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๑. 

การพฒันาอย่างบูรณาการต้องเอาพื้นท่ีเป็นตวัตัง้ 
หวัใจของความร่มเยน็เป็นสขุคือการพฒันาอย่างบรูณการ ไม่ใช่การพฒันาแบบแยกส่วน 

 
 การพฒันาแบบแยกสว่นจะน าไปสูส่ภาวะวกิฤตเสมอ การพฒันาปจัจุบนัมกัท าแบบแยก
สว่น เชน่ การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่อาเงนิเป็นตวัตัง้ แยกสว่นจากความสมดุลของชวีติ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม หรอืการศกึษาทีเ่อาวชิาเป็นตวัตัง้แยกสว่นจากชวีติและสงัคม หรอืการพฒันาทีเ่อา
กรมเป็นตวัตัง้ เพราะกรมนัน้แยกสว่นและรวมศูนยอ์ านาจ การพฒันาอยา่งบรูณาการตอ้งเอาพืน้ที่
เป็นตวัตัง้คอื ชุมชน ทอ้งถิน่ และจงัหวดั 
 
 แต่ละจงัหวดัโดยเฉลีย่จะมปีระมาณ ๑๐ อ าเภอ ๑๐๐ ต าบล ๑,๐๐๐ หมูบ่า้น  
 แต่ละชุมชนหรอืหมูบ่า้นตอ้งพฒันาอยา่งบรูณาการ โดยมกีระบวนการชมุชน อนั
ประกอบดว้ย (๑) สภาผูน้ าชมุชน ซึง่เกดิจากการก่อตวัขึน้มาของผูน้ าประเภทต่างๆ ประมาณ 
๔๐-๕๐ คน (๒) การส ารวจข้อมลูชมุชน โดยสภาผูน้ าชุมชน การมขีอ้มลูท าใหเ้กดิความคดิเพือ่ 
(๓) จดัท าแผนชมุชน ซึง่เป็นแผนพฒันาอยา่งบรูณาการหรอืแผนเฉพาะเรื่องสุดแต่กรณี (๔) 
เสนอสภาประชาชนหรือสภาชมุชน อนัไดแ้ก่ทีป่ระชุมของคนทัง้ชุมชน ชุมชนมปีระชากร
ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คน จงึมสีว่นรว่มไดโ้ดยตรง เป็นประชาธปิไตยชุมชน (๕) การขบัเคลื่อน
แผนชมุชน โดยคนทัง้หมดโดยชุมชน (๖) เกิดการพฒันาอย่างบรูณาการ คอื ๘ องคป์ระกอบ 
เชื่อมโยงกนั คอื 

 
 

แต่ละเรื่องสามารถตัง้เป้าหมายได ้เชน่  เรื่อง เศรษฐกิจ จะสรา้งสมัมาชพีเตม็พืน้ที ่  
      เรื่อง สงัคม จะเป็นสงัคมไมท่อดทิง้กนั  
      ฯลฯ 
 
 สภาผูน้ าชุมชนคอื องคก์รชุมชน ความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน คอื ปจัจยัของความส าเรจ็ 
การสนบัสนุนทีถู่กตอ้งจากภายนอกจะท าใหชุ้มชนเขม้แขง็มากขึน้ และท าไดด้ขีึน้ 
 

         –       –       –          –
            –        –          –            



๓ 
 

 อบต. หรือเทศบาลต าบล ควรสนบัสนุนกระบวนการชุมชนใน ๑๐ หมูบ่า้นในสงักดัของ
ตน และความรว่มมอืระหวา่งชุมชน นอกเหนือไปจากองคก์รการปกครองทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทางการแลว้  
ถา้มสีภาผูน้ าชมุชนระดบัต าบลดว้ยยิง่เป็นการด ีอยา่งทีน่ายประยงค์ รณรงค ์ผูไ้ดร้บัรางวบัแมก
ไซไซ เป็นผูน้ าสภาต าบลไมเ้รยีง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 ๑ คณะวิชา ต่อ ๑ ต าบล ๑ บริษทัต่อ ๑ ต าบล องคก์รตางๆ ทัง้ทางภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาควชิาการมมีาก ซึง่ควรไปสนบัสนุนการพฒันาอยา่งบรูณาการ เชน่ ๑ บรษิทัต่อ ๑ ต าบล 
หรอื ๑ คณะวชิาต่อ ๑ ต าบล ๑ กองต่อ ๑ ต าบล ๑ มลูนิธติ่อ ๑ ต าบล  
 โดยเข้าใจว่าการพฒันาไม่ใช่การเอาเงินไปให้ หรือสัง่ให้ท า แต่เป็นการเรียนรู้
ร่วมกนัในการปฏิบติั (Interactive learning through action) ในสถานการณ์จรงิ 
 
