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บทบรรณาธิการ

 ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราช

สมภพของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหีลวง ผูท้รงรเิริม่การนำาผู้ท่ีเกษยีณ

อายทุีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มสีขุภาพด ี 

และมีความพร้อมและอุทิศตนมาร่วมเป็นพลังในการ

พฒันาประเทศ โดยไมห่วงัผลตอบแทนสว่นตน แตมุ่ง่ถงึ 

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ในนาม “วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง” ซึง่มผีลการดำาเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม 

มาตลอดเกอืบ ๒๐ ป ีขอพระองคท์รงมพีระพลานามยั

ที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ขณะเดียวกัน มูลนิธิพัฒนาไทและสำานักงาน 

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไดจ้ดัประชมุ 

เชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ภาคใต้ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เมือ่วนัที ่๒๖-๒๘ สงิหาคม ทีผ่า่นมา  

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ผลงานและ

สร้างเครอืขา่ยการทำางานรว่มกนัของวฒุอิาสาฯ ทัง้ ๑๔ 

จังหวัดภาคใต้ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง ๕๐๐ คน โดยมี 

วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพร่วมในฐานะ

เจ้าบ้าน ให้การต้อนรับและดูแลความสะดวกสบาย 

ด้วยความอบอุ่นใจ คณะผู้จัดทำาฯ ขอขอบคุณวุฒิอาสาฯ 

และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ท้ัง ๑๔ จังหวัด ท่ีให้ความร่วมมือ 

ในการเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ของแต่ละจังหวัด รวมท้ังวุฒิอาสาฯ จังหวัดอ่ืนท่ีเสียสละ 

เวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดประชุมของ 

ภาคใต้ แล้วนำาไปประยุกต์ใช้กับการจัดประชุมระดับภาค 

ตามบริบทของแต่ละภาคท่ีจะมีข้ึนในอนาคตต่อไป

 จลุสารฯ ฉบบันี ้ขอเปน็ส่ือกลางในการรวบรวม

และนำาเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  

เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นไดร้บัทราบผลการดำาเนนิงานทีเ่ปน็

รปูธรรมและแนวทางการการดำาเนนิงานในอนาคต 

ของวฒุอิาสาฯ ภาคใต ้และความรูท้ีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการทำางานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย  

ในเวทเีสวนาตา่งๆ ตลอดจนบรรยากาศการประชมุ

ในภาพรวมทั้งหมด เสมือนได้เข้าร่วมประชุมจริง

ในวันนั้น ติดตามอ่านได้ในบทความวิชาการเรื่อง 

“พลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคล่ือน 

การพฒันาประเทศ บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๒  

ยุติความหิวโหย ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(SDGs) ในบทความเร่ือง “โครงการอาหาร 

กลางวัน : หน่ึงในกิจกรรมท่ีช่วยยุติความหิวโหย” 

และคอลมัน ์“เลยีบเรยีงเคยีงรัว้” ซึง่เปน็กจิกรรม

ท่ีวฒุอิาสาฯ ไดร้ว่มขบัเคลือ่นงานกบัภาคเีครอืขา่ย

ในแต่ละพื้นที่ 

 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) สศช. ยังคงขอรับ 

การสนับสนุนกิจกรรมหรือองค์ความรู้ต่างๆ ของ

วุฒิอาสาฯ เพื่อนำามาเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

โดยส่งมาที่ กสท. สศช. หรืออีเมล : brainbank@

nesdc.go.th หรือกลุ่ม Line ต่างๆ จึงขอขอบคุณ

ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
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เรื่องจากปก
กองบรรณ�ธิก�ร

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 สืบเน่ืองจ�กมติก�รประชุมสมัชช�ใหญ่ 
องค์ก�รสหประช�ช�ติ เม่ือเดือนมิถุน�ยน 2530  
ได้กำ �หนดใ ห้  วัน ท่ี  26 มิถุนายนของทุกปี   
เ ป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประ เทศไทย 
ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตน�รมณ์อย่�งแน่วแน่  
ที่จะร่วมกับประช�คมโลกในก�รรณรงค์ต่อต้�น 
ย�เสพติด โดยมีหน่วยง�น/องค์กรภ�คี ท่ีเก่ียวข้อง 
ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ร่วมจัด 
กิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งในปีนี้ สำ�นักง�น ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2562 

กิจกรรมที่

1
      เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวาน 
รังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิมีอบโล่ประกาศเกยีรติคณุ 
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2562 เพื่อยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงาน 
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง 
ยตุธิรรม ศาสตราจารย์พิเศษวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ ปลดักระทรวง 
ยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กร ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี
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พลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 มูลนิธพิฒันาไท	(มพท.)	รว่มกบัสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ(สศช.)	และวฒุอิาสา 
ธนาคารสมอง	จัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“รวมพลงัวฒุอิาสาธนาคารสมองภาคใตข้บัเคลือ่นการพฒันาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานของภาคีการพัฒนา 
กับการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ	 ตลอดจนขยายภาคีเครือข่าย 
ในการขบัเคลือ่นการพฒันาในระดบัพืน้ทีจ่นถึงระดบัจงัหวดัและระดบัภาค	อย่างสอดคลอ้งกบัประเดน็ในยทุธศาสตรช์าต	ิ
แผนแมบ่ท	และแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่๑๒	โดยมนีายถาวร		เสนเนยีม	รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม ใหเ้กยีรต ิ
เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ	 เร่ือง	 “การขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีภาคใต้ด้วยพลัง 
วุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย”	 ร่วมด้วยนายขจรเกียรติ	 	 รักพานิชมณี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช	กล่าวต้อนรับ	และนายกิติศักดิ์		สินธุวนิช	รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท	เป็นผู้กล่าว
รายงาน	มผีูเ้ขา้รว่มประชมุประมาณ	๕๐๐	คน	ประกอบดว้ย	วุฒอิาสาฯ	จาก	๑๔	จงัหวดัภาคใต้	และวฒุอิาสาฯ	 
ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 และภาคีการพัฒนา 
จากภาคส่วนต่างๆ	อาทิ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบนัการศกึษา	ภาคประชาสงัคม	และชมุชนทอ้งถิน่ในภาคใต	้โดยรูปแบบ 
การประชุม	ประกอบด้วย	การจัดนิทรรศและการนำาเสนอผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	ภาคใต	้การจัดเวที
เสวนา	และการระดมความคดิเหน็	เพือ่กำาหนดแนวทางการทำางานแบบบรูณาการของวฒุอิาสาฯ	กบัภาคีเครอืขา่ย

 ประเทศไทยกำ�ลังเข้�สู่สังคม

ของผู้สูงวัย และอีกประม�ณ ๑๐ ปี 

ข้�งหน้� จะเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

คือ ประช�กรอ�ยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ ๒๐ ของประช�กร 

ทั้งประเทศ ก�รที่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ  

พระบรมร�ชชนนพีนัปหีลวง ไดม้พีระร�ชดำ�รสัเกีย่วกบั “ธน�ค�รสมอง”  

ดว้ยก�รนำ�ศกัยภ�พผูส้งูอ�ยมุ�ร่วมเปน็พลงัอ�ส�ในก�รขบัเคลือ่น 

ก�รพัฒน�ชุมชน สังคม และประเทศช�ติ ในฐ�นะ “วุฒิอาสา 

ธนาคารสมอง” ผนวกกับพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จ 

พระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร 

ในก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต 

เพือ่เปน็แนวท�งใหพ้สกนกิรไดน้ำ�ม�ใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อประเทศช�ติ 

ในอน�คต จึงเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล

 รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ กำ�หนดให้มียุทธศ�สตร์ช�ติ ๒๐ ปี  

โดยนโยบ�ยรัฐบ�ลมีคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติและ 

มีแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเข�้ม�กำ�กับ ซึ่งมีแนวท�ง 

ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ 
ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย”

โดย		นายถาวร		เสนเนียม		รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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ก�รพฒัน�และดแูลผูส้งูอ�ยไุวแ้ลว้ อย�่งไรกต็�ม วฒุอิ�ส�ธน�ค�รสมอง 

ยังมีไฟในก�รทำ�ง�น โดยรวบรวมเครือข่�ย ช่วยให้คำ�แนะนำ� 

และคำ�ปรกึษ�แกส่ว่นร�ชก�ร ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม 

ซึง่จะเปน็ประโยชนม์�กตอ่สงัคมและประเทศช�ต ิและเปน็กำ�ลงัใจ 

ให้ลูกหล�นลงมือปฏิบัติเอง ทั้งนี้ วุฒิอ�ส�ฯ ต้องดูแลตัวเอง 

ในเรื่องสุขภ�พอน�มัยให้แข็งแรง เพื่อไปช่วยดูแลคนอื่นต่อไป

 สำ�หรบัก�รพฒัน�ภ�คใต ้ซึง่มทีรพัย�กรธรรมช�ตทิีห่ล�กหล�ย  

ทั้งป่� ภูเข� ทะเล นำ้�ตก และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

วุฒิอ�ส�ฯ ถือเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ 

ทัง้ด�้นวชิ�ก�ร ภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ และก�รประส�นง�น ส�ม�รถ

เข�้ไปใหค้ว�มชว่ยเหลอืประช�ชน/ชมุชนได ้เชน่ ก�รใหค้ำ�แนะนำ� 

ปรึกษ� และพัฒน�ก�รปลูกพืช ผัก ผลไม้ออร์แกนิค ก�รจัดตั้ง 

กลุ่มอ�ชีพและสร้�งเครือข่�ยให้แกษตรกรในก�รผลิตและ 

ข�ยสนิค�้เกษตรเชงิอนรุกัษ ์ปลอดภยัจ�กส�รเคม ีก�รจดัต้ังกลุม่

อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ก�รสร้�ง ประส�น 

และเชือ่มโยงเครอืข�่ยในหล�กหล�ยกลุม่/อ�ชีพ ก�รถ่�ยทอดและ

อนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมประเพณทีีด่งี�มของภ�คใต ้ก�รสนบัสนนุ 

ก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ/ชุมชน สิ่งแวดล้อมที่เป็น

ธรรมช�ติในชุมชน เป็นต้น

 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วุฒอิ�ส�ฯ  

ส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ เช่น 

ก�รให้คำ�นะนำ�ด้�นวิช�ก�ร ก�รตั้งกลุ่มและเครือข่�ยกลุ่มอ�ชีพ

ที่ผลิตสินค้�เกษตรปลอดส�รเคมี ก�รเกษตรแบบออร์แกนิค  

ก�รใหก้ำ�ลงัใจกลุม่เกษตรกร ก�รผลติเปน็สนิค�้พรเีมีย่มท่ีมีบรรจภุณัฑ ์

สวยง�ม เชน่ รชิชี ่ไรซ ์เฮ�้ส ์แบรนดข์�้วสงัขห์ยดของจงัหวดัพทัลงุ 

กโิลกรัมละ ๗๐บ�ท ข�้วไรซเ์บอร์ร่ี ข�้วหอมชนดิต�่งๆ ก�รอนุรกัษ์

ทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม ก�รตัง้กลุม่อนรุกัษแ์ละรกัษ�

ป�่พรคุวนเครง็ ก�รเลีย้งกุง้ใชร้ะบบ ๓ สะอ�ด ในก�รรกัษ�คณุภ�พ

และส่ิงแวดล้อม ตัง้แตบ่่อสะอ�ด ลูกกุง้สะอ�ด และนำ�้ทีน่ำ�ม�เลีย้ง

และถ�่ยเทออกต้องทำ�ให้สะอ�ด เป็นต้น

 ในส่วนของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

ในภาคใต ้ทกุท�่นส�ม�รถช่วยกันอนรุกัษ ์ดแูล รกัษ� และถ�่ยทอด

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีง�มให้แก่ลูกหล�น ประกอบกับ

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันกลับม�ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมช�ติ แนวโน้มก�รท่องเที่ยวสมัยใหม่

ที่เปลี่ยนไปนี้ ชุมชนต้องปรับตัวต�มคว�มต้องก�รของคนยุคใหม่ 

จึงต้องอ�ศัยวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองช่วยกันพัฒน�พื้นที่ให้พร้อม

รับกับก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

กล่าวต้อนรับ  

โดย		นายขจรเกียรติ		รักพานิชมณี		รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นครศรีธรรมร�ชเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภ�คใต้ รองจ�กจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี  

มี ๒๓ อำ�เภอ แต่มีประช�กรม�กที่สุดของภ�ค ประม�ณ ๑.๕ ล้�นคน แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ 

โซนช�ยฝั่งทะเล โซนพื้นที่ป่� และโซนลุ่มนำ้� ส่วนใหญ่ทำ�ก�รเกษตร ได้แก่ ปลูกย�งพ�ร� ป�ล์มนำ้�มัน  

และประมง แต่ก�รทำ�ก�รเกษตรมีคว�มเสี่ยงหล�ยด้�น ทั้งสภ�พอ�ก�ศ และร�ค�ผลผลิต จังหวัดจึงได้สนับสนุนด�้นก�รท่องเที่ยว

เพื่อสร้�งร�ยได้แก่ชุมชนเพิ่มเติม ทั้งก�รท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและเชิงวัฒนธรรม 

 นับตัง้แตป่ ี๒๕๖๐ เปน็ตน้ม� จังหวดัไดส้ง่เสรมิก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นทีส่ำ�คญั ไดแ้ก ่ไฟฟ�้สอ่งสว�่ง ถนน ก�รจร�จร ตลอดจน 

ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม เช่น ก�รติดไฟ LED รอบบริเวณสถ�นที่ท่องเที่ยว ก�รตัดถนนเลียบช�ยทะเลเส้นเข�พล�ยดำ�-อ่�วท้องหยี  

เพื่อลดระยะเวล�ก�รเดินท�งจ�กอำ�เภอสิชลถึงอำ�เภอขนอม จนกล�ยเป็นถนนที่สวยง�มที่สุดของฝั่งอ่�วไทย  เป็นต้น ซึ่งก�รเข้�ถึง

แหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และก�รอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินท�งเข�้ม�ในพื้นที่ม�กยิ่งขึ้น ส่งผลต่อร�ยได้และก�รค�้ก�รลงทุนของจังหวัดด้วย

 นอกจ�กนี้ ก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ ในพื้นที่ ก็มีส่วนช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ภ�ยในจังหวัด โดยเฉพ�ะภ�คประช�สังคม

ของจังหวัดท่ีมีบทบ�ทและดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรม เช่น วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองได้เข้�ม�มีส่วนร่วมดำ�เนินง�นเรื่องฝ�ยมีชีวิต  

ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัด และก�รนำ�เสนอวัดมห�ธ�ตุเป็นมรดกโลก เป็นต้น นับว่�เป็นพลังร่วมในก�รพัฒน�จังหวัดได้เป็นอย�่งดี
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กล่าวรายงาน  

โดย		นายกิติศักดิ์		สินธุวนิช		รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

 ธน�ค�รสมอง เป็น 

พระร�ชดำ�รัสของสมเด็จ

พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรม

ร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี

พันปีหลวง ที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงห�คม ๒๕๔๓ ต่อม�  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงห�คม ๒๕๔๓  

มอบหม�ยให้สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ เป็นหน่วยทะเบียนกล�งธน�ค�รสมอง ทำ�หน้�ที่

