เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


		
		


เฉลิมพระชนพระบรมราชน้อมสำ�นึก
พระทรงห่วง
ปัญหาใหญ่
“ศิลปาชีพ”
คนเกษียณฯ
ความเชี่ยวชาญ

มพรรษา
ชนนี
ในพระคุณ
ปวงชนสรรพ์
ในด้าน
แก้วิกฤต
“ธนาคารสมอง”
ช่วยสังคม

นรานาถ
พันปีหลวง
อบอุ่นทรวง
ทุกวันวาร
เศรษฐกิจ
ประสิทธิ์ศานต์
ยังต้องการ
ภิรมย์ยล





ส่วนงานด้าน
พระมิ่งมาศ
คนกับธรรมชาติ
ทั้งธรรมชาติ
ด้วยสำ�นึก
บังคมบาท
ขอพระองค์
นิรามัย

การพิทักษ์
ชี้ประโยชน์
ถ้าต่างเอื้อ
ทั้งคน
ตรึกพระคุณ
ถวายพระพร
ทรงฑีฆา
พระเกียรติสถิต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ล
ุจ สาร

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒

ธรรมชาติ
โสตถิผล
เกื้อกูลดล
ย่อมพ้นภัย
การุญนาถ
บวรใส
ยุกาไกร
นิจนิรันดร์

บทบรรณาธิการ
๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ผูท้ รงริเริม่ การนำ�ผูท้ เี่ กษียณ
อายุทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ มีสขุ ภาพดี
และมีความพร้อมและอุทิศตนมาร่วมเป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน แต่มงุ่ ถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ในนาม “วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง” ซึง่ มีผลการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
มาตลอดเกือบ ๒๐ ปี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
ที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขณะเดียวกัน มูลนิธิพัฒนาไทและสำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ภาคใต้ขบั เคลือ่ นการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เมือ่ วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ผลงานและ
สร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันของวุฒอิ าสาฯ ทัง้ ๑๔
จังหวัดภาคใต้ ที่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมถึง ๕๐๐ คน โดยมี
วุฒอิ าสาฯ นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะ
เจ้าบ้าน ให้การต้อนรับและดูแลความสะดวกสบาย
ด้วยความอบอุน่ ใจ คณะผูจ้ ดั ทำ�ฯ ขอขอบคุณวุฒอิ าสาฯ
และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ทัง้ ๑๔ จังหวัด ทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของแต่ละจังหวัด รวมทัง้ วุฒอิ าสาฯ จังหวัดอืน่ ทีเ่ สียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุม เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดประชุมของ
ภาคใต้ แล้วนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั การจัดประชุมระดับภาค
ตามบริบทของแต่ละภาคทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตต่อไป
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จุลสารฯ ฉบับนี้ ขอเป็นสือ่ กลางในการรวบรวม
และนำ�เสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
เพือ่ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้รบั ทราบผลการดำ�เนินงานทีเ่ ป็น
รูปธรรมและแนวทางการการดำ�เนินงานในอนาคต
ของวุฒอิ าสาฯ ภาคใต้ และความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อการทำ�งานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย
ในเวทีเสวนาต่างๆ ตลอดจนบรรยากาศการประชุม
ในภาพรวมทั้งหมด เสมือนได้เข้าร่วมประชุมจริง
ในวันนั้น ติดตามอ่านได้ในบทความวิชาการเรื่อง
“พลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๒
ยุติความหิวโหย ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ในบทความเรื่อง “โครงการอาหาร
กลางวัน : หนึง่ ในกิจกรรมทีช่ ว่ ยยุตคิ วามหิวโหย”
และคอลัมน์ “เลียบเรียงเคียงรัว้ ” ซึง่ เป็นกิจกรรม
ทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ ได้รว่ มขับเคลือ่ นงานกับภาคีเครือข่าย
ในแต่ละพื้นที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) สศช. ยังคงขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมหรือองค์ความรู้ต่างๆ ของ
วุฒิอาสาฯ เพื่อนำ�มาเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป
โดยส่งมาที่ กสท. สศช. หรืออีเมล : brainbank@
nesdc.go.th หรือกลุ่ม Line ต่างๆ จึงขอขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

มิถุนายน วันต่อต้าขนยาเสพติ
ดโลก
พลังวุฒ26
ิอาสาธนาคารสมองภาคใต้
ับเคลื่อนการพั
ฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งจ�กมติ
ก �รประชุ
ช�ใหญ่ ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และวุฒอิ าสา
มูลนิสืธบพิ เนืฒ
ั ่ อนาไท
(มพท.)
ร่วมกับมสำสมั
�นักชงานสภาพั
องค์ก�รสหประช�ช�ติ
เดือบนมิ
2530
ธนาคารสมอง
จัดประชุมเชิเมืง่อปฏิ
ตั กิ ถารุน�ยน
“รวมพลั
งวุฒอิ าสาธนาคารสมองภาคใต้ขบั เคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
ได้ กำ � หนดให้ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
บนหลั
ง” เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของภาคีการพัฒนา
เป็ น วักนปรั
ต่ ชอญาของเศรษฐกิ
ต้ า นยาเสพติ ดจพอเพี
โลก ยประเทศไทย
กัได้บการดำ
เนินบงานของวุ
ิอาสาฯ เผยแพร่
ประชาสั
ยึดถือ�ปฏิ
ัติและยืนยัฒ
นเจตน�รมณ์
อย่�งแน่
วแน่ มพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนขยายภาคีเครือข่าย
ที่ จ ะร่ วบมกั
ในการขั
เคลืบอ่ ประช�คมโลกในก�รรณรงค์
นการพัฒนาในระดับพืน้ ทีจ่ นถึงตระดั่อต้บ�จันงหวัดและระดับภาค อย่างสอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติ
ย�เสพติ
โดยมีหน่วฒยง�น/องค์
ที่เกีน่ยายถาวร  
วข้อง เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ
แผนแม่
บทดและแผนพั
นาฯ ฉบับกทีรภ�คี
่ ๑๒ โดยมี
ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ร่วมจัด
เป็กินจกรรมอย่
ประธานกล่
�งต่าอวเปิ
เนื่อดง ประชุ
ตั้งแต่ปมี และปาฐกถาพิ
2530 จนถึงปัจเจุศษ
บัน เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยพลัง
วุซึฒ่งในปี
ิอาสาธนาคารสมองและภาคี
อข่าย”ดังร่นีว้ มด้วยนายขจรเกียรติ   รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นี้ สำ�นักง�น ป.ป.ส. ได้จัดกิเครื
จกรรม
นครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และนายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นผู้กล่าว
กิจกรรมที่
ีมอบโล่ประกาศเกี
รติคุณบุควคลและองค์
กรที
่มีผ๑๔
ลงานยอดเยี
่ยมและดี
รายงาน
มีผเู้ ข้าร่วมประชุพิมธประมาณ
๕๐๐ คนยประกอบด้
ย วุฒอิ าสาฯ
จาก
จังหวัดภาคใต้
และวุเด่ฒน อิ าสาฯ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2562
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคีการพัฒนา
เมื่อวันพุธงทีคม
่ 26และชุ
มิถุนมายน
่ผ่านมา ณโดยรู
ห้องมั
ฆวาน
จากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสั
ชนท้2562
องถิน่ ทีในภาคใต้
ปแบบ
รังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
การประชุม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศและการนำ�เสนอผลการดำ
เนินงานของวุ
ฒิอาสาฯ
ภาคใต้
การจัยดรติเวทีคณุ
รองนายกรั�ฐมนตรี
เป็นประธานในพิ
ธมี อบโล่
ประกาศเกี
คลและองค์รกณาการของวุ
รที่มีผลงานยอดเยี
ยมและดี
นในการป้
เสวนา และการระดมความคิดเห็น เพือ่ กำ�หนดแนวทางการทำบุค�งานแบบบู
ฒอิ ่าสาฯ
กับเด่ภาคี
เครือข่อางกัย น
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และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจำ า ปี 2562 เพื่ อ ยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปาฐกถาพิเศษ “การขัโดยมี
บเคลื
่อนการพั
ฒนนาพื
้นฐทีมนตรี
่ภาคใต้
นายพงศธร
สัจจชลพั
ธ์ ผู้ช่วยรั
ประจำากระทรวง
ยุตธิ รรม ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศเษิ ครื
ฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวง
ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
อข่าย”
ยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
โดย  นายถาวร  เสนเนี
ช่วกยว่าราการกระทรวงคมนาคม
นายนิยม เติยมม  รั
ศรีสฐุขมนตรี
เลขาธิ
ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บุ ค คลและองค์ ก ร ทั้ ง ภาครั ฐ
ธนาคารสมอง”
ผนวกกับพระราชดำ
จ
ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่สังคม ภาคเอกชน
และภาคประชาชนที
่ได้รับโล่ฯ�ริเข้ของพระบาทสมเด็
าร่วมในพิธี
ของผู้สูงวัย และอีกประมาณ ๑๐ ปี พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ติธรรม กระทรวงยุ
ติธรรม
อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงมาใช้
ในการดำ�เนินชีวิต
ข้างหน้า จะเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในการน้วารสารยุ
คือ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากร เพือ่ เป็นแนวทางให้พสกนิกรได้น�ำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ
ทั้งประเทศ การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในอนาคต จึงเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ กำ�หนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ได้มพี ระราชดำ�รัสเกีย่ วกับ “ธนาคารสมอง”
ด้วยการนำ�ศักยภาพผูส้ งู อายุมาร่วมเป็นพลังอาสาในการขับเคลือ่ น โดยนโยบายรัฐบาลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “วุฒิอาสา มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามากำ�กับ ซึ่งมีแนวทาง
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การพัฒนาและดูแลผูส้ งู อายุไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม วุฒอิ าสาธนาคารสมอง
ยังมีไฟในการทำ�งาน โดยรวบรวมเครือข่าย ช่วยให้คำ�แนะนำ�
และคำ�ปรึกษาแก่สว่ นราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นกำ�ลังใจ
ให้ลูกหลานลงมือปฏิบัติเอง ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ ต้องดูแลตัวเอง
ในเรื่องสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เพื่อไปช่วยดูแลคนอื่นต่อไป
สำ�หรับการพัฒนาภาคใต้ ซึง่ มีทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลาย
ทั้งป่า ภูเขา ทะเล นํ้าตก และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
วุฒิอาสาฯ ถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ทัง้ ด้านวิชาการ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการประสานงาน สามารถ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนได้ เช่น การให้ค�ำ แนะนำ�
ปรึกษา และพัฒนาการปลูกพืช ผัก ผลไม้ออร์แกนิค การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพและสร้างเครือข่ายให้แกษตรกรในการผลิตและ
ขายสินค้าเกษตรเชิงอนุรกั ษ์ ปลอดภัยจากสารเคมี การจัดตัง้ กลุม่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง ประสาน
และเชือ่ มโยงเครือข่ายในหลากหลายกลุม่ /อาชีพ การถ่ายทอดและ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี ามของภาคใต้ การสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ/ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติในชุมชน เป็นต้น

การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม วุฒอิ าสาฯ
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ เช่น
การให้คำ�นะนำ�ด้านวิชาการ การตั้งกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี การเกษตรแบบออร์แกนิค
การให้ก�ำ ลังใจกลุม่ เกษตรกร การผลิตเป็นสินค้าพรีเมีย่ มทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์
สวยงาม เช่น ริชชี่ ไรซ์ เฮ้าส์ แบรนด์ขา้ วสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง
กิโลกรัมละ ๗๐บาท ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมชนิดต่างๆ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์และรักษา
ป่าพรุควนเคร็ง การเลีย้ งกุง้ ใช้ระบบ ๓ สะอาด ในการรักษาคุณภาพ
และสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่บอ่ สะอาด ลูกกุง้ สะอาด และนาํ้ ทีน่ �ำ มาเลีย้ ง
และถ่ายเทออกต้องทำ�ให้สะอาด เป็นต้น
ในส่วนของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ในภาคใต้ ทุกท่านสามารถช่วยกันอนุรกั ษ์ ดูแล รักษา และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้แก่ลูกหลาน ประกอบกับ
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันกลับมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ แนวโน้มการท่องเที่ยวสมัยใหม่
ที่เปลี่ยนไปนี้ ชุมชนต้องปรับตัวตามความต้องการของคนยุคใหม่
จึงต้องอาศัยวุฒิอาสาธนาคารสมองช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

กล่าวต้อนรับ
โดย  นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มี ๒๓ อำ�เภอ แต่มีประชากรมากที่สุดของภาค ประมาณ ๑.๕ ล้านคน แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน ได้แก่
โซนชายฝั่งทะเล โซนพื้นที่ป่า และโซนลุ่มนํ้า ส่วนใหญ่ทำ�การเกษตร ได้แก่ ปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน
และประมง แต่การทำ�การเกษตรมีความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งสภาพอากาศ และราคาผลผลิต จังหวัดจึงได้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนเพิ่มเติม ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและเชิงวัฒนธรรม
นับตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา จังหวัดได้สง่ เสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน การจราจร ตลอดจน
การป้องกันอาชญากรรม เช่น การติดไฟ LED รอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว การตัดถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายดำ�-อ่าวท้องหยี
เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางจากอำ�เภอสิชลถึงอำ�เภอขนอม จนกลายเป็นถนนที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อรายได้และการค้าการลงทุนของจังหวัดด้วย
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ก็มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาภายในจังหวัด โดยเฉพาะภาคประชาสังคม
ของจังหวัดที่มีบทบาทและดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น วุฒิอาสาธนาคารสมองได้เข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินงานเรื่องฝายมีชีวิต
การจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัด และการนำ�เสนอวัดมหาธาตุเป็นมรดกโลก เป็นต้น นับว่าเป็นพลังร่วมในการพัฒนาจังหวัดได้เป็นอย่างดี
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กล่าวรายงาน
โดย  นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช  รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ธนาคารสมอง เป็ น
พระราชดำ�รัสของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓
มอบหมายให้สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ทำ�หน้าที่
รวบรวมข้อมูล จัดทำ�ทำ�เนียบผูท้ รงคุณวุฒิ และเป็นผูป้ ระสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
ปัจจุบัน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ จำ�นวน
ทัง้ สิน้ ๕,๓๐๐ คน เป็นวุฒอิ าสาฯ ในภาคใต้ ประมาณ ๗๒๐ คน

ซึ่งการดำ�เนินงานที่ผ่านมา การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ มีความ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มา
ของการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานวุฒอิ าสาฯ ภาคใต้ ทีข่ บั เคลือ่ นงานร่วมกับภาคีการพัฒนา ขยายภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัด
และส่งเสริมการพัฒนาการทำ�งานแบบบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาฯ
กับภาคส่วนต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
การประชุมครัง้ นีค้ าดหวังว่า นอกเหนือจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานของวุฒิอาสาฯ ที่เป็นรูปธรรมแล้ว ยังจะเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง
การทำ�งานของวุฒิอาสาฯ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และหน่วยงาน
ต่างๆ จะได้รู้จัก เข้าใจบทบาท และร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น

การบรรยาย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้”
โดย นางจณิสตา  จุลสุวรรณ์  สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.
นาวาเอก จักรพงษ์  อภิมหาธรรม  ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ภาคใต้เป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรทีส่ �ำ คัญของประเทศ
ขณะเดียวกัน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็น
อันดับ ๒ ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ซึ่งทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ วิถชี วี ติ และอัตลักษณ์
ตามธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และแปรรูปภาคเกษตร ควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และเชือ่ มโยงกับการพัฒนาการค้าการลงทุน กล่าวคือ
		
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ แบ่งเป็น
๑.๑) ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย
๑๑ จังหวัด มีประชากรประมาณ
๗.๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๑.๑
ของประเทศ มุ่งเน้นให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ
ระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มนํา้ มันของประเทศ
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และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น
ของโลก โดยพัฒนาการท่องเทีย่ วของภาคให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพชั้นนำ�ของโลก ยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริม
ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ คำ � นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่อย่างยั่งยืน พัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทีเ่ ชือ่ มโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

ชัน้ นำ�แห่งใหม่กบั แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพือ่ เป็นฐาน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากร
และพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาเชิงพื้นที่
๑.๒) ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีประชากรประมาณ ๒.๐๓ ล้านคน
โดยร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำ�คัญ
ของประเทศ เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ ชุมชน
มีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต โดยพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลา
ให้เป็นเมืองน่าอยูแ่ ละศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ส่งเสริม
การสร้างตราสินค้า (Brand) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
มุง่ เน้นการพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมอื แรงงานเพือ่ รองรับการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองการค้าและการท่องเทีย่ วชายแดน