 การพฒันาจงัหวดัอย่างบรูณาการโดยเอาชมุชนท้องถ่ินเป็นตวัตัง้ จงัหวดัอ านาจเจรญิ  
เป็นตวัอยา่งทีทุ่กภาคสว่นรวมตวักนัประมาณ ๓ หมื่นคน จดัท าธรรมนูญการจดัการตนเองของ
จงัหวดัอ านาจเจรญิ โดยตัง้เป้าหมายทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม การศกึษา วฒันธรรม และ
อื่นๆ และเอาเป้าหมายน้ีสื่อสารใหรู้ต้รงกนัทุกภาคสว่น ทัง้ ๕๓ ต าบลของจงัหวดั แลว้ทุกภาคสว่น
ทัง้ชุมชน ทอ้งถิน่ อบจ. ผูว้า่ราชการจงัหวดั ภาคธุรกจิ ภาคการศกึษา และองคก์รพฒันาเอกชน 
รว่มกนัขบัเคลื่อนเตม็พืน้ที ่ตามยทุธศาสตรป์ระชารฐัของรฐับาล การรวมตวักนัเป็นกลไกประชารฐั
จงัหวดัเพือ่เป็นเครื่องมอืขบัเคลื่อนการพฒันาทัง้จงัหวดัก็ท างา่ยขึน้ 
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๒. 

ความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 
 
 เศรษฐกจิฐานรากมคีวามส าคญัต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ เพราะเป็น
เศรษฐกจิจรงิ (real economy) ในขณะทีเ่ศรษฐกจิขา้งบนเป็นเศรษฐกจิการเงนิ ซึง่ ๙๙ เปอรเ์ซน็ต์
ไมม่เีศรษฐกจิจรงิรองรบั เป็นฟองสบูห่รอืมายาคต ิจงึผนัผวนและวกิฤตไดง้า่ย 
 นอกจากนัน้เศรษฐกจิฐานราก ซึง่หมายถงึเศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิน่ยงัเป็นเศรษฐกจิบรูณา
การ ทีบ่รูณาการอยูก่บัชวีติ สงัคม สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม ดงักลา่วขา้งตน้ จงึเป็นปจัจยัของความ
รม่เยน็เป็นสุข 
 ฉะนัน้ ในยทุธศาสตรป์ระชารฐัเพือ่ความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิฐานรากจงึเรยีกรอ้งบทบาท
ของทุกฝา่ยรว่มกนั 
 
 เป้าหมายของเศรษฐกิจฐานรากคือ การมีสมัมาชีพเตม็พืน้ท่ี 
 โดยมอีงคป์ระกอบอยา่งน้อย ๑๐ เรื่องดว้ยกนั คอื 
 (๑) เศรษฐกจิชุมชน ฐานเกษตรกรรม 
 (๒) การแปรรปูอาหาร และความเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรอ์าหาร 
 (๓) อุตสาหกรรมชุมชน ตลาดชุมชน วสิาหกจิชุมชน 
 (๔) การทอ่งเทีย่วชุมชน 
 (๕) พลงังานชุมชน 
 (๖) ธนาคารตน้ไม ้
 (๗) การแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร 
 (๘) การมวีชิาชา่ง เตม็ทัง้ต าบล 
 (๙) สถาบนัการเงนิชองชุมชนระดบัต าบล 
 (๑๐) ระบบขอ้มลูขา่วสารและสื่อสารชุมชน 
 
 ภาครฐั ภาคธุรกจิ ภาคการศกึษา มเีทคโนโลยแีละความเชีย่วชาญทีจ่ะสนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของแต่ละองคป์ระกอบของเศรษฐกจิฐานราก ฉะนัน้ถา้ทุกภาคสว่นสนบัสนุนความเขม้แขง็
เศรษฐกจิฐานราก ฐานของประเทศกจ็ะแขง็แรงโดยรวดเรว็ 
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๓. 
สามเหล่ียมพฒันาจงัหวดัอย่างบูรณาการ 

 
 ความรว่มมอืพฒันาจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้อยา่งบรูณาการในครัง้น้ี เป็นการ
ทดลองความรว่มมอืระหวา่ง ๓ ฝา่ย ตามรปูขา้งลา่ง ดงัน้ี 

 
 

