิน์ ทัั�งในและต่างป็ระเทัศ  

ได้้บู่รณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชุนเพ่�อขับ่เคล่�อนยุทัธ์ศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

และว่ดิ้ทััศน์ ระยะท่ั� ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โด้ยม่การด้ำเนินงานท่ั�สำคัญ เชุ่น จัดงานเทศิกาลภาพุยนติร์

อาเซีียนแห่่งกรุงเทพุมห่านคร	๒๕๖๔	(Bangkok	ASEAN	Film	festival	2021)	ครั�งที�	๗ โด้ยฉัายภาพยนตร์

คุณภาพจากป็ระเทัศอาเซี่ยน ซี่�งถื่อเป็็นการกระชุับ่ความสัมพันธ์์ระหว่างไทัยและป็ระเทัศสมาชุิกอาเซี่ยน ร่วัมงาน	

ติลาดภาพุยนติร์และโทรทัศิน์นานาชาติิฮ่่องกง	ปิระจำปิี	 ๒๕๖๕	 [Hong	Kong	 International	 Film	&	TV	

Market	 (FILMART)	 2022)] ณ เขตบ่ริหารพิเศษฮ่่องกงแห่งสาธ์ารณรัฐป็ระชุาชุนจ่น โด้ยบู่รณาการ 



ความร่วมม่อของภาครัฐและภาคเอกชุนในนามทั่มป็ระเทัศไทัย ภายใต้ชุ่�อ “Content Thailand” ส่งผลให้เกิด้ 

การเจรจาทัางการค้า สร้างรายได้้ ขยายเคร่อข่ายทัางธุ์รกิจแก่ผู้ป็ระกอบ่การและสร้างความสนใจร่วมลงทุัน 

และการถ่ืายทัำภาพยนตร์ต่างป็ระเทัศในป็ระเทัศไทัยอย่างต่อเน่�อง และร่วัมงานเทศิกาลภาพุยนติร	์

มอนติางยอซีา	ปิระจำปิี	๒๕๖๕	[The	Montanosa	Film	Festival	(MFF)	2022]	ณ Baguio Creative City  

สาธ์ารณรัฐฟิิลิป็ป็ินส์ โด้ยส่งภาพยนตร์เร่�อง “ผัด้ไทัย : สูตรลับ่ลิขิตฝััน” (Pad thai: The Secret Recipe)  

เข้าร่วมจัด้ฉัาย ทัำให้ภาพยนตร์ไทัยเป็็นท่ั�รู้จักในระดั้บ่สากล รวมทัั�งส่งเสริมให้เกิด้การเผยแพร่และแลกเป็ล่�ยน 

ศิลป็วัฒนธ์รรมไทัยในเวทั่โลก ชุ่วยสร้างรายได้้และภาพลักษณ์ทั่�ด้่ให้แก่ป็ระเทัศ

	 ๑.๓	 การพุัฒนาการให่้บุริการและองค์ควัามรู้ของพุิพุิธภัณ์ฑส่ถานแห่่งชาติิ	 โดยจัดส่ร้างอาคาร

ปิระติิมากรรมขุนห่ลวังพุะงั�วัและปิระวััติิศิาส่ติร์สุ่พุรรณ์บุุรี ตั�งอยู่ทั่�ตำบ่ลสนามชุัย อำเภอเม่อง จังหวัด้ 

สุพรรณบุ่ร่ ภายในแสด้งป็ระติมากรรมสำริด้ท่ั�ม่ความยาวมากทั่�สุด้ในป็ระเทัศไทัย เพ่�อถื่ายทัอด้เร่�องราว 

พระราชุป็ระวัติสมเด็้จพระบ่รมราชุาธิ์ราชุท่ั� ๑ หร่อขุนหลวงพะงั�ว ป็ฐมกษัตริย์แห่งราชุวงศ์สุพรรณภูมิ  

และป็ระวัติศาสตร์เม่องสุพรรณบุ่ร่ โด้ยเปิ็ด้ให้ป็ระชุาชุนเข้าชุมเป็็นวันแรกในวันท่ั� ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  

จัดงานมห่กรรมพุิพุิธภัณ์ฑ์ไทย	 ๒๕๖๔	 THAILAND	 MUSEUM	 EXPO	 2021 เน่�องในวันพิพิธ์ภัณฑ์์ไทัย  

๑๙ กนัยายน ๒๕๖๔ โด้ยรวบ่รวมและนำเสนอสาระนวตักรรมทั่�โด้ด้เด้น่ของพพิธิ์ภณัฑ์เ์ครอ่ข่าย ๒๗ แหง่ จากทัั�วป็ระเทัศ  

ในรูป็แบ่บ่ด้ิจิทััล ผ่านระบ่บ่เคร่อข่ายของกรมศิลป็ากร จัดพิุธีเปิิดพิุพิุธภัณ์ฑ์ส่ึนามิบุ้านน�ำเค็ม	 ติำบุลบุางม่วัง		

อำเภอติะกั�วัป่ิา	 จังห่วััดพัุงงา เม่�อวันทั่� ๔ กุมภาพันธ์์ ๒๕๖๕ เพ่�อเป็็นสถืานทั่�รำล่กถื่งเหตุการณ์พิบ่ัติภัย 

แผ่นด้ินไหวเม่�อวันทั่� ๒๖ ธ์ันวาคม ๒๕๔๗ และยังเป็็นสถืานท่ั�เร่ยนรู้ถื่งเหตุการณ์ทั่�เกิด้ข่�นเพ่�อการเฝ้ัาระวัง 

และป็้องกันเหตุภัยพิบ่ัติ รวมทัั�งเปิิดอุทยานปิระวััติิศิาส่ติร์ส่ด๊กก๊อกธม	จังห่วััดส่ระแก้วั	ได้้ด้ำเนินโครงการอนุรักษ์

และพัฒนาป็ราสาทัสด้๊กก๊อกธ์ม โด้ยด้ำเนินงานทัางโบ่ราณคด้่และบู่รณะป็ราสาทัด้้วยวิธ์่ “อนัสติโลซีิส” ซี่�งเป็็น 

วธิ์ป่็ระกอบ่รปู็โบ่ราณสถืานข่�นจากซีากป็รกัหกัพงัใหก้ลบั่มาม่สภาพทั่�รกัษาความเป็็นของแทัแ้ละด้ั�งเด้มิใหไ้ด้ม้ากทั่�สดุ้  

และจัด้สร้างศูนย์บ่ริการข้อมูลอุทัยานป็ระวัติศาสตร์สด้๊กก๊อกธ์มและสิ�งอำนวยความสะด้วกต่าง ๆ สำหรับ่จัด้ตั�ง

เป็็นอุทัยานป็ระวัติศาสตร์สด้๊กก๊อกธ์ม โด้ยเริ�มเป็ิด้ให้ป็ระชุาชุนเข้าชุมตั�งแต่วันทั่� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็็นต้นไป็

 	 ๑.๔	 การส่่งเส่ริมวััฒนธรรมและเอกลักษณ์์ของชาติิผ่่านการจัดนิทรรศิการด้านศิิลปิวััฒนธรรม		

เชุ่น	 นิทรรศิการ	๑๐	ส่ดุยอดผ่ลติิภณั์ฑ์ทางวัฒันธรรม	 (Cultural	 Product	 of	 Thailand:	 CPOT) ผลติภณัฑ์์ 

ทั่�เป็็นระดั้บ่พร่เม่�ยม ม่มูลค่าทัางการตลาด้สูงท่ั�ม่ความโด้ด้เด่้นของชุุมชุนของภาคต่าง ๆ เพ่�อจำหน่าย 

ทัั�งในป็ระเทัศและตา่งป็ระเทัศ เชุน่ กระเป็า๋ขา้วตม้ลกูโยน ชุมุชุนคณุธ์รรมนอ้มนำหลกัป็รัชุญาของเศรษฐกจิพอเพย่ง 

นำพลังบ่วรขับ่เคล่�อนสังคมไทัย ตลาด้แขก จังหวัด้ระนอง เคร่�องป็ระดั้บ่เบ่ญจรงค์ ชุุมชุนคุณธ์รรมฯ วัด้อัมพวัน  

จังหวัด้สมุทัรสงคราม	 นิทรรศิการ	 “วัิจิติราภรณ์์	

และงานปิระณ์ีติศิิลปิ์แห่่งโขน”	 เพ่�อเป็็นส่วนหน่�ง 

ของการสงวนและรกัษาการแสด้งโขนของไทัย ซี่�งได้้รบั่การจารก่ชุ่�อ 

เป็็นรายการตัวแทันมรด้กทัางวัฒนธ์รรมท่ั�จับ่ต้องไม่ได้ ้

ของมนุษยชุาติขององค์การยูเนสโก โด้ยม่การจัด้แสด้ง 

“เคร่�องโขน” และงานร่วมสมัย เชุ่น งานออกแบ่บ่เคร่�องโขน 

ต้นแบ่บ่ของอาจารย์จักรพันธ์ุ์ โป็ษยกฤต ศิลป็ินแห่งชุาติ 

สาขาทััศนศิลป์็ (จิตรกรรม) ป็ระจำปี็ พ.ศ. ๒๕๔๓  

“เศย่รฤาษว่าลมกิ่”	นิทรรศิการศิลิปิะการออกแบุบุรว่ัมส่มยั	

ในโครงการส่ร้างส่รรค์ศิิลปิะร่วัมส่มัยเพุ่�อติ่อยอดทุน	

30 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	



ทางวััฒนธรรม	 ปิระจำปิีงบุปิระมาณ์	 พุ.ศิ.	 ๒๕๖๔	 เพ่�อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานศิลป็ะร่วมสมัย 

ด้า้นการออกแบ่บ่ ชุอูตัลกัษณ์และทุันทัางศิลป็วัฒนธ์รรมมาพัฒนาต่อยอด้และสร้างสรรค์เป็น็ Soft Power เพ่�อสร้าง 