๒) ทิศทางการขับเคลื่อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
และอำ � นวยการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
และขับเคลือ่ นงานทัง้ ระดับต้นนํา้
กลางนํ้า และปลายนํ้า ให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ได้ด�ำ เนินการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
ประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระดับภาคไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทีน่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างงาน
กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย์ มีการเชื่อมโยงในทุกมิติ และการพัฒนา
เพือ่ ความมัน่ คงและการสร้างความเข้าใจให้กบั ทุกกลุม่ /ทุกฝ่ายหันหน้า
เข้าหากันและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี อาทิ
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ดำ�เนินโครงการฟาร์ม
สวนยาง ๑ ตำ�บล ๑ โครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยการทดลองปลูกพืช/ผักที่เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะเลีย้ งพันธุป์ ลา การทำ�เกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบนั มีฟาร์มสวนยาง
ตัวอย่างจำ�นวน ๒๘๒ ฟาร์ม ส่งเสริมให้ชมุ ชนรวมกลุม่ กันจัดตัง้ วิสาหกิจ
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ชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างอัตลักษณ์/เอกลักษณ์และ
เรือ่ งราวของสินค้า เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น แปรรูปอาหาร/
ผลิตนาํ้ พริกแกง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ แปรรูปกล้วย ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ แปรรูปยางพารา ต.ถํา้ ทะลุ อ.บันนังสตา แปรรูป
สัตว์นํ้า (ประมงชายฝั่ง) ต.ท่ากำ�ชำ� อ.หนองจิก แปรรูป
ปลากุเลาเค็ม การเพาะเลี้ยงปูดำ� และชุมชนวิสาหกิจ
ไก่เบตงประชารัฐ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ สร้างโรงชำ�แหละ
ไก่ฮาลาล เป็นต้น
โครงการเมืองต้นแบบ ประกอบด้วย ๑) อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
นํ้ามันปาล์ม มะพร้าวครบวงจร และทุเรียน ก่อให้เกิด
การจ้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่โรงงาน
๒) อ.เบตง จ.ยะลา เมืองต้นแบบการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จะเปิดท่าอากาศยานเบตง
เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมืองศูนย์การค้าชายแดน
รวบรวมและกระจายสินค้า การสร้างสะพานข้ามแม่นาํ้ โก-ลก
และจะเปิดบริการรถไฟสายสุไหงโก-ลก-ปะเสมัด โกตาบารู
กลันตัน เพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมให้เกิดความสะดวก
ยิ่งขึ้น และ ๔) อ.จะนะ จ.สงขลา อุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต เพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าของ ๑๔ เขตเศรษฐกิจ
โดยเชื่อมโยงพื้นที่ให้เป็นแผ่นเดียวกันแบบไร้รอยต่อ
ด้วยการส่งเสริมการสร้างท่าเรือนํ้าลึก และอุตสาหกรรม
ทันสมัย ทั้งอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
ไฟฟ้า คมนาคมขนส่ง และพลังงานไฟฟ้าสะอาด/พลังงาน
ทางเลือก ควบคูไ่ ปกับการยกระดับคุณภาพชีวติ และอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ โดยการสนับสนุน
และอำ�นวยการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (Start Up)
ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One stop service)
การพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ พัฒนาภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ IMT – GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย)
โดยเชือ่ มโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน (Southern
Economic Corridor) ตลาดอาเซียน ประเทศจีน
โลกมุสลิม และสถานศึกษา ๖ แห่ง

เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
เป็นวิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นหลัง เป็นหลักการพัฒนาที่คำ�นึงถึง
ความสมดุลในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม ดังรูปแบบพลังสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน สังคม สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนที่นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นใน ๔ รูปแบบ ได้แก่
๑) การพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ ทีแ่ บบองค์รวม โดย ผศ.วัชระ
ศิลป์เสวตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เป็นการทำ�งานพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สิ่งแวดล้อม
อนามัย และเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตำ�บลชุมโค จังหวัดชุมพร ร่วมกับ
บริษัทเบทาโกร โดยการสร้างชุมโคโมเดล ซึ่งมีวิธีการทำ�งานคือ
๑) สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ชมุ ชน หน่วยงานเข้าไปพัฒนาชุมชนแล้ว
ทำ�ให้ชมุ ชนมีคณุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ๒) ทำ�งานแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ ๓) ผสมผสาน
ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชนกั บ ความรู้ ส มั ย ใหม่ โดยมหาวิทยาลัย
นำ�องค์ความรูไ้ ปถ่ายทอดให้ชมุ ชน และยอมรับในภูมปิ ญั ญาของชุมชน
แล้วนำ�มาพัฒนาต่อยอดการทำ�งานในระยะต่อไป ด้วยการใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือในการทำ�งาน อาทิ ศึกษาหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ชุมชนจำ�หน่ายสินค้าชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาชุมชน

๒) วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมโดยพลังสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดย น.ส.อามีเนาะห์ หะยีมะแซ วิสาหกิจชุมชน

เพื่อสังคมวานีตา
เป็นการทำ�งานเสริมพลังกลุ่มผู้หญิงใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในการสร้างอาชีพ โดยองค์กรอ๊อกแฟม ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ช่วยเหลือสังคมและลดความเหลื่อมลํ้า จัดทำ�โครงการขอรับ
การสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ในการพัฒนาและต่อยอดอาหาร งานหัตถกรรม
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งานผ้า และงานจักสาน ด้วยการ ๑) สร้างตลาดเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า
อาทิ กรือโป๊ะหรือข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปลาทู พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
และสร้างแบรนด์ “จ้าวสมุทร” ที่ทำ�งานเป็นเครือข่ายกับบริษัท
ของเอกชนในกรุงเทพฯ จำ�หน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
อาทิ สยามพารากอน ๒) แปรรูปสินค้าจากผลผลิตในชุมชน
เกิดระบบการผลิตของชุมชน ตั้งแต่ปลูก แปรรูป และขาย เช่น
กล้วยหินกอบแก้ว ๓) สร้างกองทุนช่วยเหลือสมาชิก โดยหักรายได้
จากการจำ�หน่ายสินค้า เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่
เพือ่ เป็นทุนการศึกษาให้แก่ลกู ของสมาชิกกลุม่ และ ๔) ออกแบบงาน
หัตถกรรมเพื่อความหลากหลายของสินค้าและสร้างตลาดใหม่
อาทิ งานย่านลิเภา งานปัก ซึ่งเดิมเป็นงานหัตถกรรมราคาสูง
พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชิ้ น เล็ ก เพื่ อ สะดวกในการจำ � หน่ า ย
งานจักสาน ในแบรนด์ “ปลาตะเพียน” ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลก
ทัง้ นี้ การดำ�เนินงานในระยะต่อไปคือ การทำ�ฟาร์มวัวเพือ่ ผลิตขาย
ในพื้นที่ ในลักษณะร่วมทุนของชุมชนและเจ้าของเงินที่รับฝาก
จากคนในเมือง

๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝัง่   

โดย ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ เครือข่ายรักษ์ปลา รักษ์ทะเล
ทำ�งานร่วมกับประมงพื้นบ้านจังหวัดชายฝั่งทะเลในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝัง่ โดยตัง้ เป้าหมาย
ให้ชาวประมงพืน้ บ้านเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป โดยเฉพาะในกรุงเทพ ฯ
มีกระบวนการดำ�เนินงาน ดังนี้ ๑) ให้ความรู้และสร้างจิตสำ�นึก
แก่ผู้บริโภคถึงที่มาของปลาหรือสัตว์นํ้าที่บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดจิตสำ�นึกและเป็นส่วนหนึ่งในการบริโภคปลาที่ไม่ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการทำ�ประมงมีผลต่อห่วงโซ่อาหารทางทะเล
และลดค่านิยมการรับประทานปลาเล็กปลาน้อย ทำ�ให้ขาดปลาโต
เต็มวัย สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคิดว่าเป็นแหล่งแคลเซียม
๒) ส่งเสริมการประมงแบบอนุรกั ษ์ โดยใช้การจับตามธรรมชาติคอื
ค่อยๆ จับสัตว์นาํ้ อาทิ ใช้อวนกุง้ และปูในการจับกุง้ และปู ตามลำ�ดับ
ครัง้ ละ ๑-๒ ตัว ซึง่ เป็นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ๓) ส่งเสริมคุณภาพ
ของสัตว์นํ้า การรับรองมาตราฐานออร์แกนิคที่จับสัตว์นํ้า
โดยไม่ใช้เครื่องมือที่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้า

ต้องห่างไกลจากมลภาวะ ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของการจับปลา เช่น ชื่อผู้จับปลา
เมื่อไร ที่ไหน ซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้ตลอดเส้นทางการส่งสินค้า
และ ๔) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูป
เป็นปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง เพื่อสร้างงานและรายได้ในพื้นที่ ทั้งนี้
สิง่ ทีจ่ ะดำ�เนินงานต่อไปคือ การสือ่ สารเรือ่ งราวและวิถกี ารทำ�ประมง
พืน้ บ้าน เพือ่ หาทางออกร่วมกันในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
และประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

๔) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจัดการตนเอง

โดย นายโกเมศร์ ทองบุญชู เครือข่ายการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชน
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เป็นองค์กรภาคเอกชนทีข่ บั เคลือ่ นงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
ทำ�งานในรูปแบบของเครือข่ายในแนวราบ ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงาน

ภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เพื่อจัดการ
กับพิบัติภัยธรรมชาติ โดยใช้งานวิชาการและภูมิปัญญามาพัฒนา
และยกระดับให้ชมุ ชนสามารถอยูก่ บั ภัยพิบตั ไิ ด้ และได้รบั ความเสียหาย
น้อยที่สุด โดยเริ่มจากการรับมือกับสึนามิ ด้วยพลังของเครือข่าย
ในการทำ�งานร่วมกันเป็นแนวราบ ไม่ต้องมีคำ�สั่ง และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ซึ่งเป็นการทำ�งานโดยชุมชน ทั้งนี้ ในอนาคตจะดำ�เนินการ
เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อโลก
และการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าชุมชน
ท้องถิน่ ได้แก่ ๑) ข้อมูล ๒) ความรูท้ ผี่ สมผสานทัง้ ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
และวิชาการ เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนการพัฒนา ๓) พลังหนุน
เป็นสื่อที่พัฒนาเพื่อยกระดับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
๔) การลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่นำ�ไปสู่การขับเคลื่อน
ในพื้นที่/ชุมชนหลายแห่งอย่างเป็นรูปธรรม

เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่”
โดย  วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย ๑๑ จังหวัดภาคใต้
วุฒอิ าสาฯ และภาคีเครือข่าย ๑๑ จังหวัดภาคใต้ ได้น�ำ เสนอ
ผลการขับเคลือ่ นงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ดังนี้
๑) กระบี่ : การท่องเที่ยว การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ที่สำ�คัญของจังหวัดคือ การท่องเที่ยว ซึ่งคนในพื้นที่ต้องการให้
(๑) นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบนิเวศและ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม (๒) กำ�หนดพื้นที่สีเขียว โดยวุฒิอาสาฯ
ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล เพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์
๒) ชุมพร : เกษตรกรรมยั่งยืนทางรอดของเกษตรกรไทย
วุฒอิ าสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลือ่ นงานในประเด็นทีส่ �ำ คัญ
คือ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพรแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมในการตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Organic
Guarantee Systems : PGS) เพื่อเป็นศูนย์ (Hub) การส่งเสริม
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำ�เกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ
ปัจจุบัน มีเครือข่าย ๓๖ แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้
และทำ � เกษตรกรรมยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม การใช้ นํ้ า มั น
ไบโอดีเซล B ๑๐๐ ตามรอยพ่อ โดยมีเครือข่ายที่สำ�คัญ ได้แก่
ชมรมคนรักในหลวง ชมรมคนรักสวี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมาคมชาวสวนปาล์ม
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๓) ตรัง : ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ดี การปลูกทุเรียน
ในประเทศส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึง่ จะประสบ
ปัญหาล้นตลาดและโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนที่พบมีสาเหตุ
เกิดจากราไฟทอปธอรา พาล์มิโวรา ปัจจุบันเป็นเชื้อที่ดื้อยาแล้ว
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำ�การทดลองโดยใช้ทุเรียนนกที่ขึ้นอยู่
ตามธรรมชาติ ที่มีแต่เปลือกและเมล็ดมาทำ�เป็นต้นตอและ
เป็นรากของทุเรียนพันธุด์ ี ซึง่ ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจ ทัง้ นี้ สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ You Tube ทุเรียนนก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์
พิเศษ แสวง ภูศิริ
๔) นครศรีธรรมราช : ฝายมีชีวิต หลักการของการสร้าง
ฝายมีชวี ติ คือ “การปรองดองชุมชน ปรองดองธรรมชาติ” หมายถึง
การสร้างระบบนิเวศให้ต้นไม้ คน และสัตว์นํ้าอยู่ร่วมกันได้
ขณะเดียวกัน สามารถยกระดับนาํ้ แทนการขุดลอก โดยใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมทีช่ มุ ชนต้องร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปญั หา เป็นการระเบิด
จากข้างใน ซึ่งชุมชนต้องเรียนรู้จากกระบวนการเวทีประชาเข้าใจ
ถึงเรื่องดิน นํ้า ป่า ตามบริบทของแต่ละชุมชน ที่ทุกคนจะต้องทำ�
หน้าทีด่ แู ลรักษาฝายต่อไป สิง่ ทีไ่ ด้จากการทำ�งานร่วมกับชุมชนคือ
ทุกชุมชนมีองค์ความรูแ้ อบแฝง โดยเฉพาะภูมปิ ญ
ั ญาทีห่ ายไปแล้ว
หรือกำ�ลังจะหายไปจากชุมชน ทำ�ให้ชาวบ้านได้องค์ความรูท้ หี่ ายไป
กลับคืนมา เช่น วิธกี ารทำ�ให้ขา้ วหอมมะลิหอมทีส่ ดุ ในโลก เป็นต้น

อีกทั้งชุมชนมีนํ้าใช้ในการทำ�การเกษตรอย่างพอเพียง นำ�ไปสู่
ผลผลิตและสัตว์นํ้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจคือ
วุฒิอาสาฯ และเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนให้ฝายมีชีวิตเป็น
นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเป็นนโยบายของรัฐบาล
๕) นราธิวาส : โรงเรียนผู้สูงวัยตำ�บลลำ�ภู จ.นราธิวาส
เป็นโรงเรียนผูส้ งู อายุแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส ได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ โดยในปี ๒๕๕๘ ได้จดั ตัง้ ศูนย์พฒั นาคุณภาพ
ชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุใน อบต.ลำ�ภู เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
ได้รวมกลุ่มพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและการทำ�ประโยชน์
ให้แก่สังคม โดยวุฒิอาสาฯ มีบทบาทในการคัดเลือกพื้นที่ที่มี
ความเข้มแข็งในการทำ�งานด้านผู้สูงอายุ เพื่อต่อยอดและยกระดับ
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดำ�เนินงาน ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๑๕ คน
ดำ�เนินการเรียนการสอนมาถึงรุ่นที่ ๔ จากเดิมนักเรียนรุ่นแรก
เป็นไทยพุทธทั้งหมด ในรุ่นต่อมาเปลี่ยนเป็นไทยพุทธและมุสลิม
อย่างละครึ่ง และการจัดทำ�คู่มือโรงเรียน เพื่อสร้ างความรู้
ความเข้าใจทีต่ รงกันและอำ�นวยความสะดวกให้ตรงกับความต้องการ
ของนักเรียนทุกกลุ่มศาสนา
๖) ปัตตานี : เครือ่ งกรองนํา้ เพือ่ ชีวติ ปัตตานีประสบปัญหา
ด้านคุณภาพนํ้าที่ไม่สะอาดในการอุปโภคและบริโภค วุฒิอาสาฯ
และเครือข่ายมีความเห็นร่วมกันการส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ
“เครื่องกรองนํ้าเพื่อชีวิต” ที่โรงเรียน โดยการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทำ�เครื่องกรองนํ้ากันสนิม ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้นำ�ความรู้
ที่ได้รับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิต
เครื่องกรองนํ้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ชุมชนสามารถผลิตได้เอง
ในราคา ๓,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ได้ขยายความรู้เหล่านี้ไปยังวัด
มัสยิด และครัวเรือน ชุมชนสามารถผลิตเครือ่ งกรองนาํ้ ได้เองมากกว่า
๑๐,๐๐๐ เครื่อง ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในพื้ น ที่ ให้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของ
เครื่องกรองนํ้า เพื่อต่อยอดการสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
๗) พัทลุง : การสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน วุฒิอาสาฯ ได้ประสานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน
กับภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเน้น
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ ระยะแรกดำ�เนินงาน
แบบลองผิ ด ลองถู ก ต่ อ มาได้ ดำ � เนิ น การตามหลั ก วิ ช าการ
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและศึกษาข้อมูล จัดทำ�เวที
ประชาคม วิเคราะห์ศักยภาพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ หน่วยงาน 9

ราชการ ภาคเอกชน โดยวุฒิอาสาฯ ให้การส่งเสริม พัฒนา
และให้องค์ความรู้ คำ�แนะนำ� ตลอดจนประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือชุมชน เช่น การเชิญ
วิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกยางพารา การจัดทำ�โครงการก่อสร้างระบบ
สูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ขับเคลื่อน
ชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ ๘
ต.โคกสัก อ.บางแก้ว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดตั้งกลไก
การทำ�งานในรูปของคณะกรรมการดำ�เนินงานพัฒนาระดับจังหวัด
ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๘) ยะลา : โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านยุโป จังหวัดยะลา
ประสบปัญหาด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน
และติดสังคม โดยเฉพาะในตำ�บลยุโป วุฒิอาสาฯ จึงร่วมกับภาคี
เครือข่าย อาทิ เทศบาลตำ�ลยุโป ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ดำ�เนินการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข
มีทักษะในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการ
พหุวฒ
ั นธรรม พหุสงั คม คือ การอยูร่ ว่ มกันระหว่างชาวไทยพุทธ
และมุสลิม โดยดำ�เนินงานในรูปกรรมการ และได้รบั การสนับสนุน
วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลยุโป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปัจจุบนั ดำ�เนินการมาแล้ว ๔ รุน่
รุ่นละ ๒๕ คน ใน ๖ หมู่บา้ นๆ ละ ๕ คน
๙) ระนอง : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลทีด่ ใี นหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน โดยการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนอง (ก.ธ.จ.) ทำ�หน้าที่
สอดส่องการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ดูแลการดำ�เนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณ ด้วยการให้
ข้อสังเกต ความรู้ และข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมศักยภาพผู้สงู อายุ
ในด้านต่างๆ การลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การสนับสนุน
การดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชน และการใช้
งบประมาณที่ถูกต้อง เหมาะสม และโปร่งใส
๑๐) สงขลา : การทำ�งานร่วมกับเครือข่ายในการสร้าง
องค์ความรู้ยุค ๔.๐ เพื่อสงขลาเมืองสมุนไพร วุฒิอาสาฯ
ขับเคลือ่ นงานในพืน้ ทีร่ ว่ มกับภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และสถาบันการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ริเริ่มดำ�เนินงาน
เรื่องสมุนไพรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และต่อยอด