รวบรวมขอ้มลู จดัทำ�ทำ�เนยีบผูท้รงคณุวฒิุ และเป็นผูป้ระส�น

เชื่อมโยงเครือข�่ยต่�งๆ 

 ปัจจุบัน มีวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองทั่วประเทศ จำ�นวน 

ทัง้สิน้ ๕,๓๐๐ คน เปน็วฒุอิ�ส�ฯ ในภ�คใต ้ประม�ณ ๗๒๐ คน  

ซึ่งก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� ก�รขับเคลื่อนง�นของวุฒิอ�ส�ฯ มีคว�ม

ก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่องและมีผลง�นอย่�งเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่ม� 

ของก�รจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

ง�นวฒุอิ�ส�ฯ ภ�คใต้ ท่ีขบัเคลือ่นง�นรว่มกบัภ�คกี�รพฒัน� ขยายภาคี 

เครือข่�ยในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัด  

และส่งเสริมก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รระหว่�งวุฒิอ�ส�ฯ  

กับภ�คส่วนต่�งๆ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติและแผนพัฒน�ฯ ฉบับท่ี ๑๒

 ก�รประชมุครัง้นีค้�ดหวงัว�่ นอกเหนอืจ�กก�รเผยแพรป่ระช�สมัพนัธ์

ง�นของวุฒิอ�ส�ฯ ที่เป็นรูปธรรมแล้ว ยังจะเกิดเครือข่�ยเชื่อมโยง 

ก�รทำ�ง�นของวุฒิอ�ส�ฯ และภ�คีก�รพัฒน�ในพื้นที่ และหน่วยง�น

ต่�งๆ จะได้รู้จัก เข้�ใจบทบ�ท และร่วมเป็นภ�คีขับเคลื่อนก�รพัฒน�

อย่�งเต็มศักยภ�พม�กขึ้น

การบรรยาย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
และทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้”

โดย	นางจณิสตา		จุลสุวรรณ์		สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต	้สศช.	
	 นาวาเอก	จักรพงษ์		อภิมหาธรรม		ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้
	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	

 ภ�คใตเ้ปน็ฐ�นก�รผลติด�้นก�รเกษตรทีส่ำ�คญัของประเทศ  

ขณะเดียวกัน ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวสูงสุดเป็น

อันดับ ๒ ของประเทศ รองจ�กกรุงเทพฯ ซึ่งทิศท�งก�รพัฒน� 

ภ�คใตจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภ�พของพืน้ที ่วถิชีวีติ และอตัลกัษณ ์

ต�มธรรมช�ต ิส่งเสรมิก�รใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในก�รผลติ

และแปรรปูภ�คเกษตร ควบคูก่บัก�รอนรุกัษท์รพัย�กรธรรมช�ตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และเชือ่มโยงกบัก�รพฒัน�ก�รค�้ก�รลงทนุ กล�่วคอื

  ๑)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ แบ่งเป็น

 ๑.๑) ภาคใตต้อนบน  ประกอบดว้ย  

๑๑ จังหวัด มีประช�กรประม�ณ 

๗.๓ ล้�นคน หรือร้อยละ ๑๑.๑ 

ของประเทศ มุ่งเน้นให้เป็นเมือง

ท่องเที่ยวพักผ่อนต�กอ�ก�ศ 

ระดบัโลก เปน็ศนูยก์ล�งผลติภณัฑ์

ย�งพ�ร�และป�ล์มนำ�้มนัของประเทศ 

และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงก�รค้�ก�รลงทุนกับภูมิภ�คอ่ืน 

ของโลก โดยพฒันาการทอ่งเทีย่วของภาคใหเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

คุณภาพชั้นนำาของโลก ยกระดับคุณภ�พบริก�รและส่งเสริม 

ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่คำ�นึงถึง

คว�มส�ม�รถในก�รรองรับของพื้นที่อย่�งยั่งยืน พัฒนา

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนำ้ามันแห่งใหม่ 

ของประเทศ ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยง 

ก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิพเิศษช�ยแดนและนคิมอตุส�หกรรมย�ง 

ให้เป็นฐ�นเศรษฐกิจที่สร้�งร�ยได้อย�่งยั่งยืน พัฒนาการผลิต 

สินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน

เกษตรกร โดยยกระดับก�รผลิตสินค้�เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ 

ที่เหม�ะสมกับศักยภ�พพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

และการเชื่อมโยงการค้าโลก ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน� 

โครงข�่ยคมน�คมขนสง่ทีเ่ชือ่มโยงกบัก�รพฒัน�แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
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ชัน้นำ�แหง่ใหมก่บัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูและบริหาร 

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ เพือ่เปน็ฐาน 

การพฒันาท่ีย่ังยนื ด้วยก�รเพิม่ประสิทธภิ�พก�รจดัก�รฐ�นทรพัย�กร 

และพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคใตอ้ย่างย่ังยืน ทีใ่หค้ว�มสำ�คญั

กับก�รพัฒน�เชิงพื้นที่

  ๑.๒) ภาคใต้ชายแดน  ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่  

จงัหวดัยะล� ปตัต�น ีและนร�ธวิ�ส มีประช�กรประม�ณ ๒.๐๓ ล�้นคน  

โดยร้อยละ ๘๐ นับถือศ�สน�อิสล�ม มีเป้าหมายก�รพัฒน�ให้เป็น 

แหล่งผลิตภ�คเกษตรและอุตส�หกรรมเกษตรแปรรูปที่สำ�คัญ 

ของประเทศ เชื่อมโยงก�รค้�และก�รท่องเที่ยวกับพื้นที่ภ�คใต้ ชุมชน

มีคว�มเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุขภ�ยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

ด้วยก�รพฒัน�อุตสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต โดยพัฒน�ศักยภ�พ 

ก�รผลิตภ�คเกษตร พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็น

เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลา 

ใหเ้ปน็เมอืงนา่อยูแ่ละศนูยก์ลางเศรษฐกจิของภาคใตช้ายแดน สง่เสรมิ

การสรา้งตราสนิคา้ (Brand) และเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ใหแ้กช่มุชน 

มุ่งเน้นก�รพฒัน�และสนบัสนนุทกัษะฝมีอืแรงง�นเพือ่รองรบัก�รพฒัน� 

เขตอตุส�หกรรมเกษตรแปรรปู และเมอืงก�รค�้และก�รทอ่งเทีย่วช�ยแดน

 ๒)	ทิศทางการขับเคลื่อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.)  

ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ศนูยก์ล�งในก�รประส�นง�น 

และอำ�นวยก�รกับหน่วยง�นอื่น  

เพื่อรองรับก�รพัฒน�จังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใตอ้ย�่งเปน็รปูธรรม  

และขบัเคลือ่นง�นทัง้ระดบัตน้นำ�้ 

กล�งนำ้� และปล�ยนำ้� ให้บรรลุ 

เป�้หม�ย ซึง่ทีผ่�่นม� ไดด้ำ�เนนิก�ร 

แปลงยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนพัฒน�

ประเทศ และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

ระดบัภ�คไปสูก่�รปฏบิตั ิทัง้ด�้นก�รพฒัน�เศรษฐกจิทีน่ำ�ไปสู่ก�รสร้�งง�น  

กระจ�ยร�ยได้ให้แก่ประช�ชนอย่�งเป็นรูปธรรม ก�รพัฒน�สังคม 

และทรัพย�กรมนุษย์ มีก�รเชื่อมโยงในทุกมิติ และก�รพัฒน� 

เพือ่คว�มม่ันคงและก�รสร�้งคว�มเข�้ใจใหก้บัทกุกลุม่/ทกุฝ�่ยหนัหน�้

เข้�ห�กันและแก้ปัญห�ด้วยสันติวิธี อ�ทิ 

 การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ดำ�เนินโครงก�รฟ�ร์ม 

สวนย�ง ๑ ตำ�บล ๑ โครงก�ร ร่วมกับมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตห�ดใหญ่ ด้วยก�รทดลองปลูกพืช/ผักที่เหม�ะสมกับพื้นที่  