(๑) พลงัจงัหวดั หมายถงึพลงัทัง้หมดในพืน้ทีจ่งัหวดั ทัง้ชุมชน ทอ้งถิน่ ภาครฐั ภาคธุรกจิ 
ภาคการศกึษา ภาคการสื่อสาร วดั องคก์รพฒันาเอกชน ฯลฯ เป็นผูป้ฎบิตักิารพฒันา 

(๒) มหาวิทยาลยั ในทีน้ี่คอืมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัประกอบดว้ยคณะวชิา
และสถาบนัต่างๆ ซึง่เหมาะแก่การพฒันาพืน้ที ่แต่ทีผ่า่นมามหาวทิยาลยัเน้นทีก่ารเรยีนการ
สอนโดยเอาวชิาเป็นตวัตัง้ ไมไ่ดเ้น้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ การทีม่ศว.มปีณิธานทีจ่ะ
ท างานรว่มกบัจงัหวดันครนายกและจงัหวดัสระแกว้ จงึมคีวามส าคญัยิง่นกั เพราะจะได้
วชิาการและเทคโนโลย ีซึง่มหาวทิยาลยัมอียูม่ากมาย ไปสนบัสนุนชุมชนทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็  
ชุมชนทอ้งถิน่ตอ้งการวชิาการเป็นอยา่งมาก ในขณะทีม่หาวทิยาลยักม็วีชิาการ แต่ความ
ตอ้งการกบัการมวีชิาการไมไ่ดม้าพบกนั การทีม่หาวทิยาลยัลงมาท างานกบัพืน้ทีจ่ะท าใหรู้้
ความจรงิประเทศไทย สามารถพฒันาและมนีวตักรรมในเทคโนโลยตี่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ความเป็นจรงิ จะเป็นการสรา้งวงจรทางปญัญาใหม่ จากปญัญาทีล่อยตวัอยูใ่น
บรรยากาศสุญญากาศ (รปู ก.) ไมเ่ป็นวงจรทางปญัญาจากดนิสูฟ้่าจากฟ้าสูด่นิ (รปู ข.) 

 
 
 

                                   

           

               

                   

                 



๖ 
 

 
 
 ปญัญาทีล่อยตวัอยูใ่นนภากาศสุญญากาศ หมายถงึ การสอนตามต าราไมไ่ดผ้า่นการ
ทดสอบจากการปฏบิตัจิรงิ จากดนิสูฟ้่าจากฟ้าสูด่นิ ดนิหมายถงึความรูท้ีไ่ดจ้ากชวีติจรงิ ปฏบิตัจิรงิ 
แลว้เอามาวเิคราะหส์งัเคราะหใ์หเ้ป็นปญัญาทีส่งูขึน้ (สูฟ้่า) แลว้เอาลงไปปฏบิตัอิกี ทุกรอบทีห่มุน
จากดนิสูฟ้่าจากฟ้าสูด่นิ จะท าใหก้ารปฏบิตัดิขีึน้ และทฤษฏดีขีึน้ 
 ฉะนัน้ การทีม่หาวทิยาลยัลงไปท างานกบัพืน้ทีจ่งึเป็นการปฏริปูการเรยีนรู ้จากการเรยีนรูท้ี่
เอาวชิาเป็นตวัตัง้ไปเป็นเอาความจรงิของชวีติเป็นตวัตัง้ และจะพบวา่การทีจ่ะท าใหท้ าอะไรให้
ส าเรจ็ตอ้งอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั (Interactive learning through action) ใน
สถานการณ์จรงิ 
 การเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ เป็นการเรยีนรูท้ีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะท าให้
ฝา่ความยากไปสูค่วามส าเรจ็ ในขณะทีก่ารทอ่งวชิาไมส่ามารถแกป้ญัหายากๆได ้นอกจากนัน้ การ
เรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิ ยงัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) ในตวัตน
เพราะการเขา้ถงึความจรงิ ความด ี ความงาม เป็นการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน 
(Transformative learning) ผูท้ีร่ว่มเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงจะเกดิความสุขอยา่งทีไ่มเ่คยเจอมา
ก่อน เพราะจติส านึกใหมท่ีจ่ะคลายจากการเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ไปสูค่วามเป็นหน่ึงเดยีวของ
ทัง้หมด (The Same Oneness) 
 มหาวทิยาลยัอาจทดลองให ้ ๑ คณะวชิาหรอื ๑ สถาบนัรบัผดิชอบ ๑ ต าบล วธิน้ีีจะท าให้
คณะวชิาตอ้งเชื่อมโยงความเชีย่วชาญเฉพาะเรื่องไปสูก่ารพฒันาอยา่งบรูณาการ และท าใหค้ณะ
วชิาเหน็คุณคา่ของกนัและกนั และท างานอยา่งเชื่อมโยงกนั 
 

