


















































เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน
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เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน
Young people will in future become the driving force of the nation
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From its humble beginnings of six partner agencies, 
the Thai Future Network is now comprised of 111 
organizations committed to promoting ethical and moral 
values that are a foundation for national progress. 

They aim to make positive changes in the public 
mindset, by raising awareness of common bad habits that 
adversely affect the quality of life. They also stage seminars 
for people to learn the rudiments of fi nancial discipline, 
including how to manage their personal and household 
budgets. Hence their motto highlights “thinking” (which in 
Thai has a second meaning of “counting” or “calculating”) 
that can result in unexpected savings and improved income.

The original six partners are, the Offi ce of the 
Permanent Secretary of the Prime Minister’s Offi ce; the Public 
Relations Department; the Internal Security Operations 
Command; the Thailand Sustainable Development 
Foundation (TSDF); the Advertising Association of Thailand; 
and the Thai Chamber of Commerce. Shortly after the 
network was launched, they began a campaign under the 
theme “Don’t do things that others can criticize”, which 
focused on four issues that are undermining public life: 

• cheating
• extravagance
• indiscipline
• unthinkingness.
The partners aim at creating a positive impact for 

changes in the public mindset through televised pitches and 
six roadshows that they held in Bangkok and other provinces.

สู�ก�าวที่ท�าทาย ร�วมแรง
ขยายพลัง “เคร�อข�าย

อนาคตไทย”
Expanding the

Thai Future Network
 ในชวงปลายปที่ผานมา ภายหลังการกอต้ัง “เคร�อข�าย
อนาคตไทย” จาก 6 องคกรเริ่มตน ไดแก สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มูลนิธิมั่นพัฒนา 

โดยสํานักงานทรัพยสินฯ สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 

และหอการคาไทย ที่ริเริ่มการรณรงค “อย�าให� ใครว�าไทย”
เพื่อกระตุนใหประชาชนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางคานิยม

ใหม ใหคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน 4 มิติ ไดแก

ขี้โกง ฟุ งเฟอ มักงาย ไรสติ ผานงานสรางสรรคภาพยนตร

โฆษณาและการจัดกิจกรรม “อย�าให� ใครว�าไทย…สัญจร” 
6 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญทั่วทุกภาค โดยทุมเท

กําลังทรัพยากรอยางเต็มศักยภาพ ทําใหเกิดกระแสแหงการ

ตระหนักอยางกวางขวางในสังคม 

 จากจุดเริ่มตนที่เขมแข็ง จึงนํามาสูการตอบรับเขารวม

เปนสมาชิกเครือขายทั้งจากองคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

ภาคเอกชน และเครอืขายสือ่มวลชน จนปจจบุนัเครอืขายอนาคต

ไทยมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 111 องคกร ที่มีเจตนารมณรวมกัน

ในการสงเสริมและผลักดันใหคนไทยหันมามีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย 

เสรมิสรางภมูคิุมกนั และพฤตกิรรมเชงิบวกใน 4 มติ ิคอื เศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม อันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะ

ทําใหประเทศพัฒนากาวหนาตอไป โดยเริ่มจากการขับเคลื่อน

ภายในแตละองคกร
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