เพ�ะเลีย้งพนัธุป์ล� ก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�น ปจัจบุนั มฟี�รม์สวนย�ง

ตวัอย่�งจำ�นวน ๒๘๒ ฟ�รม์ สง่เสรมิใหช้มุชนรวมกลุม่กนัจดัตัง้วสิ�หกจิ

ชมุชนแปรรปูสนิค�้เกษตร สร�้งอตัลกัษณ/์เอกลกัษณ์และ 

เรือ่งร�วของสนิค�้ เพือ่เพิม่มลูค�่ผลติภณัฑ์ เช่น แปรรูปอ�ห�ร/ 

ผลตินำ�้พรกิแกง ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ แปรรปูกลว้ย ต.น�ประดู ่ 

อ.โคกโพธ์ิ แปรรูปย�งพ�ร� ต.ถำ�้ทะลุ อ.บนันงัสต� แปรรปู 

สัตว์นำ้� (ประมงช�ยฝั่ง) ต.ท่�กำ�ชำ� อ.หนองจิก แปรรูป

ปล�กุเล�เค็ม ก�รเพ�ะเลี้ยงปูดำ� และชุมชนวิส�หกิจ 

ไก่เบตงประช�รฐั ต.ท่�ข้�ม อ.ปะน�เระ สร�้งโรงชำ�แหละ

ไก่ฮ�ล�ล เป็นต้น

 โครงการเมืองตน้แบบ ประกอบดว้ย ๑) อ.หนองจกิ 

จ.ปัตตานี  ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

นำ้�มันป�ล์ม มะพร้�วครบวงจร และทุเรียน ก่อให้เกิด

ก�รจ้�งง�นสร้�งร�ยได้ให้ประช�ชนในเขตพ้ืนท่ีโรงง�น  

๒) อ.เบตง จ.ยะลา  เมืองต้นแบบการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

โดยในเดือนมิถุน�ยน ๒๕๖๓ จะเปิดท�่อ�ก�ศย�นเบตง  

เพือ่รองรบัก�รเจรญิเตบิโตด�้นเศรษฐกจิและก�รทอ่งเทีย่ว 

๓) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  เมืองศูนย์การค้าชายแดน 

รวบรวมและกระจ�ยสนิค�้ ก�รสร�้งสะพ�นข�้มแมน่ำ�้โก-ลก 

และจะเปดิบรกิ�รรถไฟส�ยสไุหงโก-ลก-ปะเสมดั โกต�บ�ร ู

กลันตัน เพื่อเชื่อมต่อก�รคมน�คมให้เกิดคว�มสะดวก 

ยิ่งขึ้น และ ๔) อ.จะนะ จ.สงขลา อุตสาหกรรมก้าวหน้า

แหง่อนาคต  เพือ่รองรบัก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิและ

เทคโนโลยีในอีก ๒๐ ปีข้�งหน้�ของ ๑๔ เขตเศรษฐกิจ  

โดยเช่ือมโยงพ้ืนที่ให้เป็นแผ่นเดียวกันแบบไร้รอยต่อ  

ด้วยก�รส่งเสริมก�รสร้�งท่�เรือนำ้�ลึก และอุตส�หกรรม

ทันสมัย ทั้งอุตส�หกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภ�พ  

ไฟฟ�้ คมน�คมขนส่ง และพลังง�นไฟฟ้�สะอ�ด/พลังง�น

ท�งเลือก ควบคูไ่ปกบัก�รยกระดบัคณุภ�พชวิีตและอนรุกัษ์

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

 การสง่เสรมิผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ โดยก�รสนบัสนนุ

และอำ�นวยก�รชว่ยเหลอืผูป้ระกอบก�รรุน่ใหม่ (Start Up)  

ในด้�นต่�งๆ อ�ทิ ด้�นก�รเงิน ศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ  

ณ จุดเดียว (One stop service) 

 การพัฒนาเศรษฐกจิไรร้อยตอ่  พฒัน�ภ�ยใตก้รอบ

คว�มร่วมมือ IMT – GT (อินโดนีเซีย ม�เลเซีย และไทย) 

โดยเชือ่มโยงก�รพฒัน�เศรษฐกจิ ๕ จงัหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

กบัระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor) ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คใตอ้ย�่งยัง่ยืน (Southern  

Economic Corridor) ตล�ดอ�เซียน ประเทศจีน  

โลกมุสลิม และสถ�นศึกษ� ๖ แห่ง 
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 ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (Sustainable Development)  

เป็นวิถีก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของคน 

รุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของคนรุ่นหลัง เป็นหลักก�รพัฒน�ที่คำ�นึงถึง 

คว�มสมดุลในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

และวัฒนธรรม ดังรูปแบบพลังสร้�งสรรค์ก�รเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชน สังคม สู่ก�รพึ่งตนเองอย่�งยั่งยืนที่นำ�ไปสู่คุณภ�พชีวิต 

ที่ดีขึ้นใน ๔ รูปแบบ ได้แก่

 ๑)	การพฒันาชมุชนเชงิพืน้ทีแ่บบองคร์วม  โดย ผศ.วชัระ  

ศลิป์เสวตร ์ สถ�บันเทคโนโลยพีระจอมเกล�้เจ�้คณุทห�รล�ดกระบงั 

วิทย�เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 เป็นก�รทำ�ง�นพัฒน�คุณภ�พชีวิต ก�รศึกษ� สิ่งแวดล้อม 

อน�มัย และเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตำ�บลชุมโค จังหวัดชุมพร ร่วมกับ 

บริษัทเบท�โกร โดยก�รสร้�งชุมโคโมเดล ซึ่งมีวิธีก�รทำ�ง�นคือ  

๑) สร้างความเชือ่มัน่ให้แกช่มุชน  หน่วยง�นเข�้ไปพฒัน�ชุมชนแลว้  

ทำ�ให้ชมุชนมคีณุภ�พชวีติดขีึน้ ๒) ทำางานแบบเครอืขา่ย  มห�วทิย�ลัย 

รว่มกับภ�ครฐั ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน และ ๓) ผสมผสาน 

ภูมิปัญญาชุมชนกับความรู้สมัยใหม่  โดยมห�วิทย�ลัย 

นำ�องค์คว�มรูไ้ปถ�่ยทอดใหช้มุชน และยอมรบัในภมูปิญัญ�ของชมุชน  

แล้วนำ�ม�พัฒน�ต่อยอดก�รทำ�ง�นในระยะต่อไป ด้วยก�รใช้สื่อ

เป็นเครื่องมือในก�รทำ�ง�น อ�ทิ ศึกษ�ห�องค์คว�มรู้ด้วยตนเอง  

ชุมชนจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชน ประช�สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  

เพื่อก�รพัฒน�ชุมชน 

 ๒)	วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมโดยพลังสตรีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 โดย น.ส.อามเีนาะห ์ หะยมีะแซ วสิ�หกจิชมุชน 

เพื่อสังคมว�นีต�

 เป็นก�รทำ�ง�นเสริมพลังกลุ่มผู้หญิงใน ๓ จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ในก�รสร้�งอ�ชีพ โดยองค์กรอ๊อกแฟม ซึ่งเป็นองค์กร 

ที่ช่วยเหลือสังคมและลดคว�มเหลื่อมลำ้� จัดทำ�โครงก�รขอรับ 

ก�รสนบัสนนุจ�กสำ�นกัง�นกองทุนสนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) ในก�รพัฒน�และต่อยอดอ�ห�ร ง�นหัตถกรรม  

ง�นผ�้ และง�นจกัส�น ด้วยก�ร ๑) สรา้งตลาดเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้   

