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สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน และ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
ร่วมลงนามในโครงการร่วมพฒันาหมู่บา้น Village Development Partnership (VDP) 

 
นายมชียั วรีะไวทยะ นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (PDA) และ นายกติตพิล ปราโมช ณ 
อยธุยากรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) รว่มลงนามในโครงการรว่มพฒันาหมูบ่า้น 
มอบเงนิ จ านวน 1 ลา้นบาท ช่วยเหลอืชาวชนบทผูด้อ้ยโอกาส รว่มพฒันาหมูบ่า้น สรา้งทุนปญัญา 
“แกป้ญัหาความยากจนอยา่งยัง่ยนื” ณ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เมือ่เรว็ๆ นี้ 

 

ในภาพ (ซ้ายไปขวา) :  
สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
ดร. ฐานทตั พุทธสุวรรณ ผูอ้ านวยการฝา่ยธุรกจิเพื่อสงัคมและการต่างประเทศ   
คุณมชียั วรีะไวทยะ นายกสมาคมฯ  
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
คุณกติตพิล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ 
คุณไขม่กุ พราหมณีย ์ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
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NOTE TO EDITOR:  
ข้อมูลเพ่ิมเติม โครงการรว่มพฒันาหมู่บา้น 
โครงการร่วมพฒันาหมู่บา้นหรอื Village Development Partnership (VDP) 
เป็นความร่วมมอืระหว่างสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน โดยคุณมชียั วรีะไวทยะ ในฐานะนายกสมาคมฯ 
ร่วมกบัผูส้นบัสนุนโครงการทัง้ภาครฐัและเอกชน 
จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบัและสง่เสรมิการพฒันาชาวชนบทใหม้คีณุภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
โดยความชว่ยเหลอืหลกัในการสง่เสรมิพฒันาและเสรมิทกัษะในดา้นการประกอบอาชพี 
ใหช้าวบา้นสามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ ซึง่ชาวบา้นจะเป็นเจา้ของโครงการและมสีว่นร่วมในการพฒันาทุกขัน้ตอน 
เริม่ตัง้แต่การระดมความรว่มมอื การวางแผน การด าเนินโครงการ ตลอดจนการตดิตามและประเมนิผล 
มุ่งมัน่เพื่อใหช้มุชนเกดิความเขม้แขง็ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามยั และการศกึษา  
- ด้านสงัคม ความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติ ถอืเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาดา้นอื่นๆ  

กจิกรรมการสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ไดแ้ก ่ การสง่เสรมิความส าคญัของสถาบนัครอบครวั            
การอบรมและเสรมิสรา้งบทบาทสตร ีกจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตย การชว่ยเหลอืคนดอ้ยโอกาสในชมุชน 

- ด้านเศรษฐกิจ ปญัหาส าคญัของชาวบา้นในการลงทุนประกอบอาชพี คอื 
ไม่มหีลกัทรพัยด์งันัน้การจดัตัง้ธนาคารพฒันาหมู่บา้นเป็นเสาหลกัแรกทีจ่ะช่วยใหช้มุชนมกีารออมเงนิ 
และกูเ้งนิเพื่อไปประกอบอาชพีเสรมิ ฯลฯ 

- ด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากการปลกูตน้ไมเ้พื่อแลกแรงงานกบัการลงเงนิทุนส าหรบัจดัตัง้ธนาคารพฒันาหมู่บา้นแลว้ 
โครงการ VDP ยงัสง่เสรมิใหช้าวบา้นยงัเหน็ความส าคญัและรเิริม่กจิกรรมทีช่ว่ยพฒันาสิง่แวดลอ้มของชุมชนใหด้ขีึน้ 
เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่แีละเพื่อสง่เสรมิอาชพีการเกษตรอย่างยัง่ยนื 

- ด้านสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ การตรวจสขุภาพของแม่และเดก็ และการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุ 
การอบรมใหค้วามรูแ้ก่เยาวชน เรื่องยาเสพตดิ เพศศกึษา 
การป้องกนัโรคเอดสแ์ละการปรบัปรุงคุณภาพหน่วยงานบรกิารสขุภาพในทอ้งถิน่ใหม้ศีกัยภาพในการบรกิารชาวบา้นได้
มากขึน้ 

- ด้านการศึกษา ปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมจีติสาธารณะ (Philanthropy) ความคดิสรา้งสรรค ์ และทกัษะทางธุรกจิ 
ใหโ้อกาสดา้นการศกึษา จะช่วยใหเ้ยาวชนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพ 

 

โครงการ VDP เป็นทีย่อบรบัทัง้ในและต่างประเทศ ปจัจบุนัไดม้กีารขยายงานของโครงการไปยงัพืน้ทีช่นบทประเทศอื่นๆ 
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ เช่น กมัพชูา อนิโดนีเซยี เป็นตน้ 
โดยไดร้บัการสนบัสนุนอย่างดยีิง่จากองคก์รภาคธุรกจิและภาคประชาสงัคมระดบัต่างประเทศ เช่น Bill & Melinda Gates 
Foundation, CLSA, First State Investment เป็นตน้ 
 