มูลค่าเพิ�มให้กับ่สินค้าและบ่ริการทัางวัฒนธ์รรม และจัดงาน	 “ใติ้ร่มพุระบุารมี	 ๒๔๐	 ปีิ	 กรุงรัตินโกส่ินทร์”		

เพ่�อน้อมรำล่กในพระมหากรุณาธ์ิคุณและเทัิด้พระเก่ยรติพระบ่าทัสมเด้็จพระพุทัธ์ยอด้ฟิ้าจุฬาโลกมหาราชุ  

ป็ฐมกษัตริย์แห่งราชุวงศ์จักร่ และพระมหากษัตริย์ในพระบ่รมราชุจักร่วงศ์ทัุกพระองค์ และส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจเก่�ยวกับ่ป็ระวัติศาสตร์และวัฒนธ์รรม ก่อให้เกิด้ความรัก ความสามัคค่ และความภาคภูมิใจ  

ในความเป็็นไทัยร่วมกัน รวมทัั�งยังชุ่วยสนับ่สนุนสินค้าของชุุมชุนต่าง ๆ ในกรุงเทัพมหานคร เพ่�อสร้างงาน 

สร้างรายได้้สู่ชุุมชุนเพ่�อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟิ้�นฟิูการทั่องเทั่�ยวเชุิงวัฒนธ์รรม

	 ๑.๕	 การแส่ดงทางศิิลปิวััฒนธรรม

	 	 ๑.๕.๑	 จัดแส่ดงและเผ่ยแพุร่มรดกทางวััฒนธรรมผ่่านการจัดงานมห่กรรมวััฒนธรรมแห่่งชาติ	ิ	

“วัิถีถิ�น	 วิั ถีไทย” ๔ ภาค เพ่�อเฉัลิมพระเก่ยรติพระบ่าทัสมเด็้จพระเจ้าอยู่ หัว โด้ยเผยแพร่ศิลป็ะ 

และวัฒนธ์รรม ยกระด้ับ่มหกรรมวัฒนธ์รรมทั้องถิื�นให้เป็็นระด้ับ่ชุาติ ถื่อเป็็นการขับ่เคล่�อนป็ระเทัศด้้วยโมเด้ล

เศรษฐกิจใหม่ [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และผลักด้ัน “Soft Power” ความเป็็นไทัย เพ่�อส่บ่สาน 

รักษา และต่อยอด้งานศิลป็วัฒนธ์รรมของชุาติให้คงอยู่อย่างยั�งย่น และการสร้างรายได้้ ขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากให้แก่ผู้ป็ระกอบ่การร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์์ และการบ่ริการทัางวัฒนธ์รรม รวมถื่งผู้ป็ระกอบ่การทั่�พัก  

การทั่องเทั่�ยวชุุมชุน และบ่ริการอ่�น ๆ ด้ังน่� 

    (๑) ภาคใติ้ ภายใต้ชุ่�องาน “เสน่ห์เม่องหนังโนรา รังสรรค์ศิลป็์ถืิ�นใต้” ระหว่าง 

วันทั่� ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์์ ๒๕๖๕ ณ ตลาด้น�ำทัะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัด้พัทัลุง เพ่�อเฉัลิมฉัลอง 

ในโอกาสทั่� “โนรา” ได้้รับ่การข่�นทัะเบ่่ยนเป็็นมรด้กภูมิป็ัญญาทัางวัฒนธ์รรมทั่�จับ่ต้องไม่ได้้ของมนุษยชุาติ  

จากองค์การการศ่กษา วิทัยาศาสตร์ และวัฒนธ์รรมแห่งสหป็ระชุาชุาติ (United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization: UNESCO)  

ม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ผู้ร่วมชุมผ่านระบ่บ่ออนไลน์  

และทุักชุ่องทัางกว่า ๑ ล้านคน ชุ่วยสร้างงาน สร้างรายได้้  

ขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจฐานรากและชุ่วยเหล่อเย่ยวยาศิลป็ิน  

ศลิป็นิพ่�นบ่า้นแขนงตา่ง ๆ  จำนวน ๑๔ คณะ รวมกวา่ ๓๐๐ คน  

อ่กทัั�งก่อให้เกิด้รายได้้แก่ผู้ป็ระกอบ่การอาหาร ผลิตภัณฑ์์  

และการบ่ริการทัางวัฒนธ์รรม จำนวน ๑๐๔ ราย และผูป้็ระกอบ่การ 

ทั่�พัก การทั่องเทั่�ยวชุุมชุน และบ่ริการอ่�น ๆ ในจังหวัด้พัทัลุง 

และอำเภอควนขนุน รวมทัั�งหมด้กว่า ๕๐ ล้านบ่าทั 

   (๒) ภาคติะวัันออกเฉีียงเห่น่อ ภายใต้ชุ่�องาน “ส่บ่ศิลป็์ถืิ�นอ่สาน ESAN DO DEE”  

ระหว่างวันทั่� ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โบ่ราณสถืานเม่องฟิ้าแด้ด้สงยาง พระธ์าตุยาคู อำเภอกมลาไสย  

จังหวัด้กาฬสินธ์ุ์ ม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัั�งออนไลน์และออฟิไลน์ จำนวน ๒,๐๔๑,๒๐๐ คน และเกิด้การสร้างงาน  

สร้างรายได้้ขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ป็ระกอบ่การร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์์และการบ่ริการ 

ทัางวัฒนธ์รรม จำนวน ๙๑๐ ราย คณะนักแสด้งจาก ๒๐ จังหวัด้ จำนวน ๓๙ คณะ รวม ๓,๐๔๖ คน อ่กทัั�ง 

สร้างรายได้้ให้แก่ผู้ป็ระกอบ่การทั่�พักและอาหารจากการทั่�ม่ผู้มาทั่องเทั่�ยวชุุมชุนและบ่ริการด้้านต่าง ๆ ในพ่�นทั่�  

ทัำให้ม่รายได้้หมุนเว่ยน จำนวน ๖๑ ล้านบ่าทั 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๓)	 ภาคเห่น่อ ภายใต้ชุ่�องาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เทั่�ยวไทัยเม่องเหน่อ งามเหล่อชุาติพันธ์ุ์  

นมัสการพระธ์าตุชุ่อแฮ่” และงานสมโภชุพระบ่รมธ์าตุชุ่อแฮ่ ๑๖ ป็ี พระอารามหลวง จังหวัด้แพร่  

ระหว่างวันท่ั� ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัด้พระธ์าตุชุ่อแฮ่ พระอารามหลวง อำเภอเม่องแพร่ จังหวัด้แพร่  

โด้ยการจัด้งานในครั�งน่� ม่ผู้ เข้าร่วมงาน จำนวน ๔๕,๕๖๓ คน สร้างรายได้้ขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจฐานราก 

กว่า ๓๘ ล้านบ่าทั และคาด้ว่าจะเกิด้การขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจเชุ่�อมโยงกับ่พ่�นทั่�จัด้งานในชุ่วง ๖ เด้่อนข้างหน้า  

จำนวนกว่า ๙๖.๓๒ ล้านบ่าทั        

    (๔)	 ภาคกลาง ภายใตชุ้่�อ “เสนห่แ์หง่สายน�ำวฒันธ์รรมภาคกลาง สบ่่สานศลิป็ ์วถิืถ่ืิ�นบ่รูพา”  

ณ ตลาด้น�ำห้วยสุคร่พ ตำบ่ลบ่างพระ อำเภอศร่ราชุา จังหวัด้ชุลบุ่ร่ ระหว่างวันทั่� ๓๐ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  

โด้ยม่การจัด้นิทัรรศการเฉัลิมพระเก่ยรติพระบ่าทัสมเด้็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัด้พิธ์่ ไหว้ครู/ครอบ่ครู  

การแสด้งโขนชุุด้ใหญ่ มหกรรมการแสด้งหนังใหญ่ รวมถ่ืงม่การแสด้งศิลป็วัฒนธ์รรม การสาธิ์ตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์์วัฒนธ์รรมไทัย Cultural Product of Thailand 

(CPOT) ผลิตภัณฑ์์วัฒนธ์รรมชุุมชุนไทัย Community  

Cultural Product of Thailand (CCPOT) ของด้่ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด้ โด้ยการจัด้งานในครั�งน่�  

ม่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๓,๖๘๕ คน สร้างรายได้้ขับ่เคล่�อน

เศรษฐกิจฐานราก จำนวนกว่า ๒๑.๑๒ ล้านบ่าทั และคาด้ว่า 

จะเกิด้การขับ่เคล่�อนเศรษฐกิจเชุ่�อมโยงกับ่พ่�นท่ั�จัด้งาน 

ในชุ่วง ๖ เด้่อนข้างหน้า จำนวนกว่า ๕๒.๘๑ ล้านบ่าทั    

  ๑.๕.๒	 จัดแส่ดงดนติรีร่วัมส่มัย	 “The	 Sound	 Of	 Lampang”	 ต่ิอยอดเศิรษฐกิจฐานราก	

ของชุมชน	 และก้าวัสู่่การเปิ็นเม่องแห่่งการเรียนรู้และส่ร้างส่รรค์	 ณ วัด้ป็งสนุกเหน่อ ตำบ่ลเว่ยงเหน่อ 

อำเภอเม่องลำป็าง จังหวัด้ลำป็าง ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ด้นตร่ร่วมสมัยบ่นฐานเอกลักษณ์ทัำนองด้นตร่พ่�นบ่้าน 

จังหวัด้ลำป็าง ภายในงานม่การบ่รรยายให้ความรู้ป็ระกอบ่การแสด้งของวงด้นตร่พ่�นบ่้าน วงปี็�พาทัย์ลำป็าง  

และวงด้นตร่ร่วมสมัย โด้ยม่บ่ทัเพลงพ่�นบ่้าน จำนวน ๘ เพลง ได้้แก่ เพลงมอญลำป็าง เพลงเก๊าห้า เพลงมวย  

เพลงมอญโยน เพลงลูกกุยชุ้า เพลงป็ราสาทัไหวลำป็าง เพลงตกเส้ง และเพลงแม่ด้ำโป็น  

		 ๑.๖	 การพัุฒนาและเผ่ยแพุร่องค์ควัามรู้ทางวิัชาการในปิระเด็นทางวััฒนธรรมและเอกลักษณ์์ของชาติ	ิ