อ�ท ิกรอืโปะ๊หรอืข�้วเกรยีบปล� ข�้วเกรยีบปล�ท ูพฒัน�บรรจภุณัฑ ์ 

และสร�้งแบรนด์ “จ้�วสมุทร” ที่ทำ�ง�นเป็นเครือข่�ยกับบริษัท

ของเอกชนในกรุงเทพฯ จำ�หน่�ยสินค้�ในห้�งสรรพสินค้� 

อ�ทิ สย�มพ�ร�กอน ๒) แปรรูปสินค้าจากผลผลิตในชุมชน   

เกิดระบบก�รผลิตของชุมชน ตั้งแต่ปลูก แปรรูป และข�ย เช่น  

กล้วยหนิกอบแกว้ ๓) สร้างกองทุนช่วยเหลอืสมาชิก  โดยหกัร�ยได ้

จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้� เข้�กองทุนช่วยเหลือเด็กย�กจนในพื้นท่ี  

เพือ่เปน็ทนุก�รศกึษ�ใหแ้กล่กูของสม�ชกิกลุม่ และ ๔) ออกแบบงาน 

หัตถกรรมเพื่อความหลากหลายของสินค้าและสร้างตลาดใหม ่ 

อ�ทิ งานย่านลิเภา งานปัก ซึ่งเดิมเป็นง�นหัตถกรรมร�ค�สูง  

พัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็ก เพื่อสะดวกในก�รจำ�หน่�ย  

งานจกัสาน ในแบรนด ์“ปล�ตะเพยีน” ซึง่เปน็ท่ีรู้จกัในระดบัโลก  

ทัง้นี ้ก�รดำ�เนนิง�นในระยะตอ่ไปคอื ก�รทำ�ฟ�รม์ววัเพ่ือผลติข�ย 

ในพื้นท่ี ในลักษณะร่วมทุนของชุมชนและเจ้�ของเงินที่รับฝ�ก

จ�กคนในเมือง

 ๓)	การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนประมงชายฝ่ัง		
โดย ดร.สุภาภรณ์  อนุชิราชีวะ เครือข่�ยรักษ์ปล� รักษ์ทะเล

 ทำ�ง�นร่วมกับประมงพื้นบ้�นจังหวัดช�ยฝั่งทะเลในก�ร

เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ของชมุชนประมงช�ยฝัง่ โดยต้ังเป�้หม�ย 

ใหช้�วประมงพืน้บ�้นเปน็ทีรู่จ้กัของคนทัว่ไป โดยเฉพ�ะในกรงุเทพ ฯ  

มีกระบวนก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ ๑) ให้ความรู้และสร้างจิตสำานึก

แก่ผู้บริโภคถึงที่ม�ของปล�หรือสัตว์นำ้�ที่บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภค

เกิดจิตสำ�นึกและเป็นส่วนหนึ่งในก�รบริโภคปล�ที่ไม่ทำ�ล�ย 

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงวิธีก�รทำ�ประมงมีผลต่อห่วงโซ่อ�ห�รท�งทะเล  

และลดค�่นยิมก�รรบัประท�นปล�เลก็ปล�นอ้ย ทำ�ใหข้�ดปล�โต 

เต็มวยั สญูเสยีมูลค�่ท�งเศรษฐกิจ และคดิว�่เปน็แหลง่แคลเซยีม  

๒) สง่เสรมิการประมงแบบอนรุกัษ์  โดยใช้ก�รจบัต�มธรรมช�ตคิอื 

คอ่ยๆ จบัสตัวน์ำ�้ อ�ท ิใชอ้วนกุง้และปใูนก�รจบักุง้และป ูต�มลำ�ดบั 

ครัง้ละ ๑-๒ ตวั ซึง่เปน็ก�รอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ๓) ส่งเสรมิคณุภาพ 

ของสัตว์นำ้า  ก�รรับรองม�ตร�ฐ�นออร์แกนิคที่จับสัตว์นำ้�  

โดยไม่ใช้เครื่องมือที่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม แหล่งนำ้� 

เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่”

	 โดย		วุฒิอาสาฯ	และภาคีเครือข่าย	๑๑	จังหวัดภาคใต	้

ต้องห่�งไกลจ�กมลภ�วะ ไม่ใช้ส�รเคมีทุกขั้นตอน และส�ม�รถ

ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่ม�ของก�รจับปล� เช่น ชื่อผู้จับปล�  

เมื่อไร ท่ีไหน ซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้ตลอดเส้นท�งก�รส่งสินค้�  

และ ๔) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยก�รแปรรูป

เป็นปล�ต�กแห้ง กุ้งแห้ง เพื่อสร้�งง�นและร�ยได้ในพื้นที่ ทั้งนี้  

สิง่ทีจ่ะดำ�เนนิง�นตอ่ไปคอื ก�รส่ือส�รเร่ืองร�วและวิถีก�รทำ�ประมง

พืน้บ้�น เพือ่ห�ท�งออกรว่มกนัในก�รอนรุกัษท์รพัย�กรท�งทะเล

และประมงพื้นบ้�นอย�่งยั่งยืน

 ๔)	การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจัดการตนเอง  
โดย นายโกเมศร ์ทองบญุช ูเครอืข�่ยก�รจดัก�รภยัพบิตัโิดยชมุชน 

ต.เก�ะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมร�ช

 เปน็องค์กรภ�คเอกชนทีข่บัเคลือ่นง�นด�้นก�รจดัก�รภัยพบิตั ิ 

ทำ�ง�นในรูปแบบของเครือข�่ยในแนวร�บ ประส�นกับหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ มห�วิทย�ลัย องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เพ่ือจัดก�ร 

กับพิบัติภัยธรรมช�ติ โดยใช้ง�นวิช�ก�รและภูมิปัญญ�ม�พัฒน� 

และยกระดบัใหช้มุชนส�ม�รถอยูก่บัภยัพบิตัไิด ้และไดร้บัคว�มเสยีห�ย 

น้อยที่สุด โดยเริ่มจ�กก�รรับมือกับสึน�มิ ด้วยพลังของเครือข�่ย

ในก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นแนวร�บ ไม่ต้องมีคำ�สั่ง และช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นโดยชุมชน ทั้งนี้ ในอน�คตจะดำ�เนินก�ร 

เพือ่รบัมือกับก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีส่งผลกระทบตอ่โลก  

และก�รสร�้งคว�มเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นภ�พใหญ่กว่�ชุมชน

ทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่๑) ขอ้มลู ๒) คว�มรูท้ีผ่สมผส�นทัง้คว�มรูภ้มูปิญัญ�

และวิช�ก�ร เพื่อออกแบบก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน� ๓) พลังหนุน 

เป็นส่ือท่ีพัฒน�เพ่ือยกระดับก�รเปล่ียนแปลงของสังคม และ  

๔) ก�รลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่นำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อน 

ในพื้นที่/ชุมชนหล�ยแห่งอย่�งเป็นรูปธรรม

 วฒุอิ�ส�ฯ และภ�คเีครอืข�่ย ๑๑ จงัหวดัภ�คใต ้ไดน้ำ�เสนอ 

ผลก�รขบัเคลือ่นง�นภ�ยใตย้ทุธศ�สตรช์�ตแิละแผนพฒัน�ประเทศ 

ไปสู่ก�รปฏิบัติในระดับพื้นที่ ดังนี้ 

 ๑) กระบี่ : การท่องเที่ยว  ก�รขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ที่สำ�คัญของจังหวัดคือ ก�รท่องเที่ยว ซึ่งคนในพื้นที่ต้องก�รให้  

(๑) นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษ�สิ่งแวดล้อม ดูแลระบบนิเวศและ

สถ�นที่ท่องเท่ียวท�งธรรมช�ติ เป็นก�รท่องเที่ยวที่มีคุณภ�พ  

ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม (๒) กำ�หนดพื้นที่สีเขียว โดยวุฒิอ�ส�ฯ  