การพัฒนาสมุนไพรตามที่จังหวัดได้ประกาศเป็นโครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม
และอนุรกั ษ์พชื สมุนไพรในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายคือ เขาเทียมดา ซึง่ เป็นภูเขา
ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา มีสมุนไพรหายากมากกว่า ๒๐๐ ชนิด
สร้างแหล่งเรียนรูด้ า้ นสมุนไพร ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการอนุรกั ษ์ ดูแลรักษาพันธุไ์ ม้ สมุนไพร พืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีส่ เี ขียว
บนเขาเทียมดา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองทุนมูลนิธิภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน
เกาะแต้วพิทยาสรรค์ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคใต้ (สำ�นักงาน กศน. ภาคใต้) ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านสมุนไพร และครูแพทย์แผนไทย ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการรือ้ ฟืน้
องค์ความรู้ ตำ�รับยาโบราณ อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านและแพทย์
แผนไทย รู้จักคุณค่าของป่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีข่ องตนเอง รวมทัง้ นำ�ไปสูก่ ารส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเขา และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
๑๑) สุราษฎร์ธานี : การสร้างรายได้/เศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน วุฒิอาสาฯ ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน “ชมรมตามรอยพ่อพอเพียง”
ทีม่ นี ายสัมพันธ์ ศรีมณฑก รองประธานวุฒอิ าสาฯ เป็นประธานชมรม
และมีสมาชิกจากทุกอำ�เภอและตำ�บล ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน
โดยระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ ๒ ครั้ง
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในเวทีต่างๆ สร้างวิทยากร
ของชมรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การทำ�
เกษตรอินทรีย์ ระดับอำ�เภอ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกอำ�เภอ และจะขยายศูนย์เรียนรู้ไปทุกตำ�บล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับชุมชน ร่วมกับชุมชนที่สนใจจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรสวนสวย และเกษตรเชิงนิเวศน์
ระดับกลุ่ม สนับสนุนให้เกิดการทำ�งานเป็นกลุ่ม จดทะเบียน
กลุ่มอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชน จำ�นวน ๑๑ กลุ่ม อาทิ
กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มผลไม้ กลุ่มแพทย์
แผนไทย การอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด การแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ ระดับครัวเรือน สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในระดับครอบครัว การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผัก
สวนครัว เกิดครอบครัวพอเพียงกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน

การระดมความเห็น
"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย"
วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ในภาคใต้ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ความมั่นคง
ประเด็นที่มีความสำ�คัญอันดับต้นๆ เกี่ยวกับความมั่นคง
ของภาคใต้คือ “การไม่มียาเสพติด” โดยเฉพาะการป้องกัน
มิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกีย่ วกับยาเสพติด เพือ่ ให้ครอบครัว
ชุมชน และสังคม อยู่อย่างปลอดภัย สงบสุข และสุขภาพกายสุขภาพจิตดี โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในรูปแบบที่เรียกว่า “บันได ๕ ขั้น”
โดยขั้นที่ ๑ การกำ�หนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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ยาเสพติดของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมนายอำ�เภอ
เพือ่ กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกัน ขัน้ ที่ ๓ นายอำ�เภอ
ประชุมกับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและบู ร ณาการการดำ � เนิ น งาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสพติดในพื้นที่ โดยเริ่ม
ดำ�เนินการในตำ�บลนำ�ร่องที่มีความพร้อมและสมัครใจ
ขั้นที่ ๔ ประเมินผลตำ�บลที่เข้าร่วมโครงการทุก ๖ เดือน
เพื่อกำ�กับ ติดตาม และหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของแต่ละพืน้ ที่ และขัน้ ที่ ๕ ขยายผล
ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติดคือ “ทุกอำ�เภอ
อำ�เภอละ ๑ ตำ�บล ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้”

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจัยหลักที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคใต้คือ การคมนาคมที่สะดวก ซึ่งเป็นกลไกที่สามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การท่องเทีย่ วและการบริการ ซึง่ จะต้องบูรณาการระบบคมนาคม
ขนส่งภาคใต้ ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางราง และทางอากาศ
โดยมีแนวทาง ดังนี้ ๑) จัดทำ�โครงการบูรณาการระบบขนส่ง
ทัง้ ทางบก ทางนํา้ ทางราง ทางอากาศ ทีเ่ ชือ่ มต่อจุดผ่านแดน
ถาวรไทย-มาเลเซีย ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขลา
นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยใช้หลักร่วมทุนแบบสากล
Public Private Partnership (PPP) ๒) One Transport
of Southern Connecting World เพื่อให้ภาคใต้มีการ
คมนาคมแบบบูรณาการเชือ่ มต่อโลกทุกมิตแิ ละเป็นศูนย์กลาง
(HUB) ของอาเซียนและเอเชีย และ ๓) การสร้างถนน
๑๐ ช่องทาง มีชอ่ งทางสำ�หรับอาเซียนเพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ ว
ในอาเซียน มีความสะดวกสบาย เส้นทางถนนทีผ่ า่ นทุกอำ�เภอ
มีจุดพักรถที่มีร้านอาหารและขายสินค้า สร้างรถไฟราง
เชือ่ มต่อทุกจังหวัดในภาคใต้ สร้างท่าเรือสำ�ราญทัง้ ฝัง่ อ่าวไทย
และอันดามัน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางนํ้าจากทั่วโลก
ขยายสนามบินตามเมืองรองและยกระดับให้เป็น International
Airport และ Duty Free โดยมีภาคประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ปัญหา “โง่ จน เจ็บ” เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ
คือ ประชากรขาดความรู้ในการใช้ชีวิต ขาดภูมิคุ้มกัน
เกิดความไม่รู้ ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ทำ�ให้
รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ ยากจน และนำ � ไปสู่ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย
จึ ง ควรพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ด้ ว ยการพั ฒ นาให้ ค นไทย
ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมี
แนวทางการยกระดับให้คนไทยเป็นคนที่มีสุขภาวะที่ดี
ได้แก่ การปลูกฝังและรณรงค์เรื่องพฤติกรรม ๓ อ. ได้แก่ 11

การออกกำ�ลังกายอย่างสมํา่ เสมอ ทานอาหารทีถ่ กู สุขอนามัยและมีประโยชน์
ต่อร่างกาย และทำ�อารมณ์ให้แจ่มใส ด้วยการจัดสถานทีแ่ ละสวนสาธารณะ
เพื่อออกกำ�ลังกายและการสันทนาการอย่างทั่วถึง นำ�ไปสู่แนวคิด
โครงการ ๓ อ. เพือ่ สุขภาวะ ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายในทุกตำ�บลๆ ละ ๓ หมูบ่ า้ น
ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ใช้กลไกอาสาสมัครประจำ�หมู่บ้าน (อสม.)
ร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นสำ�คัญทีส่ ดุ ทีส่ ร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้
ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้คือ“จัดการศึกษาให้เสมอภาค
และมีคณ
ุ ภาพ ” ด้วยการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพทุกโรงเรียน เน้นวินยั
ความรับผิดชอบ และละอายต่อการทำ�ผิด และจัดสรรบุคลากร
ให้เพียงพอต่อสาระวิชา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง ตั้งแต่ขั้นที่ ๑ กำ�หนดนโยบายด้านการศึกษา ขั้นที่ ๒
สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้บคุ คลากร และเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ขัน้ ที่ ๓
ส่งสารสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมและกระทรวงศึกษา ขั้นที่ ๔
คัดเลือกเป้าหมายและสำ�รวจเป้าหมาย และขั้นที่ ๕ ดำ�เนินการ
โดยเขตการศึกษาและวุฒอิ าสาฯ เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนในพืน้ ทีม่ โี อกาส
ได้รับความรู้เท่ากันอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนในการนำ�ไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมคือ “การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในภาคเกษตร”
ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา ทั้งประโยชน์ที่ได้รับ ความคุ้มค่า
การใช้งบประมาณ/คน/ทรัพยากรไม่มาก ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
ที่เหมาะสม สามารถทำ�ได้ทันที และคนในสังคมมีจิตสำ�นึกร่วมกัน
ขับเคลื่อนเป็นทุนเดิม โดยร่วมกันดำ�เนินการ ดังนี้ ขั้นที่ ๑ แจ้งให้
คนในชุมชนทราบความสำ�คัญ วัตถุประสงค์ กำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ขัน้ ที่ ๒ จัดตัง้ กลไกการทำ�งาน ตัง้ กลุม่ /รับสมาชิก/เลือกคณะกรรมการ
ขั้ น ที่ ๓ วางกรอบ กติ ก า กฎเกณฑ์ ข องชุ ม ชน หลั ก เกณฑ์
การประเมินผล และผลักดันให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ต่ อ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด ขั้ น ที่ ๔