                

                            

                       

                      -                   
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(๓) ภาคีช่วยพฒันา มหาวทิยาลยัอาจไมคุ่น้เคยและไมม่ัน่ใจกบัการท างานกบัพืน้ที่ หากมบีุคคล
และองคก์รทีเ่คยท างานกบัพืน้ทีใ่นดา้นต่างๆเป็นตวัชว่ย จะท าใหม้หาวทิยาลยัท างานไดง้า่ย
ขึน้ และดขีึน้ 

 บุคคลและองคก์รทีอ่ยูใ่นภาคชีว่ยพฒันาทีม่าประชุมทีน่ครนายกในวนัที่ ๒๙ กุมภาพนัธ ์
๒๕๕๙ มดีงัต่อไปน้ี 

นายแพทยป์ระเวศ  วะส ี  ผูส้นบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน่ 

นายแพทยว์จิารณ์ พานิช นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล  
ประธาน มลูนิธสิยามกมัมาจล  
  มลูนิธสิาธารณสุขแหง่ชาต ิ 
  มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์
  มลูนิธจิดัการความรูเ้พือ่สงัคม 
ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง 

นายแพทยส์มศกัดิ ์ชุณหรศัมิ ์ อดตี รมช.สาธารณสุข อดตีผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข รองประธานมลูนิธสิาธารณสุขแหง่ชาต ิผูเ้ชีย่วชาญ
ระบบสุขภาพ 

นายสมพร ใชบ้างยาง อดตีอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ประธานสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.)  
อดตีประธานคณะกรรมการบรหิารแผนสุขภาวะชุมชน สสส. 

นายเอน็นู ซื่อสุวรรณ อดตีรองผูจ้ดัการ ธกส. ประธานมลูนิธจิ าเนียร สาระนาค  
ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องสถาบนัการเงนิชุมชนและธนาคารตน้ไม ้

พลเอกบุญสรา้ง เนียมประดษิฐ ์ อดตี ผบ.สส. สนช. ประธานมลูนิธเิพือ่นสนัตภิาพ   
ผูส้ง่เสรมิพลงัพลเมอืง 

นายส าราญ ฉตัรโท รองกรรมการผูจ้ดัการสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสี ีชอ่ง ๓  สนใจระบบ
ขอ้มลูขา่วสารและการสื่อสาร 

ดร.สุรชยั ศรสีารคาม อดตีปลดักระทรวงไอซที ี 
นายกสมาคมเครอืขา่ยไอซทีเีพือ่การพฒันาสงัคม  
ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องระบบขอ้มลูขา่วสารและการสื่อสาร  
ผูว้างรากฐานบตัรประจ าตวัประชาชนเลข ๑๓ หลกั 

นายเกยีรตศิกัดิ ์กติตธิญัวงศ ์ เลขาธกิารสมาคมเครอืขา่ยไอซทีเีพือ่การพฒันาสงัคม 
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นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์ ศลิปินแหง่ชาต ิ 
อดตีประธานคณะกรรมการเครอืขา่ยศลิปินเพือ่การปฏริปู 

นายดนยั หวงับุญชยั คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
อดตีเลขานุการคณะกรรมการเครอืขา่ยศลิปินเพือ่การปฏริปู 

คุณปิยาภรณ์ มณัฑะจติร ผูจ้ดัการมลูนิธสิยามกมัมาจล ผูส้ง่เสรมิการปฏริปูการเรยีนรู ้

นายธรีพล  นิยม ประธานกลุม่บรษิทัแปลน กรุ๊ป สถาบนัอาศรมศลิป์ 

พระมหาสุทติย ์อารกกโร ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์ 
สถาบนัวจิยัพทุธ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

ผศ.ดร.บุญยงั ปลัง่กลาง คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
ผูเ้ชีย่วชาญพลงังานทางเลอืก 

รศ.ดร.ประวติ เอราวรรณN ประธานมลูนิธสิถาบนัวจิยัระบบการศกึษา 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยันครพนม 

ดร.เดชรตัน์ สุขก าเนิด คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการสงัเคราะหข์อ้มลูใหม้คีวามหมาย 

นายสุเทพ เกือ้สงัข ์ องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
อยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  
ผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

นายแพทยส์ุวฒัน์ วริยิพงษส์ุกจิ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชนีินาถอ าเภอนาทว ี

นายแพทยป์ระสทิธชิยั  มัง่จติร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแก่งคอย 

นายพลากร วงศก์องเแกว้  ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 

คุณดวงพร เฮงบุณยพนัธ ์ ผูอ้ านวยการส านกัสุขภาวะชุมชน สสส. 