โด้ยด้ำเนินการจัด้กิจกรรมต่าง ๆ เชุ่น จัดนิทรรศิการส่ถาปิัติยกรรมนานาชาติิ	 เวันิส่เบุียนนาเล่	 ครั�งที�	 ๑๗		

ณ เม่องเวนิส สาธ์ารณรัฐอิตาล่ เป็็นงานศิลป็ะ The Elephant หร่อ บ่้านคนบ่้านชุ้าง เพ่�อถื่ายทัอด้ 

ความสัมพันธ์ร์ะหวา่งการอยูร่่วมกันของคนและชุ้างไทัย ซี่�งผลงานของศิลปิ็นไทัยทัำให้คนทัั�วโลกรูจั้กป็ระเทัศไทัยมากข่�น 

และสร้างชุ่�อเส่ยงให้กับ่ป็ระเทัศด้้วยการสะทั้อนอัตลักษณ์ทั้องถืิ�นจังหวัด้สุรินทัร์ จัดกิจกรรมเปิิดบุ้าน	

แห่ล่งเรียนรู้ศูินย์วััฒนธรรมแห่่งปิระเทศิไทย	 (ส่านสุ่ข	 ส่่บุวััฒนธรรม	 นำวิัถีให่ม่) เพ่�อเผยแพร่และขยายโอกาส 

ใหเ้กิด้การรับ่รูวั้ฒนธ์รรมไทัย รวมถืง่เป็น็การเปิ็ด้พ่�นท่ั�เชิุงบู่รณาการให้เป็น็แหล่งเรย่นรูกิ้จกรรมทัางวัฒนธ์รรมต่าง ๆ  

เชุ่น ศิลป็ะการแสด้งพ่�นบ่้าน การเสวนาองค์ความรู้กับ่ศิลป็ินแห่งชุาติ การสาธ์ิตมรด้กภูมิปั็ญญาทัางวัฒนธ์รรม 

และการสาธิ์ตวัฒนธ์รรมสร้างสรรค์อาชุ่พ อ่กทัั�งยังชุ่วยให้ศิลป็ินแห่งชุาติและศิลป็ิน พ่�นบ้่านม่รายได้้ เน่�องจาก 

สถืานการณ์การแพร่ระบ่าด้ของโรคติด้เชุ่�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด้-๑๙) โด้ยจัด้กิจกรรมในรูป็แบ่บ่ออนไลน์ 

ผ่านส่�อสังคมออนไลน์ ส่่งเส่ริมเอกลักษณ์์ของชาติิ	 ผ่่านโครงการ	 ไทยเทส่เทอราปิี	 (Thai	 Taste	 Therapy)	

อาห่ารไทยเปิ็น	 “ยาที�อร่อยที�สุ่ดในโลก” เชิุญทัั�วโลกเป็ิด้ป็ระสบ่การณ์ใหม่กินอาหารไทัยเป็็นยา เผยแพร่ 

ความมหัศจรรย์ของอาหารไทัยทั่�ม่ป็ระโยชุน์กับ่สุขภาพ โด้ยได้้ข่�นทัะเบ่่ยนอาหารไทัยเป็็นมรด้กภูมิปั็ญญา 

32 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	



ทัางวัฒนธ์รรม จำนวน ๒๐ รายการ เชุ่น ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ด้ แกงพุงป็ลา แกงเข่ยวหวาน และส้มตำ รวมทัั�ง  

เป็ิด้ตัวแพลตฟิอร์ม Thai Taste Therapy.com เป็ิด้คอร์สสอนทัำอาหารไทัยเป็็นยา ผ่านทัางออนไลน ์

พร้อมส่งออกวัตถืุด้ิบ่เคร่�องป็รุงสมุนไพรไทัยต่าง ๆ ให้ทัั�วโลกติด้ตามได้้ทั่� www.thaitastetherapy.com  

หร่อ www.facebook.com/thaitastetherapy เปิดิแห่ล่งเรยีนรูก้ระบุี�เมอ่งศิิลปิะและนทิรรศิการงานศิิลปิถ์ิ�นใติสู้่่	

Thailand	 Biennale,	 Korat	 2021 ภายใต้ชุ่�อ “ศูนย์ศิลป็ะกระบ่่�อาร์ตสเป็ซี” เพ่�อเป็็นสถืานท่ั�ถื่ายทัอด้ 

ความรู้เร่�องราวของกระบ่่�เม่องศิลป็ะในรูป็แบ่บ่นิทัรรศการถืาวรเก่�ยวกับ่กระบ่่� เม่องแห่งศิลป็ะและวัฒนธ์รรม 

รวมถื่งเป็็นสถืานทั่�จัด้แสด้งนิทัรรศการหมุนเว่ยนของศิลป็ินกระบ่่�  จัดกิจกรรมอบุรมเชิงปิฏิิบุัติิการ		

Character	 Licensing	Workshop	 ครั�งที�	 ๗	 และนิทรรศิการควัามคิดส่ร้างส่รรค์แห่่งปิระเทศิไทย	 ๒๕๖๔		

(Thailand	Creative	Showcase	2021:	TCS	2021) เพ่�อสนบั่สนนุใหเ้กดิ้เยาวชุนคนรุน่ใหม่มาสรา้งคาแรคเตอร์ใหม ่ๆ  

สัญชุาติไทัย และต่อยอด้เพ่�อให้สามารถืแข่งขันบ่นเวทั่นานาชุาติ และจัด้นิทัรรศการ TCS 2021 ณ จังหวัด้ขอนแก่น  

จัด้แสด้งผลงานส่�อว่ดิ้ทััศน์ไทัยทัั�งแอนิเมชัุน (Animation) และคาแรคเตอร์ (Character) เพ่�อสินค้าลิขสิทัธิ์�  

ทั่�เป็็นฝีัม่อของคนไทัยทัั�วไป็และคนไทัยท่ั�ม่ชุ่�อเส่ยงในตลาด้โลก รวมทัั�งสร้างสรรค์ผลงานได้้มาตรฐานสากล 

และแสด้งศักยภาพให้เป็็นทั่�ยอมรับ่ระด้ับ่นานาชุาติ ตลอด้จน เพ่�อผลักด้ันการใชุ้ “Soft Power” ความเป็็นไทัย 

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทัย เพ่�อสร้างงาน สร้างรายได้้ให้แก่ชุุมชุนและป็ระเทัศ  

อย่างยั�งย่นต่อไป็ ขึ�นทะเบีุยน	 “โนรา”	 เปิ็นมรดกภูมิปิัญญาทางวััฒนธรรมที�จับุต้ิองไม่ได้ของมนุษยชาติ ิ 

และจดั้กจิกรรมการแสด้ง “โนราห่ใ์ติ	้ศิาส่ติรศ์ิลิปิ	์ถิ�นมรดกโลก” เพ่�อสง่เสรมิการอนรุกัษศ์ลิป็ะและวฒันธ์รรมไทัย  

และส่งเสริมคุณค่าด้้านศิลป็ะและวัฒนธ์รรมไทัย  

	 ๑.๗	 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์	ส่่บุส่าน	วััฒนธรรม	ปิระเพุณ์ี	อัติลักษณ์์ควัามเปิ็นไทย	

	 	 ๑.๗.๑	 จัดกิจกรรมเน่�องในวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ	ปิระจำปิีพุุทธศิักราช	๒๕๖๕ ถื่อเป็็นวาระพิเศษ 

เพ่�อน้อมรำล่กในพระมหากรุณาธิ์คุณของพระบ่าทัสมเด็้จพระบ่รมชุนกาธิ์เบ่ศร มหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ชุมหาราชุ 

บ่รมนาถืบ่พิตร เม่�อครั� งเสด้็จพระราชุด้ำเนินไป็ทัรงอภิป็รายเร่�อง “ป็ัญหาการใชุ้คำไทัย” เม่�อวันทั่�  

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เพ่�อส่งเสริมให้คนไทัยใชุ้ภาษาไทัยอย่างถูืกต้อง เกิด้ความรักและหวงแหนความเป็็นไทัย  

โด้ยภายในงานม่กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความสำคัญของวันภาษาไทัยแห่งชุาติ กิจกรรมมอบ่โล่รางวัล 

ป็ูชุน่ยบุ่คคลด้้านภาษาไทัย รางวัลผู้ใชุ้ภาษาไทัยด้่เด้่นชุาวต่างป็ระเทัศ รางวัลพูด้ อ่าน เข่ยน ภาษาไทัยด้่เด้่น  

รางวัลป็ระกวด้เพลง (เพชุรในเพลง) ป็ี ๒๕๖๕ ม่ผู้ได้้รับ่รางวัลทัั�งสิ�น ๑๔ รางวัล การป็ระกวด้คำขวัญ  

การป็ระกวด้เพลงแรป็ การเผยแพร่วดิ่้ทัศันส์ง่เสรมิการใชุ้ภาษาไทัย จาก ๑๖ สถืานเอกอัครราชุทูัตป็ระจำป็ระเทัศไทัย 

งานเสวนาทัางวิชุาการเน่�องในวันภาษาไทัยแห่งชุาติ นิทัรรศการเยาวชุนผู้ใชุ้ภาษาไทัยด่้เด่้น ด้้านการพูด้ อ่าน  

และเข่ยน นิทัรรศการต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายหนังส่อ ส่�อการเร่ยนการสอนด้้านภาษาไทัย 

		 	 ๑.๗.๒	 จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่่บุส่านปิระเพุณ์ี 	 เชุ่น 	 กิจกรรมงานส่่บุส่านปิระเพุณ์ี	

ลอยกระทง	“ลอยกระทงวัิถีให่ม่	ส่่บุส่านปิระเพุณ์ีไทย	:	๑	ครอบุครัวั	๑	กระทง	รักษาระยะห่่าง	ส่วัมห่น้ากาก	