ตรวจสอบประเมินผล ติดตามผลการดำ�เนินงานของชุมชน
เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ และขั้น ๕
บรรลุเป้าหมาย ครัวเรือนร้อยละ ๕๐ของหมู่บ้าน ลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีในภาคเกษตร ภายใน ๓ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

สิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ มากทีส่ ดุ ในภาครัฐคือ “ประเทศไทย
ปราศจากการทุจริต” เพื่อประเทศมีการพัฒนาและความเจริญ
ในทุกด้าน บ้านเมืองมีความทันสมัย สถาบันของชาติมคี วามมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประชาชนได้รับ
การพั ฒ นาอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพ มี ค วามกิ น ดี อ ยู่ ดี
และมีความสุข งบประมาณนำ�ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนในต่างประเทศ
โดยมีวิธีการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย ๑) ตรากฎหมาย
และปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กำ�หนดบทลงโทษทีร่ นุ แรงมากขึน้ และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม ไม่เปิดช่องว่างให้ผู้มีอำ�นาจทำ�เพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง ๒) สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชน เด็กและเยาวชน
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการทุ จ ริ ต มี ค วามสุ จ ริ ต

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) เพิ่มระบบ/กลไก
การตรวจสอบหน่วยงานในทุกระดับ อาทิ สภาประชาชน ร่วมกำ�กับ
ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ�และช่วยเหลืองานของอำ�เภอและจังหวัด
ให้มีธรรมาภิบาล ๔) ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ใช้สมบัตขิ องชาติและทรัพยากรให้คมุ้ ค่าเกิดประโยชน์สงู สุด
อาทิ ทุกโครงการที่จะดำ�เนินการต้องประกาศ/แจ้งให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องงบประมาณ กำ�หนดเวลา ผู้จัดทำ�
ผูค้ วบคุมงาน เพือ่ ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ๕) ให้ส�ำ นักงาน ป.ป.ช.
จัดสำ�รวจ/ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ทุกปี ๖) อบรมและพัฒนา
ข้าราชการให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ๗) คัดเลือกข้าราชการและนักการ
เมืองอย่างเข้มงวด ๘) เพิ่มเงินเดือนข้าราชการให้มีเงินเดือนสูง
พอแก่การดำ�รงชีพ มีสวัสดิการทีด่ ี เพือ่ ป้องกันการเรียกร้องรับเงิน
จากประชาชนและธุรกิจต่างๆ และ ๙) พัฒนาคนไทยให้ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ของชาติ ผู้นำ�ในทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ยกย่องผูท้ �ำ ความดีตอ่ ประเทศชาติ ทัง้ นี้ สิง่ ทีจ่ ะดำ�เนินการได้ทนั ที
และมีความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกคือ การจัดกิจกรรม/โครงการ
“สร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินการได้ และอาจใช้งบประมาณไม่มากนัก อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๓

วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายของแต่ละจังหวัด ได้ระดม
ความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) กระบี่ มีแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๓
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ (๑) ด้านความมั่นคง
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
เพือ่ ชีแ้ จงและตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด ร่วมกับภาคี
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จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ. /เทศบาล /อบต.) สื่อมวลชน To Be Number
One และศิลปินแห่งชาติ (๒) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างงานสร้างรายได้ (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้

ในโรงเรียนผูส้ งู อายุและชุมชนท้องถิน่ ดำ�เนินกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรมครูเจ้าฟ้า
เป็นต้น และ (๔) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
รณรงค์ ละ เลิก พลาสติก โฟม ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง
๒) ชุมพร ทำ�งานต่อเนื่องในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนสู่
“ชุมพรเป็นมหานครเกษตรอินทรีย์” รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน
เชื่อมโยงอ่าวไทย–อันดามัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ�งาน
ร่วมกันมาอย่างยาวนาน อาทิ ชมรมคนรักในหลวง ชมรมคนรักสวี
ขณะเดียวกัน มุ่งขยายเครือข่ายการทำ�งานไปยังภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มากขึ้น และครอบคลุมมิติการทำ�งานให้ครบถ้วน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น สภาหอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมท่องเที่ยว
จังหวัด สมาคมท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น
๓) ตรั ง มี แ นวคิ ด ในการนำ � ขี้ เ ถ้ า มาสร้ า งประโยชน์
ด้ ว ยการนำ � มาทำ � เป็ น สารกำ � จั ด วั ช พื ช อิ น ทรี ย์ จ ากขี้ เ ถ้ า
ไม้ยางพารา โดยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน และจดอนุสิทธิบัตร
อย่างเป็นทางการ ซึ่งเกษตรกรสามารถมาศึกษาเรียนรู้กระบวน
การผลิตที่ศูนย์เรียนรู้ภูศิริ
๔) นครศรีธรรมราช กำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ในปี ๒๕๖๓ อาทิ (๑) ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกส้มโอทับทิม
สยาม การส่งเสริมการเลีย้ งแมลงเศรษฐกิจ (๒) ด้านการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฝายมีชีวิต การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจากภูผาสู่มหานที และ (๓) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การฟืน้ ฟูวดั พระมหาธาตุเป็นมรดกโลก การท่องเทีย่ ว
ทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น
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๕) นราธิวาส ต่อยอดโรงเรียนผูส้ งู อายุในจังหวัดนราธิวาส
ที่ได้ดำ�เนินการไว้แล้ว โดยเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนากับภาคี
เครือข่ายทีท่ �ำ งานด้านอนุรกั ษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาเจ๊ะเห อาทิ
ชมรมคนรักภาษาเจ๊ะเห โรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ ที่ วิทยุทอ้ งถิน่
รวมทัง้ ดำ�เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานจากศิลปินนักร้อง
ท้องถิ่น เพื่อสร้างต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการใช้
ภาษาถิ่นในชีวิตประจำ�วัน
๖) ปัตตานี มีชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในอำ�เภอต่างๆ จำ�นวน
๗๖ ชมรม จึงวางแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ
ของผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับบริบทในแต่ละ
พื้นที่ ประกอบด้วย สุขภาพผู้สูงวัยโดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน
การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ การคุ้มครองดูแล
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ชีวติ ทีย่ นื ยาว และการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนผูส้ งู อายุ
รวมทั้งบูรณาการการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ชัดเจน
๗) พังงา ขับเคลือ่ นงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการรวบรวม
หน่วยงานและบูรณาการองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
มาเป็นเครือข่ายทำ�งานร่วมกัน เช่น การลดขยะ-การใช้ภาชนะ
โฟม-การใช้พลาสติก โดยเริ่มจากครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว การจัดตัง้ ชมรมคลังปัญญาผูส้ งู อายุ กลุม่ แม่บา้ น
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านวัตวิถี และโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้ง
สร้างหลักสูตรให้ความรู้ด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก อบต. แม่นางขาว ในการจัดสร้างหลักสูตรวิชาชีพ
๘) พัทลุง ขับเคลือ่ นงานต่อเนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งอาหารของโลก
เป็นแหล่งทีผ่ ลิตอาหารปลอดภัย โดยการขับเคลือ่ นผ่านโครงการ
ต่างๆ อาทิ การผลิตจุลอินทรีย์ท้องถิ่น อาหารสัตว์ และปุ๋ยใช้เอง
และก่อตัง้ ธนาคารผึง้ และชันโรงขึน้ ที่ อ.บางแก้ว เพือ่ เป็นรายได้เสริม
จากการทำ�การเกษตรในพื้นที่ และส่งผลถึงสุขภาพของผู้เลี้ยง
และผู้บริโภค อีกทั้งได้ประสานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลายในพื้นที่ เช่น

กรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. กลุ่มคนพอเพียงหัวใจเดียวกัน
กลุ่มเกษตรกร ๑๑ อำ�เภอใน จ.พัทลุง และ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
เป็นต้น
๙) ภูเก็ต กำ�หนดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ หาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง เพื่อเทิด
พระเกียรติพระองค์ที่ได้เสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์
ไปทรงเยี่ยมราษฎร และสร้างอนุสรณ์สถานระลึกถึงเหตุการณ์
สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของ จ.ภูเก็ต ขณะนี้ วุฒิอาสาฯ ได้นำ�
เรื่องดังกล่าวเสนอจังหวัด ซึ่งเทศบาลปากคลอกอยู่ระหว่าง
การสำ�รวจพืน้ ที่ และขออนุญาตจากธนารักษ์จงั หวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะดำ�เนินการก่อสร้างต่อไป
๑๐) ยะลา นำ�เสนอแนวคิดการทำ�งานทีเ่ น้นการเพิม่ จำ�นวน
วุฒอิ าสาฯ เครือข่ายการทำ�งาน และการสร้างการเรียนรูใ้ ห้สงั คม
โดยกำ�หนดแนวทาง ดังนี้ จัดให้มสี ภากาแฟยามเช้า เพือ่ ให้สมาชิก
เก่าและใหม่มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเรียนรู้
ซึง่ กันและกัน ประมาณ ๒ เดือนต่อครัง้ เริม่ วันอาทิตย์แรกของเดือนคู่
สรรหาและจัดตั้งแกนนำ�วุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
เครือข่ายทั้ง ๘ อำ�เภอ เพื่อให้การทำ�งานขยายตัวในพื้นที่ตา่ งๆ
มากขึน้ โครงการ Hot Issue คือ โครงการลดพลาสติก โดยให้ อปท.
เป็นแกนนำ�ในการลดละขยะ เพือ่ เป็นโครงการนำ�ร่องในจังหวัดยะลา
และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิต โดยจัดหาที่ดินในเขตเทศบาล
ยะลาหรือเทศบาลข้างเคียง จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูแ้ ปลงสาธิตทีว่ ฒุ อิ าสาฯ
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง
ไร่นาสวนผสม สุมนไพรแพทย์แผนโบราณ และผ้าย้อมสีมายาหน้าถาํ้
๑๑) ระนอง แนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๓
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ด้วยการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการสร้างท่าเรือนํ้าลึก ผลักดัน
ให้เกิดการสร้างและขยายสนามบิน เพือ่ รองรับจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางการค้า
เพิม่ มากขึน้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ หอการค้าจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และสำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รวมทั้งการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ความเชี่ยวชาญให้วุฒิอาสาฯ
ในแต่ละด้าน

14

๑๒) สงขลา กำ�หนดแผนการทำ�งาน ดังนี้ จัดทำ�แผน
ปฏิบัติการของปี ๒๕๖๓ โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ
Herbal City เมืองสมุนไพร จ.สงขลา ประสานแผนและบูรณาการ
โครงการของวุฒิอาสาฯ กับแผนพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้
เกิดผลการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผล
การดำ�เนินงานใน Website เช่น ศูนย์สมุนไพรเขาเทียมดา
การส่งเสริมระบบนิเวศ
๑๓) สตูล ในปี ๒๕๖๓ วุฒิอาสาฯ จะดำ�เนินการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์อทุ ยานธรณีโลก ซึง่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
มีฟอสซิลเก่าแก่เป็นอันดับที่ ๕ ของอาเซียน และอันดับที่ ๓๖
ของโลก ผลักดันเมืองเก่าของสตูลสู่มรดกโลก โดยให้ความรู้
ด้านฟอสซิล ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการทำ�สตรีทอาร์ท ส่งเสริม
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ให้แก่ชุมชน
และผู้ที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากร และส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ตามพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง “เขา ป่า
นา เล และเมือง” โดยทำ�งานร่วมกับอาสาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประจำ�หมู่บา้ น (ทสม.) สนับสนุนพหุวัฒนธรรม
ในจังหวัด ด้วยการให้ค�ำ ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ด้านประวัตศิ าสตร์
การผลั ก ดั น การสร้ า งศาลหลั ก เมื อ งสตู ล และให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการสร้างสนามบินสตูลแก่กองทัพอากาศสตูลและ
สำ�นักงานจังหวัด จนมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในการสร้าง
สนามบินสตูล
๑๔) สุราษฎร์ธานี จะขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ นำ�ไปสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ เพือ่ ให้ชมุ ชนมีรายได้
และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายคือ ศูนย์เรียนรูต้ ามรอยพ่อ
ตำ�บลบ้านนา อำ�เภอบ้านนาเดิม ประกอบด้วย ๑) การให้ความรู้
ด้านการเกษตรแก่กลุ่มเป้าหมาย ๒) จัดทำ�โครงการสวนผัก
สวยงาม ๓) เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔) สนับสนุนการจัดการ
Home Stay ๕) สอนภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์น้อย
และ ๖) ขยายกิจกรรมด้านต่างๆ ไปยังกลุ่มที่สนใจอื่นๆ

การจัดนิทรรศการ
วุฒิอาสาฯ ๑๔ จังหวัดภาคใต้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
ที่เป็นรูปธรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ กระบี่ : การเลี้ยงแพะ
และการแปรรูปนมแพะ ชุมพร : สืบสาน ต่อยอดวิถีพอเพียง
ดิน นํา้ ป่า ส่งเสริมการใช้นาํ้ มันไบโอดีเซล B ๑๐๐ ตามรอยพ่อ
และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตรัง : การทำ�เกษตรอินทรีย์ และการอนุรกั ษ์ทเุ รียนพันธุพ์ นื้ เมือง
นครศรีธรรมราช : วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก
ฝายมีชีวิต ส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพ
๓ อ. การปลูกส้มโอทับทิมสยาม และการท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช นราธิวาส : เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรเชิงท่องเทีย่ ว และท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
ปัตตานี : เกลือหวานบานาตานี บูดแู ท่งเมืองสาย ลูกหยีกวนแม่เลือ่ น

เครื่องกรองนํ้าเพื่อชีวิต และนํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น พังงา : “พังงา
เมืองแห่งความสุข ในหุบเขา” พัทลุง : หมู่บ้านจัดการตนเอง
และการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภูเก็ต : ชุมชนท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และวัฒนธรรมการแต่งกายท้องถิ่น ยะลา :
ศาสตร์พระราชาไร่นาสวนผสม แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
ยะลา และผ้ามัดย้อมสีมายาหน้าถํ้ายะลา ระนอง : วิถีคนระนอง
เมืองแห่งสุขภาพดี (บ่อนํ้าร้อน) สงขลา : เมืองสมุนไพร (Herbal
City) สตูล : การขับเคลื่อนเมืองเก่าสตูล เมืองอุทยานธรณีโลก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์ของพระราชา และศิลป
วัฒนธรรม และสุราษฎร์ธานี : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อ)

สรุปและปิดการประชุม
โดย  นายพายัพ  พยอมยนต์  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศบนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” สามารถสร้ า งความรู้
ความเข้าใจให้แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ในทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของ
วุฒิอาสาธนาคารสมองในการร่วมพัฒนาประเทศ การสร้าง ขยาย และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการทำ�งานในลักษณะ
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
การจัดประชุมในครั้งนี้ พบว่า การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เห็นได้จากนิทรรศการแสดงผลงานและการนำ�เสนอผลการขับเคลื่อนงานผ่านเวทีเสวนาร่วมกับภาคีเครือข่าย
รวมทั้งยังได้เห็นถึงกระบวนการทำ�งานของวุฒิอาสาฯ ที่ถือว่าเป็นกลไกสำ�คัญในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน
พั ฒ นา โดยเฉพาะวั น สุ ด ท้ า ยต้ อ งชื่ น ชมวุ ฒิ อ าสาฯ ที่ ร่ ว มกั น ระดมและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย่ า งจริ ง จั ง
จนได้ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่ายการทำ�งานของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีแผนงาน
และแนวทางที่หลากหลาย ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่า "วุฒิอาสาธนาคารสมองเสมือนเป็นพลังสำ�คัญในการทำ�งาน
เพื่อส่วนรวมร่วมกับภาคีการพัฒนาได้อย่างแท้จริง"
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ตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืน

“โครงการอาหารกลางวัน :
หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยยุติความหิวโหย”
พื้นที่ที่ราบหุบเขาใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย ห่างจากชายแดนประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์
เพียงแค่ ๖ กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าอาข่า
และลาหู่ที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หรือ ๘๘ ปี
ที่แล้ว คือ บ้านโป่งไฮและบ้านนาโต่ ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกร ปลู ก ชาและพื ช ไร่ ไม่ มี ที่ ดิ น
เป็นของตนเอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ภาครัฐจึงได้จดั ตัง้ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบำ�รุงที่ ๑๑๒
ทีห่ มูบ่ า้ นโป่งไฮ และโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่
เพื่อทำ�งานด้านการข่าวและติดต่อประสานงานกับชุมชน
หลังจากก่อตั้งโรงเรียนขึ้น พบว่า เด็กเกือบทั้งหมด
ที่มาเรียนมีปัญหาสุขภาพ อาหารไม่เพียงพอ และโภชนาการ
ไม่เหมาะสม ส่งผลให้รา่ งกายแคระแกรน เพราะได้รบั สารอาหาร
ไม่เพียงพอ เกิดโรคคอพอก โรคพยาธิจากการรับประทานอาหาร
สุกๆ ดิบๆ รวมถึงการขาดแคลนรองเท้า ไม่มีรองเท้าสวมใส่
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ซึง่ ปัจจัยหลักทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาคือ ความยากจนของครอบครัว
และพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านและโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
เดินทางและติดต่อระหว่างหมูบ่ า้ นยากลำ�บาก รวมถึงขาดความรู้
ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง ทำ�ให้ขาดแคลนอาหารและแหล่งนํ้า
ในชุมชน และเข้าถึงแหล่งอาหารจากภายนอกชุมชนได้ยาก
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ความรู้
ในการทำ�เกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง การวางแผนการโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ทดลองปฏิบัติกับสถานที่จริง
เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ให้มผี ลผลิตเพียงพอตลอดปี เรียนรูก้ ารปรุงอาหารทีถ่ กู สุขอนามัย
และหาแนวทางการเพิม่ ผลผลิตกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
นำ�ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้

การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของโรงเรียน
นั้น มิใช่เพียงแต่การเพิ่มอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องคิดต่อว่าจะทำ �อย่างไร
ให้สามารถผลิตอาหารได้เอง ผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย ปรุงอาหาร
ที่ถูกหลักโภชนาการ พัฒนาสุขภาวะในชุมชนให้สะอาด
ถูกสุขอนามัย นักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำ�ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในครอบครัวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยุติ
ความหิวโหยได้อย่างยั่งยืน
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน ทำ�ให้นกั เรียน
ได้รบั อาหารเพียงพอ มีสารอาหารครบถ้วน และมีสขุ ภาพดีขนึ้
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารลดลง
การเห็นคุณค่าของอาหารและมีความรู้ด้านโภชนาการ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน สร้างการมี
ส่วนร่วมในโครงการ ทำ�ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ในโรงเรียนและชุมชน และสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ
ให้แก่เยาวชน เช่น การดูแลแปลงเกษตรหรือปศุสัตว์
จึงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป้าหมาย
ที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
โดยยุตคิ วามหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทกุ คน โดยเฉพาะ
คนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก
ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ แก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารในเด็ก เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตร
และสร้างหลักประกันระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

17

"เลียบเรียง

open

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผึง้ เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางวิรตั น์
ไชยช่วย วุฒิอาสาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อบรมนักเรียนแกนนำ�
ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกลู จังหวัดกระบี่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
จากนํ้าผึ้งที่ช่วยเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อนำ�ไปต่อยอด
และสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

เข้าเฝ้าเพือ่ ถวายงาน นายวารินทร์ บุษบรรณ วุฒอิ าสาฯ จังหวัดนนทบุรี
และประธานมูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำ�วุฒิอาสาฯ
ที่สมัครใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้า
เพือ่ ถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคม
ทูลเสด็จลงไปทอดพระเนตรการประกวดผลไม้ประจำ�ปี ๒๕๖๒
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพราะราชดำ�ริ จังหวัดนราธิวาส

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอนการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ นางวิไลวรรณ มาลาเพชร
วุฒอิ าสาฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรสอนการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน
ในกิจกรรมแบ่งปันความรู้และสุขภาพที่ดี ตามศาสตร์พระราชา ในงาน
“ตลาดนัดธรรมชาติ อันดามันปันสุข” ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นตลาดนัดสีเขียว
อาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของชาวกสิกรรมธรรมชาติ
อันดามันและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๖๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่
วุฒิอาสาฯ จังหวัดลำ�พูน เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เพือ่ เป็นการน้อมนำ�
ศาสตร์พระราชา การวิพากษ์ จัดทำ�
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา บรรยายสรุปศาสตร์พระราชา และประชุม
โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพื่อการ
จัดการทีด่ นิ ทำ�กิน นาํ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้กบั ผูน้ �ำ ชุมชน ในอำ�เภอกัลยาณิวฒ
ั นา
จังหวัดเชียงใหม่
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แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน ขอแสดงความยินดี
กับวุฒอิ าสาฯ หลายจังหวัด ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อาทิ จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านสังคม
นายมนต์โรจน์ นิวฒั น์บรรหาร ด้านวิชาการ นายฉัตรชัย ชุมนุม ด้านเศรษฐกิจ
นายสามัญ บุญย้อย ด้านสิ่งแวดล้อม นายธีรพล ลาภจิตร นายกู้เกียรติ
บัวงาม นายสมบูรณ์ สารทลาลัย จังหวัดพัทลุง ด้านวิชาการ นายเริ่ม
เพชรศรี จังหวัดมหาสารคาม ด้านวิชาการ นายประสาท จัตชุ ยั จังหวัดสตูล
ด้านวิชาการ นายเรืองชัย จงสงวน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับวุฒอิ าสาฯ
ของทุกภาคส่วน

อบรมการสร้างผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ แสงบางกา วุฒอิ าสาฯ จังหวัดชุมพร เข้าร่วม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างผู้น�ำ แห่งการเปลี่ยนแปลง
สำ�หรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดชุมพร” โดยร่วมจัดทำ�แผน
การขับเคลื่อน B๑๐๐ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมพร ในประเด็น
การพัฒนาระบบ Big Data ปาล์มนํ้ามัน และการนำ�ระบบ Digital
Marketing มาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมพร ณ โรงแรมโนโวเทล
ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

ร่วมโครงการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา และ
นายนงคาร ทวีวรรณ เลขานุการวุฒิอาสาฯ เข้าร่วมโครงการร่วมใจ
ไกล่เกลีย่ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ซึง่ ศาลจังหวัดยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยะลา และศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัด
กิจกรรมเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายแก่ประชาชน
รวมทัง้ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการยุตขิ อ้ พิพาท โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ �ำ นวย
ความเป็นธรรมประจำ�อำ�เภอ ชมรมโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการอิสลาม
ประจำ�อำ�เภอ คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด สมาคมพุทธสมาคม
และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า ๑๘๐ คน ณ ศอ.บต

บรรยายข้อคิดในการทำ�งาน พระครูปยิ วรรณพิพฒ
ั น์ วุฒอิ าสาฯ
จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “หลักคุณธรรม จริยธรรม และข้อคิด
ในการทำ�งาน” ซึ่งเป็นธรรมะที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งานให้แก่
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ร่วมประชุมประจำ�ปี ๒๕๖๒ ของ สศช. วุฒิอาสาฯ ทุกภาค
เข้าร่วมประชุมประจำ�ปี ๒๕๖๒ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย
ก้าวไกล เชื่อมโลก” ของสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ถวายพระพร วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

๑. ดานความมั่นคง

การไมมียาเสพติด

๒. ดานการสราง

การคมนาคมสะดวก

๓. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

การพัฒนาใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ทั้งรางกาย
จิตใจ และสติปญญา

ความสามารถในการแขงขัน
ทรัพยากรมนุษย

๔. การสรางโอกาส

จัดการศึกษาใหเสมอภาค
และมีคุณภาพ

และความเสมอภาคทางสังคม

๕. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

การลด ละ เลิก
สารเคมีในภาคเกษตร

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา

ประเทศไทย
ปราศจากการทุจริต

ทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการดําเนินงาน

- กําหนดนโยบาย
- กําหนดแนวทาง
- ทําความเขาใจและบูรณาการการทํางาน
- ประเมินผลขยายผล
- ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
- มีแผนพัฒนาจากทุกภาคสวน
- สนับสนุนการลงทุน
- รวมกันพัฒนาคมนาคม
- จัดการโดยภาครัฐ
- มีแสงสวางบนถนน
- ลงทุนรวมกับตางชาติ
- แบงสัดสวนถนนใหชัดเจน
- ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
- อาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีประโยชน
- อารมณแจมใส
- จัดการศึกษาใหมีคุณภาพทุกโรงเรียน
- หลักสูตร เนนวินัย รับผิดชอบ และละอายตอการทําผิด
- จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอสาระวิชา
- แจงใหทราบความสําคัญ วัตถุประสงค กําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
- จัดตั้งกลไกการทํางาน จัดตั้งกลุม
- วางกรอบ กติกา กฎเกณฑของชุมชน
- ตรวจสอบประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน
- บรรลุเปาหมาย
- ปรับปรุงกฎหมาย
- สรางจิตสํานึกใหประชาชน
- เพิ่มระบบ/กลไกการตรวจสอบ - ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล
- ตรวจสอบหนวยงาน ทุกป - อบรมคุณธรรม จริยธรรม
่มเงิ่มเงิ
นเดื
อนให้
เพียงพอแก่
ารดำา�รงชี
รงชีพพ
- คัดเลือกอยางเขมงวด - เพิ
- เพิ
นเดื
อนพอเพี
ยงแกกการดํ
- พัฒนาคนไทยใหยึดมั่นในอุดมการณของชาติ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdb.go.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบาล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
❑ ๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
❑ ๒. ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้า
❑ ๓. ไม่ยอมรับ
❑ ๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
❑ ๕. ไม่มารับภายในกำ�หนด
❑ ๖. เลิกกิจการ
❑ ๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
❑ ๘. อื่นๆ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ธนาคารสมอง
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th