 

  

ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ภาพขา่วประชาสมัพนัธ ์
  

สือ่มวลชนต้องการรายละเอียดเพิม่เติม โปรดติดต่อ     
 

คุณสภุาพร รุ่งเจรญิเกยีรต ิ  
มอืถอื 084 090 1212  
E-Mail: tom4456@hotmail.com   
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ภาพข่าวประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ทนัที 
บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) ร่วมกิจกรรมในโครงการร่วมพฒันาหมู่บา้น (VDP) 
 

 

 
 

 
 
 
คุณกติตพิล ปราโมช ณ อยุธยา น าคณะผูบ้รหิารและพนกังาน บมจ. 

สมัมากร ร่วมท ากจิกรรมพฒันาชุมชน  
ณ บา้นหนองขวาง อ. ล าปลายมาศ จ. บุรรีมัย ์ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ประกอบพธิบีายศรสีูข่วญั ตอ้นรบัคณะ 
 

 

 
 

 
 

คณะผูบ้รหิารและพนกังาน  
มอบตุ๊กตาใหห้อ้งสมุดของเล่น (Village Toy Library)  

โครงการดีๆ  ทีส่อนใหเ้ดก็มจีติสาธารณะ  
ไดรู้จ้กัแบง่ปนัของเล่นเหลอืใชก้บัน้องผูด้อ้ยโอกาส  

 

 

 
 

 
 

 
ศกึษาอาชพีการท าวกิผมสง่บรษิทัญีปุ่น่ 
กจิกรรมการสง่เสรมิการประกอบอาชพี 

พฒันาชาวบา้นใหส้ามารถพึง่พาตนเองและเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติให้
ดขีึน้ 
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ผูอ้ านวยการโครงการร่วมพฒันาหมู่บา้น 
ภาคสนามร่วมแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ 

สรา้งความเป็นหุน้สว่นระหว่างหมู่บา้นกบัผูส้นบัสนุนโครงการ 
 

 

 
 

 
 
 
 

เดนิทางไปปลกูตน้ไม ้บรเิวณปา่ชุมชน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

คุณกติตพิล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ  
ร่วมปลกูตน้ไม ้บรเิวณสระน ้าประจ าหมู่บา้น 
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NOTE TO EDITOR: 
โครงการรว่มพฒันาหมูบ่า้นหรอื Village Development Partnership (VDP) 

เป็นความรว่มมอืระหว่างสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน โดยคณุมชียั วรีะไวทยะ ในฐานะนายกสมาคมฯ 
รว่มกบัผูส้นบัสนุนโครงการ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
จุดมุง่หมายเพือ่ยกระดบัและสง่เสรมิการพฒันาชาวชนบทใหม้คีณุภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
โดยความชว่ยเหลอืหลกัในการสง่เสรมิพฒันาและเสรมิทกัษะในดา้นการประกอบอาชพี 
ใหช้าวบา้นสามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้ซึง่ชาวบา้นจะเป็นเจา้ของโครงการและมสีว่นรว่มในการพฒันาทกุขัน้ตอน 
เริม่ตัง้แต่การระดมความรว่มมอื การวางแผน การด าเนินโครงการ ตลอดจนการตดิตามและประเมณิผล 
มุง่มัน่เพือ่ใหช้มุชนเกดิความแขง็แกรง่ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก ่สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามยั 
และการศกึษา ทัง้นี้ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) หนึ่งในภาคธุกจิเอกชน 
ไดร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งในโครงการรว่มพฒันาหมูบ่า้น น าความปรารถนาดสีูก่ารพฒันาองคก์รชาวบ้าน 
และชมุชนใหส้ามารถพึง่ตนเองและขจดัความยากจนไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
แมว้่าการสนบัสนุนของหน่วยงานจะสิน้สดุลงแลว้ แต่กจิกรรมการพฒันาหมูบ่า้นกย็งัสามารถด าเนินการต่อไป 
โดยทางสมาคมฯ พรอ้มดว้ยผูส้นบัสนุน 
จะเป็นเสมอืนพีเ่ลีย้งคอยใหค้ าแนะน าและขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีตินี้สูช่าวชนบา้น 
ซึง่ผลจากความรว่มมอืนี้จะแผข่ยายออกไปถงึการพฒันาระดบัภมูภิาคและในระดบัประเทศต่อไป 

 
 
ขอบพระคณุท่ีกรณุาเผยแพรภ่าพข่าวประชาสมัพนัธ ์
 
ส่ือมวลชนต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ 
 
คณุสุภาพร รุง่เจริญเกียรติ  
มอืถอื 084 090 1212  
อเีมลล ์Tom4456@hotmail.com   
 