ช่วยกันปลูกหญ�้ทะเล เพื่อให้ระบบนิเวศมีคว�มสมบูรณ์

 ๒) ชุมพร : เกษตรกรรมยั่งยืนทางรอดของเกษตรกรไทย  

วฒุอิ�ส�ฯ รว่มกับภ�คีเครือข่�ยขับเคลือ่นง�นในประเดน็ทีส่ำ�คญั

คือ สม�พันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพรแห่งประเทศไทย  

เข�้รว่มในก�รตรวจรบัรองแบบมีสว่นรว่ม (Participatory Organic 

Guarantee Systems : PGS) เพื่อเป็นศูนย์ (Hub) ก�รส่งเสริม

และสนับสนุนก�รขับเคลื่อนก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ 

ปัจจุบัน มีเครือข�่ย ๓๖ แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันถ�่ยทอดคว�มรู ้

และทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมก�รใช้นำ้�มัน 

ไบโอดีเซล B ๑๐๐ ต�มรอยพ่อ โดยมีเครือข่�ยที่สำ�คัญ ได้แก่ 

ชมรมคนรักในหลวง ชมรมคนรักสวี สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

สม�คมช�วสวนป�ล์ม

 ๓) ตรัง : ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ดี  ก�รปลูกทุเรียน 

ในประเทศสว่นใหญป่ลกูในภ�คใตก้ว�่ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ซ่ึงจะประสบ 

ปัญห�ล้นตล�ดและโรคร�กเน่�โคนเน่�ทุเรียนที่พบมีส�เหตุ 

เกิดจ�กร�ไฟทอปธอร� พ�ล์มิโวร� ปัจจุบันเป็นเชื้อที่ดื้อย�แล้ว 

จ�กปัญห�ดังกล่�วจึงได้ทำ�ก�รทดลองโดยใช้ทุเรียนนกที่ขึ้นอยู ่

ต�มธรรมช�ติ ที่มีแต่เปลือกและเมล็ดม�ทำ�เป็นต้นตอและ 

เปน็ร�กของทเุรยีนพนัธุด์ ีซึง่ไดผ้ลเปน็ทีน่�่พอใจ ทัง้น้ี ส�ม�รถศกึษ� 

ร�ยละเอียดได้ที่ You Tube ทุเรียนนก ผู้ช่วยศ�สตร์ตร�จ�รย์

พิเศษ แสวง ภูศิริ  

 ๔) นครศรีธรรมราช : ฝายมีชีวิต  หลักก�รของก�รสร้�ง

ฝ�ยมชีวีติคอื “ก�รปรองดองชมุชน ปรองดองธรรมช�ต”ิ หม�ยถึง  

ก�รสร้�งระบบนิเวศให้ต้นไม้ คน และสัตว์นำ้�อยู่ร่วมกันได้  

ขณะเดยีวกนั ส�ม�รถยกระดบันำ�้แทนก�รขดุลอก โดยใชก้ระบวนก�ร

มีสว่นรว่มทีช่มุชนต้องรว่มคดิ รว่มทำ� รว่มแกปั้ญห� เปน็ก�รระเบดิ

จ�กข�้งใน ซึ่งชุมชนต้องเรียนรู้จ�กกระบวนก�รเวทีประช�เข�้ใจ

ถึงเรื่องดิน นำ้� ป�่ ต�มบริบทของแต่ละชุมชน ที่ทุกคนจะต้องทำ�

หน�้ทีด่แูลรกัษ�ฝ�ยตอ่ไป สิง่ทีไ่ดจ้�กก�รทำ�ง�นรว่มกบัชมุชนคอื 

ทกุชมุชนมอีงคค์ว�มรูแ้อบแฝง โดยเฉพ�ะภมูปิญัญ�ท่ีห�ยไปแลว้

หรอืกำ�ลงัจะห�ยไปจ�กชมุชน ทำ�ใหช้�วบ�้นไดอ้งคค์ว�มรูท้ีห่�ยไป 

กลบัคนืม� เชน่ วธิกี�รทำ�ใหข้�้วหอมมะลหิอมทีส่ดุในโลก เปน็ต้น  
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อีกทั้งชุมชนมีนำ้�ใช้ในก�รทำ�ก�รเกษตรอย่�งพอเพียง นำ�ไปสู่

ผลผลิตและสัตว์นำ้�เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นคว�มภ�คภูมิใจคือ  

วุฒิอ�ส�ฯ และเครือข่�ยส�ม�รถขับเคลื่อนให้ฝ�ยมีชีวิตเป็น 

นโยบ�ยส�ธ�รณะในก�รแกไ้ขปญัห�ต�่งๆ ของจงัหวดันครศรธีรรมร�ช 

และเป็นนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 ๕) นราธิวาส : โรงเรียนผู้สูงวัยตำาบลลำาภู จ.นราธิวาส   

เปน็โรงเรียนผูส้งูอ�ยแุหง่แรกของจงัหวดันร�ธวิ�ส ไดร้บังบประม�ณ

สนับสนุนจ�กกรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงก�รพัฒน�สังคม 

และคว�มมัน่คงของมนษุย ์โดยในป ี๒๕๕๘ ไดจ้ดัตัง้ศนูยพ์ฒัน�คณุภ�พ

ชวีติและสง่เสรมิอ�ชพีผูส้งูอ�ยใุน อบต.ลำ�ภ ูเพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งูอ�ยุ 

ได้รวมกลุ่มพัฒน�ตนเอง ทั้งด้�นร่�งก�ยและก�รทำ�ประโยชน์

ให้แก่สังคม โดยวุฒิอ�ส�ฯ มีบทบ�ทในก�รคัดเลือกพื้นที่ที่มี 

คว�มเข้มแข็งในก�รทำ�ง�นด�้นผู้สูงอ�ยุ เพื่อต่อยอดและยกระดับ

เป็นโรงเรียนผู้สูงอ�ยุร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 

ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในก�รดำ�เนินง�น ปัจจุบันมีสม�ชิก ๒๑๕ คน 

ดำ�เนินก�รเรียนก�รสอนม�ถึงรุ่นที่ ๔ จ�กเดิมนักเรียนรุ่นแรก

เป็นไทยพุทธทั้งหมด ในรุ่นต่อม�เปลี่ยนเป็นไทยพุทธและมุสลิม 

อย่�งละครึ่ง และก�รจัดทำ�คู่มือโรงเรียน เพื่อสร้�งคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจทีต่รงกนัและอำ�นวยคว�มสะดวกใหต้รงกบัคว�มตอ้งก�ร 

ของนักเรียนทุกกลุ่มศ�สน�

 ๖) ปัตตาน ี: เครือ่งกรองนำา้เพือ่ชวีติ  ปตัต�นปีระสบปญัห� 

ด้�นคุณภ�พนำ้�ที่ไม่สะอ�ดในก�รอุปโภคและบริโภค วุฒิอ�ส�ฯ  

และเครือข่�ยมีคว�มเห็นร่วมกันก�รส่งเสริมให้คนในชุมชน 

มีสุขภ�พดีและร่�งก�ยแข็งแรง จึงเป็นที่ม�ของก�รริเริ่มโครงก�ร 

“เครื่องกรองนำ้�เพื่อชีวิต” ที่โรงเรียน โดยก�รอบรมให้คว�มรู้

เกี่ยวกับก�รทำ�เครื่องกรองนำ้�กันสนิม ซึ่งวุฒิอ�ส�ฯ ได้นำ�คว�มรู ้

ที่ได้รับจ�กกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ม�ประยุกต์ใช้ในก�รผลิต 

