
 
 

 
 
 

การจัดประชุมระดมสมองทางวชิาการ 

เพื่อให้ได้มาตรการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบนัครอบครัว 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา 
กรรมการอ านวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ก าหนดจดัการ
ประชุมระดมสมองทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบัน
ครอบครัว ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้
มาตรการท่ีส าคญัในการจะน ามาพฒันาสมาชิกของครอบครัว รวมทัง้กระตุ้นให้ครอบครัวสถาบนัท่ี
ส าคญัท่ีสดุของสงัคมกลบัมาเป็นแกนหลกัและเป็นศนูย์รวมในการอบรมเลีย้งดบูตุรหลาน ให้เติบโต
ขึน้มาเป็น คนดี ท่ีมีคณุภาพของสงัคมในอนาคต  
 การจัดประชุมระดมสมองในวันดังกล่าว ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

สื่อมวลชน  เพ่ือให้แนวคิดและข้อคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ท่ีจะน าไปสูก่ารลดวิกฤตปัญหาทางสงัคม 

กิจกรรมประกอบด้วย (1) การปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ครอบครัวอบอุ่น เสาหลักที่ ม่ันคงของสังคม 

“ โดย ดร.โสภา ชพูิกลุชยั ชปีลมนัน์ ราชบัณฑิต นายกราชบณัฑิตยสภา กรรมการอ านวยการและ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ (2) การแบง่กลุม่ระดมสมองทางวิชาการ 

เพ่ือให้ได้มาตรการในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ผา่นสถาบนัครอบครัว ใน 2 ระดบั คือ 

 



 
 

 

  กลุ่มที่ 1 ระดับนโยบายเพื่อให้ครอบครัวกลับมามีบทบาทในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วยนายแพทย์ขจิต  ชปัูญญา รองประธาน 
สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ คนท่ี 1  , นางพรสม เปาปราโมทย์  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์  ,  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สริุยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศนูย์คณุธรรม
(องค์กรมหาชน) ,  นางขวัญวงศ์  พิกุลทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ , นายสัญลักษณ์ 
เจริญเป่ียม ผู้อ านวยการสว่นผลิตรายการ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  อาจารย์ภชูิสส์    
ศรีเจริญ ประธานสถาบนัพฒันาทนุมนษุย์เพ่ือสงัคม ด าเนินรายการโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ดร .นิภา แก้วศรีงาม กรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ 
 ผลการประชุมในภาพรวม พบว่า 

 มาตรการกระตุ้น  มี 3 ประเด็นท่ีส าคญั คือ  

 1. การกระตุ้นให้ครอบครัวเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจากครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคณุค่า

ชีวิตและบม่เพาะลกัษณะท่ีดีงาม ซึง่มีความจ าเป็นต้องรอบรู้ในสิง่ต่าง ๆ เพ่ือให้ทนัตอ่เหตกุารณ์และ

การด ารงชีวิต เช่น เร่ืองด้านสขุภาวะ ด้านกฎหมายควบคู่ไปกับการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือ

สร้างภมูิคุ้มกนัให้สมาชิกเติบโตเป็นคนดีท่ีมีคณุธรรม  

 2. สร้างความตระหนกัให้แก่ครอบครัวโดยมุ่งเน้นเร่ืองหลกัประกนัความมัน่คงชีวิตพืน้ฐาน เช่น มีแหล่ง

การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทัง้หน่วยงานให้บริการช่วยเหลือหรือการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือ

สนบัสนนุทนุประกอบอาชีพ ทนุการศึกษา เพ่ือให้ครอบครัวมีชีวิตท่ีเกิดดลุยภาพ มีอาชีพและรายได้

ท่ีมัน่คงในการเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัว 

  3. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และสัมพันธภาพท่ีดี  เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมีศักยภาพ  

มีการเรียนรู้ ทกัษะการด าเนินชีวิต การท างาน รวมทัง้การเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างครอบครัว

และความรับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ี 

 มาตรการส่งเสริม  มี 4 ประเด็นท่ีส าคญั  คือ 

 1. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวให้เหมาะสม เช่น ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม ่ 

การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีแก่สมาชิกในครอบครัว และ การบริหารเวลาอยา่งมีคณุภาพ    

 2. ครอบครัวต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม โดยเฉพาะเร่ืองค่านิยมของคนไทย  

12  ประการ  และการอบรมเลีย้งดบูตุรหลานให้รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง ยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม  

            3. ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

            4. จดัตัง้ศนูย์บริการปรึกษาครอบครัวระดบัชาติ โดยการผนกึก าลงัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 



 
 

 

 

  กลุ่มที่ 2 ระดับนโยบายเพื่อให้ครอบครัวกลับมามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์, นายชินชัย ชีเ้จริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสงัคม สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ,พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ ประธานคณะกรรมการฝ่าย
ผู้สงูอายุและสขุอนามยั สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ กรรมการฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ 
สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  , นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์  
ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการตัดข่าวดี, นางศุภวรรณ เหสกุล นักจิตวิทยา
ช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม, นายธรรมรัตน์ วงษ์อนันต์ อาสาสมัคร
สาธารณสขุ ศนูย์บริการสาธารณะสขุ 56 ด าเนินรายการโดย   ดร. รัตนา บรรณาธรรม  นางสฑุารัตน์ รุ่งโรจน์ 
กรรมการฝ่ายวิชาการ 

  ผลการประชุมในภาพรวม  พบวา่ 

 มาตรการกระตุ้น มี 3 ประเด็นท่ีส าคญั คือ  

 1. ทนุทางปัญญา มุ่งเน้นประเด็นการขบัเคลื่อนในการวางแผนครอบครัวควบคู่กับ

การพฒันาสื่อสร้างสรรค์   

            2. ทนุทางสงัคม  การกระตุ้นให้ครอบครัวตระหนกัถึงการสร้างวินยั หลกัการด าเนินชีวิตท่ีดี

และรู้จกัการเสียสละ  มีจิตอาสาเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกนั   

            3. ทุนทางอารมณ์ เน้นเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมและวุฒิภาวะทางอารมณ์แก่สมาชิกใน

ครอบครัว  

 มาตรการส่งเสริม  มี 3 ประเด็นท่ีส าคญั คือ  

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี กฎหมาย การสร้างตัวแบบท่ีดีแก่สมาชิกใน

ครอบครัว  

                  2. ทนุทางสงัคมเร่ิมท่ีบ้านทกุครอบครัวในการร่วมมือ วางแผน รวมทัง้การสร้างเคร่ืองมือในการจดั

กิจกรรมเพ่ือแบง่ปันประสบการณ์  

3. สร้างพืน้ท่ีการเรียนรู้ เช่น ศนูย์การเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับครอบครัวทกุชว่งวยั   
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กลุ่มที่ 1 ระดับนโยบายเพื่อให้ครอบครัวกลับมามีบทบาทในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน 

 



 
 

กลุ่มที่ 2 ระดับนโยบายเพื่อให้ครอบครัวกลับมามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้

ในภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 