อนามัย	 ปิลอดโรค	 ปิลอดภัย” ณ คลองผดุ้งกรุงเกษม ข้างทัำเน่ยบ่รัฐบ่าล กิจกรรม	 “ส่่งสุ่ขวัิถีให่ม่	 ส่่บุส่าน	

วัิถีไทย	 ปิลอดภัยส่ร้างส่รรค์” เพ่�อมอบ่เป็็นของขวัญป็ีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โด้ยมุ่งเน้นการเสริมความเป็็นสิริมงคล 

ให้แก่ชุ่วิต ฟิ้�นฟิูจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจในชุ่วงสถืานการณ์การแพร่ระบ่าด้ของโควิด้-๑๙ รวมทัั�งนำทัุน 

ทัางวัฒนธ์รรมมาส่งเสริมการเร่ยนรู้ให้แก่ป็ระชุาชุนและส่งเสริมการทั่องเท่ั�ยวเพ่�อกระตุ้นเศรษฐกิจชุุมชุน 

และในภาพรวมของป็ระเทัศ โด้ยจัด้กิ จกรรมสวด้มนต์ข้ ามป็ี  เป็ิด้ เข้ าชุมอุทัยานป็ระวัติ ศาสตร์  

พิ พิ ธ์ภัณฑ์สถืานแห่ ง ชุ าติ ทัุ กแห่ ง เ ป็็ นกรณ่พิ เ ศษ  โด้ยงด้ เก็ บ่ค่ า เ ข้ า ชุม  เป็ิ ด้พิ พิ ธ์ภัณฑ์์ วั งหน้ า 

บ่รรยากาศในยามค�ำค่น “Night at the museum” จัด้งานกาชุาด้ป็ระจำปี็ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงานฉัลองโนรา  

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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มรด้กภูมิป็ัญญาทัางวัฒนธ์รรม รวมถื่งการแสด้งด้นตร่ในรูป็แบ่บ่เสม่อนจริง “ด้นตร่ด้ลใจ ๙๐ ป็ี สัมพันธ์ไมตร่

ไทัย-สวิส Inspired Melodies Celebrating 90 years of Thai-Swiss Relations” ในโอกาสครบ่รอบ่ ๙๐ ป็ี  

การสถืาป็นาความสัมพันธ์์ทัางการทูัตระหว่างไทัยและสมาพันธ์รัฐสวิส 

กิจกรรมท่องเที�ยวัวััฒนธรรม	 ท่องเที�ยวัวัิถีให่ม่ เชุ่น ส่งเสริม 

อัตลักษณ์ชุุมชุน อัตลักษณ์ไทัย สู่เส้นทัางทั่องเทั่�ยวทัางวัฒนธ์รรม 

ในงาน “เทั่�ยวทัั�วไทัย สไตลพ์รเ่ม่�ยม” ครั�งทั่� ๒๗ จดั้ทัำแอป็พลเิคชุนั 

“เทั่�ยวเทั่ ๆ เสน่ห์เม่องไทัย” การจัดแส่ดงโขนรามเกียรติิ�		

ชุดลักษมีส่ีดา	 ภายใติ้โครงการเผ่ยแพุร่ศิิลปิวััฒนธรรมทั�วัทิศิ	

แผ่น่ดินไทย เพ่�อสรา้งความสขุใหก้บั่ป็ระชุาชุนในโอกาสสำคญัตา่ง ๆ  

และการม่เวทั่ระดั้บ่ป็ระเทัศทั่�เป็ิด้โอกาสให้เยาวชุนทัั�วป็ระเทัศ 

ได้แ้สด้งความสามารถื	การจดังานแส่ดงศิลิปิกรรมรว่ัมส่มยันานาชาติิ	

Thailand	 Biennale,	 Korat	 2021	 ในชุ่�อ เซีิ�ง…สิน ถิื�นย่าโม 

เพ่�อเป็็นแหล่งรวบ่รวมผลงานศิลป็ะของศิลปิ็นชุ่�อดั้งทัั�งชุาวไทัย 

และชุาวต่างชุาติ โด้ยม่ผู้เข้าชุมทัั�งออฟิไลน์และออนไลน์จำนวน

มากกวา่ ๓.๔ แสนคน สรา้งรายได้้การทัอ่งเทั่�ยว และบ่รกิารในพ่�นทั่�

กว่า ๒๗๒ ล้านบ่าทั 

	 	 ๑.๗.๓	 จดังานแส่ดงและจำห่น่ายผ่ลิติภณั์ฑว์ัฒันธรรมชุมชนไทย	CCPOT	GRAND	EXPOSITION		

ซี่�งเป็็นโครงการนำร่องภายใต้โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์์วัฒนธ์รรม

ชุุมชุนไทัย โด้ยม่ผู้ให้ความสนใจเข้าชุมงานทัั�งรูป็แบ่บ่เข้าชุม รวมจำนวนกว่า ๗๐,๐๐๐ ราย จาก ๒๐ ป็ระเทัศ  

โด้ยม่ ๕ ป็ระเทัศ ทั่�เข้าชุมสูงสุด้ ได้้แก่ ป็ระเทัศไทัย สหรัฐอเมริกา สาธ์ารณรัฐสิงคโป็ร์ สาธ์ารณรัฐอินโด้น่เซ่ีย  

และสาธ์ารณรัฐป็ระชุาชุนจ่น ม่ผู้ซี่�อรายใหญ่ (Buyer) เข้าร่วมเจรจา จำนวน ๗๐ ราย และจับ่คู่เจรจาธ์ุรกิจ  

(Business Matching) ได้้ถื่ง ๒๖๕ คู่ ม่มูลค่าคาด้การณ์สั�งซี่�อภายใน ๑ ป็ี อยู่ทั่� ๖๐๐ ล้านบ่าทั โด้ยสินค้าทั่�ผู้ซี่�อ 

ใหค้วามสนใจ ๕ อนัด้บั่แรก ได้้แก ่ผา้ผน่แบ่บ่ต่าง ๆ  ของใชุทั้ั�วไป็ ของทั่�ระลก่ สนิคา้แฟิชัุ�น (กระเป็า๋และเคร่�องป็ระด้บั่)  

และอาหาร/ผลไม้แป็รรูป็ 

	 ๑.๘	 การติิดติามโบุราณ์วััติถุของไทยในติ่างปิระเทศิ	

กลับุค่นสู่่ปิระเทศิไทย	 การติิดติามโบุราณ์วััติถุของไทย	

ในต่ิางปิระเทศิกลับุค่นสู่่ปิระเทศิไทย	 ได้รับุมอบุโบุราณ์วััติถุ		

“ครอบุพุระเศิียรทองคำ”	เพุ่�อเปิ็นมรดกศิิลปิวััฒนธรรมของชาติิ	

มูลค่า  ๑ ล้านบ่าทั จากสหรัฐอเมริกา และโบ่ราณวัตถืุ  

“เคร่�องป็ั�นด้ินเผาสมัยลพบุ่ร่จากแหล่งเตาจังหวัด้บุ่ร่รัมย์”  

รวมทัั�งได้้รับ่มอบ่สมุด้บ่ัญชุ่โบ่ราณวัตถืุเคร่�องป็ั�นด้ินเผาสมัยลพบุ่ร่ 

จำนวน  ๑๖๔ ร ายการ  และมอบ่ป็ระกาศ เก่ ย รติ คุณ 

ผู้มอบ่โบ่ราณวัตถืุแก่กรมศิลป็ากรให้กับ่นายโยธ์ิน ธ์าราหิรัญโชุติ 

	 ๑.๙	 การแลกเปิลี�ยนควัามคิดเห็่นเร่�อง	 “Soft	 Power”	 ควัามเป็ินไทยกับุนายรัส่เซีล	 โครว์ั		

(Mr.	Russell	Crowe)	นักแส่ดงชาวันิวัซีีแลนด์-ออส่เติรเลีย	เพ่�อมุ่งผลักด้ันการใชุ้ “Soft Power” ความเป็็นไทัย 

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทัยใน ๑๕ สาขา เชุ่น ภาพยนตร์ ศิลป็ะการแสด้ง แฟิชุั�น  

อาหารไทัยและการท่ัองเท่ั�ยวทัางวัฒนธ์รรม รวมทัั�งต่อยอด้สร้างสรรค์สินค้าและบ่ริการ (Creative Culture)  

34 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	



ขับ่เคล่�อนอุตสาหกรรมวัฒนธ์รรมท่ั�ม่ศักยภาพ 5F ได้้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และว่ดิ้ทััศน์ (Film) ผ้าไทัย 

และการออกแบ่บ่แฟิชุั�น (Fashion) มวยไทัย (Fighting) และการอนรุกัษ์และขับ่เคล่�อนเทัศกาลป็ระเพณสู่ร่ะด้บั่โลก 

(Festival) เพ่�อสร้างงาน สร้างรายได้้ให้แก่ชุุมชุนและป็ระเทัศอย่างยั�งย่น

๒.	 การปิลูกฝัังค่านิยมและวััฒนธรรมที�ดีทางด้านคุณ์ธรรม	 จริยธรรม	 กติัญญูู		
ควัามซี่�อส่ัติย์	การมีวัินัย	เคารพุกฎห่มาย	มีจิติส่าธารณ์ะและการมีส่่วันร่วัมทำปิระโยชน์
ให่้ปิระเทศิ	และเปิ็นพุลเม่องที�ดี

	 ๒.๑	 การส่ร้างองค์ควัามรู้และส่ร้างการมีส่่วันร่วัมในการเส่ริมส่ร้างคุณ์ธรรม	จริยธรรม

	 	 ๒.๑.๑	 เปิิดติัวัห่ลักสู่ติร	 “ติ้นทุนชีวัิติ	 ส่ร้างวััคซีีนชีวัิติด้วัยพุลังบุวัก”	 ทุนชีวัิติ	 (Life	 Assets)		

เป็็นเคร่�องม่อทั่�นำมาใชุ้ในการพัฒนาเด้็กและเยาวชุน เพ่�อวัด้ทัั�งพลังบ่วกและวัด้จิตสำน่กทัั�งต่อตนเอง 