คุณเพญ็พรรณ  จติตะเสนีย ์ ผูอ้ านวยการส านกัสุขภาวะเดก็ เยาวชน และครอบครวั สสส. 

นายแพทยช์าญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์ ผูอ้ านวยการสนบัสนุนสุขภาวะองคก์ร สสส. 

คุณชลลดา สทิธฑิรูย ์ เลขาธกิารมลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์เพือ่ปฏริปูการเรยีนรู ้

คุณสุทธกิานต ์ชุณหส์ุทธวิฒัน์ นกัวชิาการมลูนิธสิาธารณสุขแหง่ชาต ิ

คุณเนาวรตัน์ ชุมยวง นกัวชิาการอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อมวลชนสมัพนัธ ์
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 การทีน่ ารายชื่อของบุคคลและองคก์รในสว่นของภาคชีว่ยพฒันามาลงไว ้ เพือ่ใหเ้หน็ความ
ตัง้ใจ และความสนใจ หรอืความเชีย่วชาญของภาค ีเพือ่คณะวชิาต่างๆในมหาวทิยาลยั หรอืงานใน
พืน้ที ่ ตอ้งการสนบัสนุนในเรื่องใดจะไดป้ระสานงานไดต้รงตามความตอ้งการ 
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๔. 
กลไกในการท างาน 

 
 นายแพทยเ์ฉลมิชยั บุญยะลพีนัธ ์ อดตีอธกิารบด ี ทีป่รกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
เป็นผูอ้ านวยการโครงการ 
 ในการประชุม ๓ ฝา่ย ทีจ่งัหวดันครนายกในวนัที ่๒๙ กุมภาพนัธ ์ - ๑ มนีาคม  ๒๕๕๙  
ควรจะไดข้อ้ตกลงเบือ้งตน้วา่คณะวชิาต่างๆ ของ มศว. จะท างานกบัพืน้ทีอ่ยา่งไร เชน่ ๑ คณะ
วชิา ต่อ ๑ ต าบล หรอืวธิอีื่นใด 
 แต่ละฝา่ยคอืฝา่ยจงัหวดั ฝา่ยมศว. และภาคชีว่ยพฒันา ควรจะตัง้ผูป้ระสานเพือ่ท างาน
รว่มกนัในสามเหลีย่มพฒันาจงัหวดัอยา่งบรูณาการ มศว.ควรจดัใหม้ทีมีตดิตามความกา้วหน้า 
 ควรมกีารนดัประชุมทุก…..เดอืน เพือ่ตดิตามความกา้วหน้า แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และ
พฒันาการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ไปเรื่อยๆ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานในโครงการน้ีคือ การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง 
 
 ทุกคนจะไดเ้รยีนรูใ้หเ้ขา้ใจไดด้ขีึน้ เก่งขึน้ เกดิปญัญารว่ม มนีวตักรรมใหม่ๆ  เกดิความ
เชื่อถอืไวว้างใจกนัมากขึน้ และมคีวามสุขอยา่งยิง่ขึน้ ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ะน าไปพฒันาต่อยอดท า
ประโยชน์อยา่งอื่นๆต่อไป 
 โครงการน้ีจะสรา้งผูเ้ชีย่วชาญจ านวนมากขึน้มาทุกฝา่ย ทัง้ฝา่ยพืน้ทีจ่งัหวดั ฝา่ย
มหาวทิยาลยั และฝา่ยภาคชีว่ยพฒันา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอยา่งบรูณาการในจงัหวดั
อื่นๆต่อไป จนในทีสุ่ดเกดิการพฒันาอยา่งบรูณาการในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย ท าใหป้ระเทศ
ไทยมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
 โครงการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัการพฒันาจงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้
อยา่งบรูณาการ โดยความรว่มมอืของ ๓ ฝา่ย ในครัง้น้ี จงึมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ เพราะ
อาจเป็นตน้แบบทีพ่ฒันาไปสูก่ารพฒันาอยา่งบรูณาการทัว่ประเทศ อนัเป็นการสรา้งประเทศไทยที่
ศานตสิุขและยัง่ยนื 
 

________________________________________ 