เครื่องกรองนำ้�ที่มีคุณภ�พดี ร�ค�ถูก ชุมชนส�ม�รถผลิตได้เอง 

ในร�ค� ๓,๐๐๐ บ�ท ปัจจุบัน ได้ขย�ยคว�มรู้เหล่�น้ีไปยังวัด  

มสัยดิ และครวัเรอืน ชมุชนส�ม�รถผลติเครือ่งกรองนำ�้ไดเ้องม�กกว�่ 

๑๐,๐๐๐ เครื่อง ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะประส�นง�นกับหน่วยง�น 

ภ�ครัฐและภ�คเอกชนในพื้นท่ี ให้เห็นคว�มสำ�คัญของ 

เครื่องกรองนำ้� เพื่อต่อยอดก�รสร้�งสุขภ�วะที่ดีของคนในชุมชน

 ๗) พัทลุง : การสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน  วุฒิอ�ส�ฯ ได้ประส�นและเชื่อมโยงก�รขับเคลื่อนง�น 

กับภ�คีเครือข่�ยที่หล�กหล�ยทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเน้น 

ก�รพฒัน�ชมุชนใหเ้ขม้แข็ง ส�ม�รถพึง่ตนเองได ้ระยะแรกดำ�เนนิง�น 

แบบลองผิดลองถูก ต่อม�ได้ดำ�เนินก�รต�มหลักวิช�ก�ร  

ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในก�รจัดเก็บและศึกษ�ข้อมูล จัดทำ�เวที

ประช�คม วิเคร�ะห์ศักยภ�พ แก้ไขปัญห� และพัฒน�หมู่บ้�น

ของตนเอง ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยอื่นๆ อ�ทิ หน่วยง�น

ร�ชก�ร ภ�คเอกชน โดยวุฒิอ�ส�ฯ ให้ก�รส่งเสริม พัฒน�  

และให้องค์คว�มรู้ คำ�แนะนำ� ตลอดจนประส�นหน่วยง�น

ท่ีเกี่ยวข้องในก�รให้คว�มช่วยเหลือชุมชน เช่น ก�รเชิญ

วิทย�กรจ�กก�รย�งแห่งประเทศไทย (กยท.) ม�ให้คว�มรู้

เกี่ยวกับก�รปลูกย�งพ�ร� ก�รจัดทำ�โครงก�รก่อสร้�งระบบ 

สูบนำ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ เป็นต้น นอกจ�กนี้ ยังได้ขับเคลื่อน

ชุมชนจัดก�รตนเองอย่�งยั่งยืน บ้�นทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ ๘  

ต.โคกสัก อ.บ�งแก้ว ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดตั้งกลไก 

ก�รทำ�ง�นในรปูของคณะกรรมก�รดำ�เนนิง�นพฒัน�ระดบัจงัหวดั

ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๘) ยะลา : โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านยุโป  จังหวัดยะล�

ประสบปัญห�ด้�นผู้สูงอ�ยุ ได้แก่ ผู้สูงอ�ยุติดเตียง ติดบ้�น  

และติดสังคม โดยเฉพ�ะในตำ�บลยุโป วฒุิอ�ส�ฯ จึงร่วมกับภ�คี

เครือข่�ย อ�ทิ เทศบ�ลตำ�ลยุโป ผู้นำ�ชุมชน ปร�ชญ์ช�วบ้�น  

ดำ�เนินก�รสร้�งโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มสุข  

มีทักษะในก�รดูแลตนเอง และมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี บนหลักก�ร 

พหวัุฒนธรรม พหสุงัคม คอื ก�รอยูร่ว่มกันระหว�่งช�วไทยพทุธ 

และมสุลมิ โดยดำ�เนนิง�นในรปูกรรมก�ร และไดร้บัก�รสนบัสนนุ

วทิย�กรจ�กโรงพย�บ�ลส่งเสรมิสุขภ�พตำ�บลยุโป มห�วทิย�ลยั

ร�ชภัฏยะล� และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและ 

ก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั (กศน.) ปจัจบุนั ดำ�เนนิก�รม�แลว้ ๔ รุน่ 

รุ่นละ ๒๕ คน ใน ๖ หมู่บ้�นๆ ละ ๕ คน 

 ๙) ระนอง : สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลทีด่ใีนหนว่ยงาน 

ภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน  โดยก�รเข้�ร่วมเป็น 

คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัดระนอง (ก.ธ.จ.) ทำ�หน้�ที่

สอดส่องก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ในจงัหวดั เพือ่รกัษ�ประโยชนส์ว่นรวม ประโยชนส์ขุของประช�ชน 

ดูแลก�รดำ�เนินโครงก�รของหน่วยง�นต่�งๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่�งมีประสิทธิภ�พ และคุ้มค่�กับงบประม�ณ ด้วยก�รให้ 

ข้อสังเกต คว�มรู้ และข้อเสนอแนะต่อก�รดำ�เนินโครงก�ร

ต่�งๆ ของหน่วยง�นในพื้นที่ อ�ท ิก�รส่งเสริมศกัยภ�พผู้สงูอ�ย ุ

ในด้�นต�่งๆ ก�รลดใช้ส�รเคมีในภ�คก�รเกษตร ก�รสนับสนุน

ก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมต่�งๆ ของหน่วยง�นในพ้ืนที่ 

ให้มีประสิทธิภ�พต�มคว�มต้องก�รของประช�ชน และก�รใช้

งบประม�ณที่ถูกต้อง เหม�ะสม และโปร่งใส

 ๑๐) สงขลา : การทำางานร่วมกับเครือข่ายในการสร้าง

องค์ความรู้ยุค ๔.๐ เพ่ือสงขลาเมืองสมุนไพร  วุฒิอ�ส�ฯ  

ขบัเคล่ือนง�นในพืน้ท่ีรว่มกับภ�คีเครอืข�่ย ท้ังภ�ครฐั ภ�คประช�สงัคม  

และสถ�บันก�รศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรม โดยได้ริเริ่มดำ�เนินง�น 

เรื่องสมุนไพรต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และต่อยอด 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่�น “ชมรมต�มรอยพ่อพอเพียง”  

ทีม่นี�ยสัมพันธ ์ศรมีณฑก รองประธ�นวฒุอิ�ส�ฯ เปน็ประธ�นชมรม 

และมสีม�ชกิจ�กทกุอำ�เภอและตำ�บล ประม�ณ ๓,๐๐๐ กว�่คน  

โดยระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมก�รเดือนละ ๒ ครั้ง 

จัดนิทรรศก�รเผยแพร่คว�มรู้ในเวทีต่�งๆ สร้�งวิทย�กร 

ของชมรมที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ อ�ทิ ก�รทำ�

เกษตรอินทรีย์ ระดับอำาเภอ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกอำ�เภอ และจะขย�ยศูนย์เรียนรู้ไปทุกตำ�บล 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับชุมชน ร่วมกับชุมชนที่สนใจจัดก�ร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรสวนสวย และเกษตรเชิงนิเวศน์ 

ระดับกลุ่ม สนับสนุนให้เกิดก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่ม จดทะเบียน 

กลุ่มอ�ชีพเป็นวิส�หกิจชุมชน จำ�นวน ๑๑ กลุ่ม อ�ทิ  

กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผักปลอดส�รพิษ กลุ่มผลไม้ กลุ่มแพทย์

แผนไทย ก�รอบรมให้คว�มรู้ด้�นก�รตล�ด ก�รแปรรูป 

และบรรจุภัณฑ์ ระดับครัวเรือน สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 

ให้ประช�ชนนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในระดับครอบครัว ก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน ก�รปลูกพืชผัก