และสังคม โด้ยผู้ทั่�สนใจสามารถืติด้ตามได้้ทั่�เว็บ่ไซีต์ศูนย์คุณธ์รรม www.moralcenter.or.th 

		 	 ๒.๑.๒	 ดำเนินโครงการครอบุครัวัไทยไร้ควัามรุนแรง มุ่งเน้นการแก้ปั็ญหาทั่�เป็็นรูป็ธ์รรม 

และยั�งยน่ พฒันาระบ่บ่พ่�เล่�ยงในชุมุชุนทั่�มท่ัั�งกระบ่วนการพฒันาคน พฒันากลไก และพฒันากจิกรรมเพ่�อการพฒันา  

โด้ยการเชุ่�อมโยงและสร้างการแลกเป็ล่�ยนเร่ยนรู้ร่วมกันระหว่างภาค่เคร่อข่ายทั่�เก่�ยวข้องทัั�งภาครัฐ ภาคเอกชุน  

หร่อตัวแทันชุุมชุนเอง โด้ยด้ำเนินโครงการในพ่�นทั่�จังหวัด้ ๔ จังหวัด้นำร่อง ได้้แก่ จังหวัด้เชุ่ยงราย  

อุด้รธ์าน่ พระนครศร่อยุธ์ยา และสุราษฎร์ธ์าน่  รวมถื่งได้้จัดเวัทีวัิชาการ	 เพ่�อแลกเป็ล่�ยนเร่ยนรู้

องค์ความรู้ เผยแพร่รูป็ธ์รรมความสำเร็จของโครงการ และป็ระชุาสัมพันธ์์ โครงการวิจัยชุุด้แผนงาน 

ครอบ่ครัวไทัยไร้ความรุนแรงให้เกิด้การเร่ยนรู้ร่วมกันในวงกว้างมากข่�น โด้ยสรุป็ผลสำเร็จโครงการฯ 

ซี่�งเห็นรูป็ธ์รรมชุัด้เจน ได้้แก่ ระบ่บ่พ่�เล่�ยงในชุุมชุน เกิด้แกนนำ/ครอบ่ครัวพลังบ่วก ๓๘ พ่�นทั่� จาก ๑๓ จังหวัด้ 

จำนวนทัั�งสิ�น ๑,๓๐๖ คน 

	 	 ๒.๑.๓	 จัดงานส่มัชชาคุณ์ธรรมแห่่งชาติิ 	 ค รั� ง ที� 	 ๑๑  

ภายใต้แนวคิด้ Sustainability with Moral: New Moral New Normal 

“คุณธ์รรมวิถื่ใหม่ สู่การพัฒนาท่ั�ยั�งย่น” เพ่�อเป็็นเวทั่กลางการเชุ่�อมโยง 

เครอ่ขา่ยทัางสงัคมทักุภาคสว่นในการกำหนด้แนวทัางการขบั่เคล่�อนคณุธ์รรม

ในวิถื่ใหม่สู่การพัฒนาทั่�ยั�งย่นเพ่�อขยายผลสู่การป็ฏิิบ่ัติตามบ่ริบ่ทัองค์กร 

และเคร่อข่ายทัุกภาคส่วน และส่งมอบ่แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธ์รรม 

แห่งชุาติต่อไป็

	 	 ๒.๑.๔	 ปิลูกฝัังคุณ์ธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมควัามเป็ินไทย  โด้ยด้ำเนินโครงการ  

“คา่ของแผ่นด้นิ” ได้้สรรหาบุ่คคล หนว่ยงาน และโครงการท่ั�ทัำคณุป็ระโยชุน์ใหแ้กป่็ระชุาชุน สงัคม และป็ระเทัศชุาติ  

ระหว่างป็ี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพ่�อป็ระกาศเก่ยรติคุณและยกย่องเชุิด้ชุูให้เป็็นต้นแบ่บ่ อ่กทัั�งม่การป็ระชุาสัมพันธ์ ์

สร้างการรับ่รู้ ว่าป็ระเทัศไทัยม่บุ่คคล หน่วยงาน โครงการท่ั�ทัำคุณป็ระโยชุน์ให้แก่ป็ระเทัศชุาติ สังคม  

และป็ระชุาชุนอย่างมากและหลากหลาย ม่ความสามัคค่ ม่ความเอ่�อเฟ้ิ�อเผ่�อแผ่ ม่ความเมตตากรุณา และม่น�ำใจ 

ชุ่วยเหล่อกันในเวลาทั่� เกิด้เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ โด้ยม่หน่วยงานทั่�ผ่านเกณฑ์์การพิจารณาคัด้เล่อก  

จำนวน ๖๔ ผลงาน ด้ังน่� (๑) ป็ระเภทับุ่คคล จำนวน ๓๙ ราย (๒) ป็ระเภทัหน่วยงาน จำนวน ๑๒ ราย  

และ (๓) ป็ระเภทัโครงการ จำนวน ๑๓ ราย 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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		 	 ๒.๑.๕	 ดำเนินโครงการพุัฒนา	 Character	 Qualities	 นักเรียนในโรงเรียนวัิถีพุุทธ เชุ่�อมโยง 

กับ่ชุุมชุน บ่.ว.ร. เพ่�อส่งเสริมการป็ลูกฝัังคุณธ์รรม จริยธ์รรม รวมทัั�งเป็็นพัฒนาครู นักเร่ยน ทัางด้้านคุณธ์รรม  

เพ่�อเป็็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู และผู้เร่ยน รวมทัั�งม่การส่วนร่วมในการพัฒนาด้้านคุณธ์รรม จริยธ์รรม  

โด้ยม่ กิจกรรมป็ระกอบ่ด้้วย (๑)  โครงงานคุณธ์รรม ม่ โครงงานของโรง เร่ยนท่ั�ผ่ านการคัด้เล่อก 

และได้้รับ่การยกย่อง จำนวน ๗๗ โครงงาน (๒) การศ่กษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเร่ยนวิถ่ืพุทัธ์ชัุ�นนำรุ่นท่ั� ๑๓ 

ม่โรงเร่ยนสมัครเข้าร่วม จำนวน ๑,๔๑๖ โรง (๓) การอบ่รม 

พฒันาครู ใน ๔ หลักสูตร มค่รูผา่นการอบ่รม รวม ๑,๕๗๓ คน 

(๔) โครงการ “ครูด้่ไม่ม่อบ่ายมุข” ม่ครูเข้าสู่รอบ่สัมภาษณ์ 

จำนวน ๒๙๓ คน และ (๕) กิจกรรม “เด็้กด้่ของสังคม”  

ม่นักเร่ยนผ่านการคัด้เล่อก จำนวน ๒๐๐ คน และได้้รับ่ 

ทัุนการศ่กษาจากธ์นาคารออมสิน 

	 	 ๒.๑.๖	 ปิลูกฝัังค่านิยมและวััฒนธรรมที�ดี	 โดยดำเนินโครงการพุระธรรมจาริก สนับ่สนุน

พระธ์รรมจาริก ๒๘๙ รูป็ เข้าร่วมการพัฒนาราษฎรและชุุมชุนบ่นพ่�นทั่�สูง ผ่านการเผยแผ่หลักธ์รรมคำสอน 

ของพระพุทัธ์ศาสนา ฝัึกอบ่รมพัฒนาคุณธ์รรมจริยธ์รรม พัฒนาจิตใจ กิจกรรมวันสำคัญ ทัั�งเป็็นผู้ป็ระสานพลัง 

ในการทัำกิจกรรมทัางด้้านพัฒนาสังคม และชุ่วยเหล่อดู้แลกลุ่มเป็ราะบ่าง ผู้ยากลำบ่าก ยากไร้ ในเบ่่�องต้น  

พร้อมป็ระสานส่งต่อให้ได้้ รับ่การแก้ไขปั็ญหาท่ั�ต่อเน่�องสู่ความยั�งย่น โด้ยม่ราษฎรท่ั� ได้้ รับ่การพัฒนา 

ทัั�งด้า้นคณุธ์รรม จรยิธ์รรม และการชุว่ยเหลอ่ พฒันาคณุภาพชุว่ติ รวม ๑,๗๘๗ คน ในชุมุชุนบ่นพ่�นทั่�สงู ๑๓ จงัหวดั้  

ได้้แก่ จังหวัด้เชุ่ยงใหม่ เชุ่ยงราย แม่ฮ่่องสอน ลำพูน ลำป็าง น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชุร  

กาญจนบุ่ร่ ตาก และเพชุรบู่รณ์ 

	 	 ๒.๑.๗	 พุัฒนาทักษะผู้่นำพุลเม่องที�ดี	 Active	 Citizen	 Leadership:	 ACL บู่รณาการ 

ร่วมกับ่เคร่อข่ายสร้างผู้นำพลเม่องด้่รุ่นใหม่ จำนวน ๓๔๕ คน ทัำให้ได้้รับ่แนวคิด้ในการเป็ล่�ยนแป็ลงวิธ์่คิด้  

ม่มุมมองเชุิงบ่วก ม่การแสด้งออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และเกิด้กิจกรรม “ด้้านพลเม่อง” “จิตอาสา”  

หร่อการทัำป็ระโยชุน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมความเป็็นพลเม่องท่ั�ม่จิตสำน่กรับ่ผิด้ชุอบ่ต่อสังคมและสาธ์ารณะ 

เพ่�อชุ่วยเหล่อป็ระชุาชุนต่อไป็ 

	 	 ๒.๑.๘	 ขบัุเคล่�อนงาน	“พุฒันาส่งัคมในถิ�นทุรกนัดาร” สง่เสริมความรูแ้ละพัฒนาทักัษะชุวิ่ต ทักัษะสังคม

และทัักษะอาชุ่พให้เด้็กนักเร่ยนโรงเร่ยนเพ่ยงหลวง ในทัูลกระหม่อมหญิงอุบ่ลรัตนราชุกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด้ ่

ผู้ป็กครองและป็ระชุาชุนทัั�วไป็ในชุุมชุนเพ่ยงหลวง จำนวน ๕,๕๘๐ คน เพ่�อเป็็นต้นทุันทัางปั็ญญา 

ในการพัฒนาคุณลักษณะของการเป็็นพลเม่องด้่ และการด้ำรงชุ่วิตร่วมกับ่ผู้อ่�นในสังคมได้้อย่างเป็็นสุข 

และเปิ็ด้โอกาสให้เด้็ก เยาวชุน ป็ระชุาชุนทัั�วไป็ และเคร่อข่ายในพ่�นทั่� จำนวน ๑,๒๒๗ คน ทั่�ผ่านการอบ่รม 

การส่งเสริมบ่ทับ่าทันวัตกรทัางสังคมในชุุมชุน ด้ำเนินกิจกรรมด้้านจิตอาสาทั่�ตอบ่โจทัย์สภาพป็ัญหา/ความต้องการ 

ตามบ่รบิ่ทัของแตล่ะพ่�นทั่� มุง่เนน้ให้ “เด้ก็คดิ้ เด้ก็ทัำ เด้ก็นำไป็ขยายผล” ป็ฏิบัิ่ตใินพ่�นทั่�จรงิรว่มแกไ้ขป็ญัหาในพ่�นทั่� 

และสร้างป็ระโยชุน์ให้แก่ชุุมชุนตนเอง  

	 ๒.๒	 ด้านเผ่ยแพุร่องค์ควัามรู้

	 	 ๒.๒.๑	 ปิลูกฝัังค่านิยมและวััฒนธรรมที� ดีผ่่านการผ่ลิติส่่�อรณ์รงค์การปิ้องกันโควัิด-๑๙  

โด้ยภาครัฐร่วมกับ่ชุุมชุนคุณธ์รรมน้อมนำหลักป็รัชุญาของเศรษฐกิจพอเพ่ยง ขับ่เคล่�อนด้้วยพลังบ่วร  

และภาค่เคร่อข่ายต่าง ๆ จัด้ทัำส่�อป็ระชุาสัมพันธ์์ รูป็แบ่บ่อินโฟิกราฟิิก คลิป็ ข้อควรป็ฏิิบ่ัติเพ่�อรณรงค์ให้ป็ระชุาชุน 

ป็ฏิิบ่ัติตามมาตรการป็้องกันการแพร่ระบ่าด้ของโควิด้-๑๙

จััดกิจักรรม “เด็็กด็ีของสัังคม” 
มีนุักเรียนุผ่่านุการคััดเลือก 

๒๐๐ คันุและได้รับำทำุนุการศึกษา

36 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	



	 	 ๒.๒.๒	 การพุัฒนาคุณ์ภาพุและมาติรฐานในการจัดการศิึกษา	 วัิจัย	 บุริห่ารจัดการควัามรู้		

และส่ร้างนวััติกรรมด้านศิาส่นา	 ศิิลปิะ	 และวััฒนธรรม	 ผ่่านการปิระชุมวัิชาการทางวััฒนธรรมแห่่งชาติิ		

“วัิจัยวััฒนธรรม	ครั�งที�	๑๑” เม่�อวันทั่� ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่�อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเก่�ยวกับ่ 

วัฒนธ์รรมในวิถื่ชุ่วิตป็ัจจุบ่ัน เกิด้การแลกเป็ล่�ยนเร่ยนรู้  ป็ระสบ่การณ์ทัางด้้านการวิจัยทัางวัฒนธ์รรม  

ผลงานวิจัยและผลงานวิทัยานิพนธ์์ระหว่างบุ่คลากรทัั�งในสถืาบ่ันการศ่กษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชุน 

และป็ระชุาชุน

	 	 ๒.๒.๓	 การเผ่ยแพุร่องค์ควัามรู้	และส่่งเส่ริมการเรียนรู้ผ่่านกิจกรรมการบุรรยายวัิชาการออนไลน์	

เพ่�อเป็็นเวทั่แลกเป็ล่�ยนความคิด้เห็นและเผยแพร่บ่ทัความทัางวิชุาการด้้านมานุษยวิทัยา เชุ่น อคติในสังคมไทัย 

เม่�อลมเล่าเร่�อง : เทัพป็กรณัมฮ่ินดู้ในวายุมหาป็ุราณะ ล้านนามหาป็กรณัมความทัรงจำแห่งอภินวบุ่ร่-ศร่หริภุญชุัย 

ครั�งทั่� ๙ โด้ยถื่ายทัอด้สด้ผ่านทัางชุ่องทัางออนไลน์ของ ศูนย์มานุษยวิทัยาสิรินธ์ร 

	 ๒.๓	 การปิลูกฝัังค่านิยมและวััฒนธรรมที�ดีทางด้านคุณ์ธรรมและจริยธรรมและค่านิยมควัามเป็ินไทย		

ผ่า่นโครงการเขา้วัดัปิฏิิบุตัิธิรรมวันัธรรมส่วันะ เพ่�อเป็น็การสร้างรูป็แบ่บ่การจัด้กิจกรรมวิถืชุ่วิ่ตใหม่ (New Normal) 

และจดั้ทัำคลิป็วดิ้โ่อ “รายการธ์รรมสอ่งทัางวนัธ์รรมสวนะ” เพ่�อเผยแพรผ่า่นชุอ่งทัางออนไลนเ์ป็น็ป็ระจำทักุวนัพระ 

	 ๒.๔	 การปิลูกฝัังค่านิยมและวััฒนธรรมที�ดี เชุ่น จัดทำโครงการพุระธรรมจาริก เพ่�อส่งเสริม 

การเผยแพร่พระพุทัธ์ศาสนาในด้้านคุณธ์รรม จริยธ์รรม และสร้างการม่ส่วนร่วมในกิจกรรมทัางพุทัธ์ศาสนา 

ของคนในชุุมชุนบ่นพ่�นทั่�สูง และสนับ่สนุนการป็ฏิิบ่ัติภารกิจของพระธ์รรมจาริกด้้านการพัฒนาจิตใจ การพัฒนา 

สวัสด้ิการและคุณภาพชุ่วิตราษฎรบ่นพ่�นทั่�สูงตามแบ่บ่วิถื่พุทัธ์โด้ยใชุ้หลักพระพุทัธ์ศาสนา ม่ราษฎรบ่นพ่�นทั่�สูง 

ได้้รับ่การส่งเสริมคุณธ์รรม จริยธ์รรม และป็ลูกฝัังจิตสำน่กทั่�ด้่ จำนวน ๑,๑๗๖ คน (เป็้าหมาย ๑,๖๑๐ คน)  

คิด้เป็็นร้อยละ ๗๓.๐๔ 

	 ๒.๕	 การผ่ลิ ติส่่� อปิลอดภั ยและส่ร้ า งส่รรค์  ในรูปิแบุบุภาพุยนติร์ ส่ั� นส่่ ง เส่ริ มส่ั งคมไทย		

เพ่�อเสรมิสรา้งคา่นยิม จติสำนก่ ความรกั ความสามคัค ่และการเทัดิ้ทันูสถืาบ่นัพระมหากษตัรยิ ์สำหรบั่เด้ก็ เยาวชุน  

และป็ระชุาชุนทัั�วไป็ จำนวน ๒ เร่�อง ได้้แก่ “จอมคนพลิกแผ่นด้ิน” และ “Yellow Umbrella”  

โด้ยจะเผยแพร่ในรูป็แบ่บ่ภาพยนตร์สั�นและภาพยนตร์แอนิเมชัุน ให้เด็้กและเยาวชุน ป็ระชุาชุนได้้รับ่ชุม 

และสามารถืนำไป็ใชุ้เป็็นส่�อการเร่ยนการสอนของโรงเร่ยนต่าง ๆ เพ่�อให้ทัุกภาคส่วนร่วมกันสร้างป็ลูกฝัังจิตสำน่ก  

สร้างค่านิยม และวิถื่ชุ่วิตทั่�ด้่งามในสังคมไทัย ส่นับุส่นุนเพุ่�อพัุฒนาส่่�อปิลอดภัยและส่ร้างส่รรค์	 ปิระจำปีิ	

งบุปิระมาณ์	 พุ.ศิ.	 ๒๕๖๕ โด้ยจัด้สรรทุันเพ่�อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้ม่ส่�อทั่�ป็ลอด้ภัยและสร้างสรรค์ 

๓ ป็ระเภทั ค่อ (๑) ทัุนป็ระเภทัเป็ิด้รับ่ทัั�วไป็ (Open Grant) วงเงิน ๙๐ ล้านบ่าทั (๒) ทัุนป็ระเภทัยุทัธ์ศาสตร์ 

(Strategic Grant) วงเงิน ๑๘๐ ล้านบ่าทั และ (๓) ทัุนป็ระเภทัความร่วมม่อ (Colllaborative Grant)  

วงเงิน ๓๐ ล้านบ่าทั นอกจากน่� ได้้ม่การปิระกาศิผ่ลรางวััล	 “ส่่�อส่ร้างส่รรค์”	 คุณ์ธรรมอวัอร์ด	 ปีิ	 ๒๕๖๓  

มุง่เนน้ใหผู้รั้บ่รู้ส่�อมพ่ฤติกรรมด้้านคุณธ์รรมหรอ่วิถ่ืวฒันธ์รรมทั่�ด้ง่ามของสังคมไทัย จำนวน ๙ ป็ระเภทั ผลการคัด้เลอ่ก 

ส่�อสร้างสรรค์คุณธ์รรมอวอร์ด้ ป็ี ๒๕๖๓ ทัั�ง ๙ ป็ระเภทั ได้้แก่ (๑) ป็ระเภทัละคร จำนวน ๓ ผลงาน  

(๒) ป็ระเภทัภาพยนตร์ จำนวน ๓ ผลงาน (๓) ป็ระเภทัคลปิ็วดิ้โ่อสั�นทั่�เผยแพร่ทัางโซีเชุย่ลมเ่ด้ย่ จำนวน ๓ ผลงาน 

(๔) ป็ระเภทัโฆษณา จำนวน ๓ ผลงาน (๕) ป็ระเภทับ่ทัเพลง จำนวน ๓ ผลงาน (๖) ป็ระเภทัรายการวิทัยุ  

จำนวน ๓ ผลงาน (๗) ป็ระเภทัรายการโทัรทััศน์ จำนวน ๓ ผลงาน (๘) ป็ระเภทัส่�อสิ�งพิมพ์ จำนวน ๓ ผลงาน  

และ (๙) ป็ระเภทัส่�อด้ิจิทััล จำนวน ๓ ผลงาน 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๓.	 การทำนุบุำรุงศิาส่นาให่้มีควัามเข้มแข็ง			

		 ๓.๑	 การจัดกิจกรรมทางพุระพุุทธศิาส่นาเน่�องในวัันส่ำคัญทางศิาส่นา เชุ่น จัดกิจกรรมทาง	

พุระพุุทธศิาส่นาเน่�องในวัันมาฆบูุชา	 พุุทธศิักราช	 ๒๕๖๕ โด้ยม่กิจกรรมทัำบุ่ญตักบ่าตร ฟิังพระธ์รรมเทัศนา  

สักการะพระบ่รมสาร่ริกธ์าตุ และเว่ยนเทั่ยนในรูป็แบ่บ่ป็กติ ณ สถืานทั่�ทั่�กำหนด้หร่อจัด้กิจกรรมผ่านระบ่บ่ 

เคร่อข่ายอินเทัอร์เน็ต ผลิตส่�อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธ์รรมจริยธ์รรมสำหรับ่เด้็กและเยาวชุน รวมทัั�งจัด้ทัำ  

Web Application http://วนัสำคญัทัางพระพทุัธ์ศาสนา.com สรา้งการรบั่รู ้ผา่นวดิ้โ่อแอนเิมชุนั “สาระวนัมาฆบ่ชูุา”  

“Quiz ต่�นรู้-สู่ธ์รรม” ร่วมนมัสการพระบ่รมสาร่ริกธ์าตุ Online จัดกิจกรรมส่่งเส่ริมพุระพุุทธศิาส่นา	

เน่�องในเทศิกาลวันัวัสิ่าขบุชูา	พุทุธศิกัราช	๒๕๖๕ เพ่�อเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่�ยวกับ่องค์ความรู้ ความสำคัญ  

และหลักธ์รรมทัางพระพุทัธ์ศาสนา เป็็นวันป็ระสูติ ตรัสรู้ และป็รินิพพานของพระพุทัธ์เจ้า รวัมถึงกิจกรรม	

ส่ง่เส่รมิพุระพุุทธศิาส่นาเน่�องในเทศิกาลวันัอาส่าฬห่บุชูา

และเข้าพุรรษา	 พุุทธศิักราช	 ๒๕๖๕ ระหว่างวันทั่�  

๘-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่�อส่งเสริมให้พุทัธ์ศาสนิกชุน

ได้้น้อมระล่กถื่งคุณของพระรัตนตรัย และได้้เข้าวัด้ 

ป็ฏิบิ่ตัธิ์รรม บ่ำเพญ็ศาสนกจิ รกัษาศล่ ลด้ ละ เลกิอบ่ายมขุ 

สบ่่ทัอด้พระพุทัธ์ศาสนา ด้้วยการมส่่วนรว่มกิจกรรมส่งเสริม

คุณธ์รรมจริยธ์รรมในมิติศาสนา 

	 ๓.๒	 การจัดกิจกรรมอยู่ บุ้านส่ร้างบุุญติลอดพุรรษาออนไลน์	 ชุ่วงเทัศกาลเข้าพรรษา เพ่�อให ้

พุทัธ์ศาสนิกชุนสามารถืร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทัางศาสนา เชุ่น ทัำวัตรเชุ้า ฟิังธ์รรมสากัจฉัา ฟิังป็าฏิิโมกข์ ทัำวัตรเย็น 

โด้ยไม่ต้องเด้ินทัางออกจากบ่้าน เป็็นการชุ่วยลด้การเด้ินทัางในชุ่วงสถืานการณ์การแพร่ระบ่าด้ของโควิด้-๑๙

	 ๓.๓	 การมอบุรางวััลเส่าเส่มาธรรมจักร	 และปิระกวัดกิจกรรมส่่งเส่ริมคุณ์ธรรมจริยธรรมส่ำห่รับุ	

เด็กและเยาวัชน	 ปิีพุุทธศิักราช	 ๒๕๖๓-๒๕๖๔	 สมเด้็จพระกนิษฐาธ์ิราชุเจ้า กรมสมเด้็จพระเทัพรัตนราชุสุด้าฯ  

สยามบ่รมราชุกุมาร่ เสด็้จพระราชุด้ำเนินไป็พระราชุทัานรางวัลเสาเสมาธ์รรมจักรแก่ผู้ทัำคุณป็ระโยชุน์ 

ต่อพระพุทัธ์ศาสนา และโล่รางวัลผู้ชุนะเลิศการป็ระกวด้สวด้มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทัำนองสรภัญญะ  

ป็ระเภทัทั่ม ป็ระเภทัทั่มโรงเร่ยน และนักเร่ยนทั่�ชุนะเลิศการป็ระกวด้บ่รรยายธ์รรม ในงานสัป็ด้าห์ส่งเสริม 

พระพุทัธ์ศาสนา เน่�องในเทัศกาลวันวิสาขบู่ชุา วันสำคัญสากลของโลก ป็ระจำป็ี  ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

โด้ยม่ผู้เข้ารับ่พระราชุทัานรางวัลเสาเสมาธ์รรมจักรและพระราชุทัานโล่รางวัล จำนวน ๔๒๓ รูป็/คน 

	 ๓.๔	 การจัดงานมห่กรรมส่่� อส่ร้างส่รรค์ เพุ่� องานพุระพุุทธศิาส่นา  เพ่� อการพัฒนาการผลิต 

และเผยแผ่ส่�อสร้างสรรค์ มอบ่รางวัลผู้ท่ั�ได้้รับ่โล่และรางวัลเก่ยรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุ่คคล ผู้ม่ส่วนร่วม 

ในการเผยแผ่พุทัธ์ศาสนา ณ พระอุโบ่สถืวัด้พระเชุตุพนวิมลมังคลาราม ราชุวรมหาวิหาร กรุงเทัพมหานคร

	 ๓.๕	 การส่นับุส่นุนทุนการศึิกษาส่ำห่รับุพุระภิกษุ -ส่ามเณ์รชาวัต่ิางชาติิ 	 ที� เ ข้ ามา ศึิกษา	

พุระพุุทธศิาส่นาในปิระเทศิไทย	 จำนวน ๔๓ ทัุน แบ่่งเป็็น ทัุนการศ่กษาระดั้บ่อุด้มศ่กษาในมหาวิทัยาลัยสงฆ์ 

ของไทัย จำนวน ๑๓ ทัุน และทัุนการศ่กษาพระป็ริยัติธ์รรม จำนวน ๓๐ ทัุน เพ่�อเป็็นการส่งเสริม 

และเสริมสร้างความสัมพันธ์์อันด้่ระหว่างป็ระเทัศไทัยกับ่ป็ระเทัศทั่�นับ่ถื่อพระพุทัธ์ศาสนา 

38 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	



	 ๓.๖	 การจัดกิจกรรมปิฏิิบัุติิธรรมและครอบุครัวัอบุอุ่นด้วัยพุระธรรมเฉีลิมพุระเกียรติิ	 โด้ยด้ำเนินการ 

ใน ๗๖ จังหวัด้ เพ่�อให้พุทัธ์ศาสนิกชุนศ่กษาป็ฏิิบ่ัติธ์รรม รู้ถื่งคุณค่าของพระพุทัธ์ศาสนา สามารถืนำหลักพุทัธ์ธ์รรม 

ไป็ป็ระยุกต์ใชุ้ให้เกิด้ป็ระโยชุน์ในชุ่วิตป็ระจำวัน และเป็็นการเสริมสร้างคุณธ์รรมพ่�นฐานตามหลักธ์รรม 

ทัางพระพุทัธ์ศาสนาและสร้างกลุ่มเยาวชุนผู้นำ พร้อมทัั�งทัำให้สมาชุิกในครอบ่ครัวได้้ร่วมกันสร้างความผูกพัน  

เกิด้เป็็นครอบ่ครัวอบ่อุ่นส่งผลให้ชุุมชุนเกิด้ความเข้มแข็ง 

	 ๓.๗	 การส่นับุส่นุนการจัดการศึิกษาธรรมศึิกษา ได้้จัด้กิจกรรมเปิ็ด้สอบ่ธ์รรมศ่กษาและการเร่ยน 

การสอน การสอบ่ธ์รรมศ่กษาทัั�งในและต่างป็ระเทัศแก่พุทัธ์ศาสนิกชุน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คน เพ่�อให้นักเร่ยน  

นิสิต นักศ่กษา และป็ระชุาชุนทัั�วไป็ ได้้ศ่กษาหลักธ์รรมคำสอนทัางพระพุทัธ์ศาสนาให้เข้าใจอย่างถื่องแทั้  

และสามารถืนำไป็ป็ระยุกต์ใชุ้ในชุ่วิตป็ระจำวันได้้ เป็็นเยาวชุนของชุาติทั่�ด้่ และเป็็นทัรัพยากรมนุษย์ทั่�เป็ี�ยมด้้วย 

ความรู้คู่คุณธ์รรม 

	 ๓.๘	 การส่่งเส่ริมควัามมั�นคงของส่ถาบุันพุระพุุทธศิาส่นาในจังห่วััดชายแดนภาคใติ้ ได้้ด้ำเนินการ 

ส่งเสริมสนับ่สนุนพระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัด้ชุายแด้นภาคใต้ สนับ่สนุนการตรวจเย่�ยมของเจ้าคณะป็กครองสงฆ์ 

จังหวัด้ชุายแด้นภาคใต้ สนับ่สนุนการป็ฏิิบั่ติงานของพระธ์รรมทูัตอาสา รวมถ่ืงการอุด้หนุนบู่รณป็ฏิิสังขรณ์วัด้ 

และพระอารามหลวงในพ่�นทั่� ๕ จังหวัด้ชุายแด้นภาคใต้ เพ่�อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการป็ระกอบ่ศาสนกิจ 

ให้พระภิกษุสงฆ์และพุทัธ์ศาสนิกชุนในจังหวัด้ชุายแด้นภาคใต้ 

๔.	 การส่ร้างควัามรู้	ควัามเข้าใจในขนบุธรรมเนียม	ปิระเพุณ์ี	วััฒนธรรมของเพุ่�อนบุ้าน	
ยอมรับุและเคารพุในปิระเพุณี์	 วััฒนธรรมของกลุ่มชาติิพัุนธุ์และชาวัต่ิางชาติิที�มี	
ควัามห่ลากห่ลายในลักษณ์ะพุหุ่ส่ังคมที�อยู่ร่วัมกัน

		 ๔.๑	 การจัดนิทรรศิการและกิจกรรมในรูปิแบุบุออนไลน์	 “เม่องส่ร้างส่รรค์แห่่งอาเซีียน	 :	 ASEAN		

Creative	Cities” ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธ์รรมอาเซี่ยน โด้ยม่กิจกรรม เชุ่น การแสด้ง การบ่รรยาย

และเสวนา “เส้นทัางสู่เม่องสร้างสรรค์” นิทัรรศการ “เม่องสร้างสรรค์แห่งอาเซ่ียน : ASEAN Creative Cities”  

ทั่� ๑๑ เมอ่ง รวมถืง่เพ่�อเป็น็แบ่บ่อยา่งและสร้างแรงบ่นัด้าลใจ 

ให้แก่ เม่องทั่� ม่ ศักยภาพในการพัฒนาเป็็นเม่อง 

สร้างสรรค์ต่อไป็ในอนาคต โด้ยนำเสนอผ่านเทัคโนโลย่ 

อินเตอร์แอคทั่ฟิและส่�อมัลติม่เด้่ยทั่�ทัันสมัย เข้าใจง่าย 

เหมาะสมกับ่ทุักเพศทุักวัย เชุ่น การด้าวน์โหลด้ข้อมูล 

องค์ความรูผ่้านการสแกน QR Code การจัด้มุมถ่ืายภาพ 

สำหรับ่การป็ระชุาสัมพันธ์์ลงส่�อ สังคมออนไลน์  

และการจัด้ทัำนิทัรรศการเสมอ่นจริง (Virtual Exhibition)

	 ๔.๒	 การปิระชุมคณ์ะกรรมการอาเซีียนวั่าด้วัยวััฒนธรรมและส่ารส่นเทศิ	 (ASEAN	 Committee		

on	Culture	and	Information	ASEAN-COCI)	ครั�งที�	๕๖ เป็็นการป็ระชุุมระด้บั่หวัหนา้หนว่ยงานทั่�รบั่ผดิ้ชุอบ่งาน 

ด้า้นวฒันธ์รรมและด้้านสนเทัศของป็ระเทัศสมาชุกิอาเซีย่น เพ่�อรายงานผลการด้ำเนนิงานและสถืานะโครงการทั่�ผา่นมา  

รวมทัั� ง รับ่ทัราบ่นโยบ่ายของอาเ ซ่ียนในป็ระเด็้นทั่� เก่� ยวข้องกับ่ด้้านวัฒนธ์รรมและด้้านสารสนเทัศ  

โด้ยป็ระเทัศไทัยเป็็นเจ้าภาพและเป็็นป็ระธ์านการป็ระชุุม ASEAN-COCI ครั�งทั่� ๕๖ ผ่านระบ่บ่การป็ระชุุมทัางไกล 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๔.๓	 การจดัทำโครงการส่ง่เส่ริมอัติลกัษณ์แ์ละภูมปิิญัญาเพุ่�อการพัุฒนาที�ยั�งยน่	ท่องเที�ยวั	ภูมวิัฒันธรรม	

ม่กิจกรรมท่ั�น่าสนใจ เชุ่น นิทัรรศการ “จากแด้นฝัิ�น สู่ถิื�นกาแฟิ” การย้อมผ้าส่ธ์รรมชุาติ การจำลองพิธ์่กรรม 

ของชุนเผ่า การเร่ยนรู้วิถื่กาแฟิ และการป็ักผ้าของชุนเผ่า โด้ยม่ผลการด้ำเนินงาน ๙๕๘ คน (เป็้าหมาย ๑,๕๐๐ คน) 

คิด้เป็็นร้อยละ ๖๓.๘๗ 

 	 ๔.๔	 การเส่ริมส่ร้างควัามรู้ควัามเข้าใจในวััฒนธรรมและส่่งเส่ริมคุ้มครองวัิถีชีวัิติของกลุ่มชาติิพุันธุ์	

ที�มีควัามห่ลากห่ลาย เชุ่น ถอดบุทเรียนการดำเนินงานด้านการปิกปิ้องและคุ้มครองส่ิทธิกลุ่มชาติิพุันธุ์ชาวัเล	

เพ่�อสรุป็ข้อมูลสถืานการณ์ด้้านคด่้และบ่ทัเร่ยนท่ั�เป็็นเง่�อนไขความสำเร็จทั่� เก่�ยวข้องกับ่การจัด้ทัำข้อมูล 

เพ่�อต่อสู้คด้่ในชุั�นศาล รวมถื่งการด้ำเนินงานป็กป็้องและคุ้มครองสิทัธ์ิกลุ่มชุาติพันธ์ุ์ชุาวเลในด้้านอ่�น ๆ ซี่�งการสรุป็ 

บ่ทัเร่ยนด้ังกล่าวได้้แสด้งให้เห็นการพัฒนาแนวทัางการด้ำเนินงานท่ั�เกิด้ข่�นอย่างต่อเน่�อง ภายใต้แนวทัาง 

การพฒันาความเขม้แขง็ภายในชุมุชุนชุาตพินัธ์ุ ์การสรา้งความเขา้ใจ 

การสร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อจากภายนอกทั่�จะเข้ามาร่วม 

ส่งเสริมและสนับ่สนุนการด้ำเนินด้้านการป็กป็้องและคุ้มครอง 

สิทัธ์ิกลุ่มชุาติพันธ์ุ์ชุาวเลให้ม่ความเข้มแข็ง สอด้คล้องกับ่แนวทัาง 

การผลักด้ันให้ม่กฎหมายเพ่�อการคุ้มครอง และส่งเสริมวิถื่ชุ่วิต 

กลุ่มชุาติพันธ์ุ์ ซี่�งในอนาคตจะชุ่วยให้การป็กป็้องและคุ้มครองสิทัธ์ิ 

กลุ่มชุาติพันธ์ุ์ชุาวเลป็รากฏิเป็็นรูป็ธ์รรม ภายใต้กรอบ่กฎหมาย 

และแนวนโยบ่ายทั่�ชุัด้เจนมากยิ�งข่�น จัดทำแผ่นพุ่�นที�คุ้มครองวัิถีชีวัิติ

กลุม่ชาติพิุนัธ์ุ	ชาวัเลมอแกน	จงัห่วัดัระนอง โด้ยป็ระชุมุเชุงิป็ฏิบิ่ตักิารจดั้ทัำแผนพ่�นทั่�คุม้ครองวถ่ิืชุว่ติกลุม่ชุาตพินัธ์ุ์

ชุาวเลมอแกนจงัหวดั้ระนอง เพ่�อศก่ษา สำรวจขอ้มลูวถิืชุ่ว่ติ วฒันธ์รรม สถืานการณป์็ญัหาชุมุชุนในพ่�นทั่�ชุมุชุนชุาวเล

บ่้านเกาะชุ้าง ชุุมชุนชุาวเลบ้่านเกาะพยาม และชุุมชุนชุาวเลบ้่านเกาะเหลา ป็ัจจุบ่ันม่ป็ระชุากรชุาวมอแกนอาศัย

อยู่ในพ่�นทั่�บ่้านเกาะชุ้างป็ระมาณ ๒๔๕ คน เกาะพยามป็ระมาณ ๑๔๕ คน และบ่้านเกาะเหลาป็ระมาณ ๑๑๒ คน  

ทั่�ม่ความสัมพันธ์์กับ่บ่ริบ่ทัสังคม เศรษฐกิจวิถื่วัฒนธ์รรมภายนอก ทัำให้ชุาวมอแกนส่วนใหญ่ได้้ม่การป็รับ่เป็ล่�ยน

วิถื่การด้ำรงชุ่วิต ม่การอยู่อาศัยในบ่้านและรวมกลุ่มเป็็นชุุมชุนมากข่�น และบ่างส่วนก็ได้้ม่การป็รับ่เป็ล่�ยนความเชุ่�อ 

และแนวป็ฏิิบ่ัติทัางศาสนาหันมานับ่ถื่อศาสนาคริสต์มากข่�น ด้ังป็รากฏิการสร้างโบ่สถื์สำหรับ่ป็ระกอบ่พิธ์่ 

ทัางศาสนาในพ่�นทั่�บ่้านเกาะชุ้างและบ่้านเกาะพยาม รวัมถึงกลุ่มชาติิพุันธุ์กะเห่รี�ยง	ณ์	บุ้านขุนแม่เห่วั่ย	(แม่ปิอคี)		

อำเภอท่าส่องยาง	 จังห่วััดติาก เพ่�อจัด้ทัำแผนบ่ริหารจัด้การพ่�นท่ั�คุ้มครองวิถ่ืชุ่วิตให้สามารถืด้ำเนินชุ่วิต 

ตามวิถื่ภูมิป็ัญญา และม่ความต้องการให้หมู่บ่้านแม่ป็อค่ได้้ป็ระกาศเป็็นพ่�นทั่�คุ้มครองวิถื่ชุ่วิตกลุ่มชุาติพันธ์ุ ์

เพ่�อด้ำรงการทัำไร่หมุนเว่ยน ฟิ้�นฟิู รักษาป็่าต่อไป็ได้้

    

40 มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
นโยบุายข้อ	๓	
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