สวนครัว เกิดครอบครัวพอเพียงกว่� ๒๐๐ ครัวเรือน

ก�รพัฒน�สมุนไพรต�มที่จังหวัดได้ประก�ศเป็นโครงก�รพัฒน�

เมืองสมุนไพร (Herbal City) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม 

และอนรุกัษพ์ชืสมนุไพรในพืน้ทีเ่ป้�หม�ยคอื เข�เทยีมด� ซึง่เปน็ภเูข�

ที่ตั้งอยู่ใจกล�งเมืองสงขล� มีสมุนไพรห�ย�กม�กกว่� ๒๐๐ ชนิด  

สร�้งแหลง่เรยีนรูด้�้นสมนุไพร สง่เสรมิใหป้ระช�ชนในชมุชนมสีว่นรว่ม 

ในก�รอนรุกัษ ์ดแูลรกัษ�พนัธุไ์ม ้สมนุไพร พืน้ทีป่่� และพืน้ทีส่เีขยีว 

บนเข�เทยีมด� และใชท้รพัย�กรธรรมช�ตอิย�่งคุม้ค�่และเกดิประโยชน์

สูงสุด โดยร่วมกับภ�คีเครือข่�ย ได้แก่ กองทุนมูลนิธิภูมิปัญญ�

แพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงเรียน 

เก�ะแตว้พทิย�สรรค ์สถ�บนัพฒัน�ก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศึกษ� 

ต�มอัธย�ศัยภ�คใต้ (สำ�นักง�น กศน. ภ�คใต้) ปร�ชญ์ช�วบ้�น 

ด�้นสมนุไพร และครแูพทยแ์ผนไทย สง่ผลใหช้�วบ�้นเกดิก�รรือ้ฟืน้

องค์คว�มรู้ ตำ�รับย�โบร�ณ อนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้�นและแพทย ์

แผนไทย รู้จักคุณค่�ของป่�และหวงแหนทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ในพืน้ทีข่องตนเอง รวมทัง้นำ�ไปสูก่�รสง่เสรมิอ�ชพี สร�้งร�ยไดใ้หแ้ก่

ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่รอบเข� และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

 ๑๑) สุราษฎร์ธานี : การสร้างรายได้/เศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน  วุฒิอ�ส�ฯ ขับเคลื่อนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�

การระดมความเห็น
"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย"

 วุฒิอ�ส�ฯ และภ�คีเครือข่�ยภ�คใต้ ได้ร่วมกันระดม 

คว�มคิดเห็นก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติไปสู่ก�รปฏิบัติ 

ในภ�คใต้ ทั้ง ๖ ยุทธศ�สตร์ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที	่๑		ความมั่นคง

 ประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญอันดับต้นๆ เกี่ยวกับคว�มมั่นคง 

ของภ�คใต้คือ “การไม่มียาเสพติด” โดยเฉพ�ะก�รป้องกัน 

มใิหเ้ดก็และเย�วชนเข�้ไปข้องเกีย่วกบัย�เสพติด เพ่ือใหค้รอบครวั 

ชุมชน และสังคม อยู่อย�่งปลอดภัย สงบสุข และสุขภ�พก�ย-

สุขภ�พจิตดี โดยมีแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่ทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง 

ต้องร่วมมือกันอย�่งจริงจังในรูปแบบที่เรียกว�่ “บันได ๕ ขั้น”  

โดยขั้นที่ ๑ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห� 

ย�เสพติดของกระทรวง กรม และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ ๒ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเรียกประชุมน�ยอำ�เภอ 

เพือ่กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นรว่มกนั ขัน้ที ่๓ น�ยอำ�เภอ 

ประชุมกับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น และผู้ปกครองที่มีบุตรหล�น  

เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�น 

ร่วมกับทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสพติดในพื้นที่ โดยเริ่ม

ดำ�เนินก�รในตำ�บลนำ�ร่องที่มีคว�มพร้อมและสมัครใจ 

ขั้นที่ ๔ ประเมินผลตำ�บลที่เข�้ร่วมโครงก�รทุก ๖ เดือน  

เพื่อกำ�กับ ติดต�ม และห�วิธีก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรค 

ท่ีสอดคล้องกบับรบิทของแตล่ะพืน้ท่ี และขัน้ที ่๕ ขย�ยผล

ไปสูก่�รบรรลเุป�้หม�ยพืน้ทีป่ลอดย�เสพตดิคอื “ทกุอำ�เภอ 

อำ�เภอละ ๑ ตำ�บล ใน ๑๔ จังหวัดภ�คใต้”
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ยุทธศาสตร์ที	่๒		การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ปัจจัยหลักที่จะเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

ของภ�คใต้คือ การคมนาคมที่สะดวก ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ม�รถ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภ�คเกษตร ภ�คอุตส�หกรรม และภ�ค 

ก�รทอ่งเทีย่วและก�รบรกิ�ร ซึง่จะตอ้งบรูณ�ก�รระบบคมน�คม

ขนส่งภ�คใต้ ทั้งท�งบก ท�งนำ้� ท�งร�ง และท�งอ�ก�ศ  

โดยมีแนวท�ง ดงันี ้๑) จดัทำาโครงการบรูณาการระบบขนสง่

ทัง้ทางบก ทางนำา้ ทางราง ทางอากาศ ทีเ่ชือ่มต่อจดุผ�่นแดน 

ถ�วรไทย-ม�เลเซีย ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขล� 

นร�ธิว�ส ยะล� และสตูล โดยใช้หลักร่วมทุนแบบส�กล 

Public Private Partnership (PPP) ๒) One Transport 

of Southern Connecting World  เพื่อให้ภ�คใต้มีก�ร

คมน�คมแบบบรูณ�ก�รเชือ่มตอ่โลกทกุมติแิละเปน็ศนูยก์ล�ง 

(HUB) ของอ�เซียนและเอเชีย และ ๓) การสร้างถนน  

๑๐ ชอ่งทาง  มชีอ่งท�งสำ�หรับอ�เซยีนเพือ่ใหเ้กดิก�รทอ่งเทีย่ว 

ในอ�เซยีน มคีว�มสะดวกสบ�ย เสน้ท�งถนนทีผ่�่นทกุอำ�เภอ 

มีจุดพักรถที่มีร้�นอ�ห�รและข�ยสินค้� สร้�งรถไฟร�ง 

เชือ่มตอ่ทกุจงัหวดัในภ�คใต ้สร�้งท�่เรอืสำ�ร�ญทัง้ฝัง่อ�่วไทย 

และอันด�มัน เพื่อรองรับก�รท่องเที่ยวท�งนำ้�จ�กทั่วโลก  

ขย�ยสน�มบนิต�มเมอืงรองและยกระดับใหเ้ปน็ International 

Airport และ Duty Free โดยมีภ�คประช�ชนและภ�คส่วน

ต�่งๆ มีส่วนร่วมในก�รตรวจสอบโครงก�รทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที	่ ๓	 	 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 ปัญห� “โง่ จน เจ็บ” เป็นปัญห�เรื้อรังของประเทศ

คือ ประช�กรข�ดคว�มรู้ในก�รใช้ชีวิต ข�ดภูมิคุ้มกัน  

เกิดคว�มไม่รู้ ประสบปัญห�ในก�รประกอบอ�ชีพ ทำ�ให้

ร�ยได้ไม่เพียงพอ ย�กจน และนำ�ไปสู่ก�รเจ็บป่วย  

จึงควรพัฒน�คนทุกช่วงวัย ด้วยก�รพัฒน�ให้คนไทย 

ทุกคนมีสุขภ�วะที่ดี ทั้งร�่งก�ย จิตใจ และสติปัญญ� โดยม ี

แนวท�งก�รยกระดับให้คนไทยเป็นคนที่มีสุขภ�วะที่ดี 

ได้แก่ ก�รปลูกฝังและรณรงค์เรื่องพฤติกรรม ๓ อ. ได้แก่  

ก�รออกกำาลงักายอย�่งสมำ�่เสมอ ท�นอาหารทีถ่กูสขุอน�มยัและมปีระโยชน์

ตอ่ร�่งก�ย และทำ�อารมณใ์หแ้จม่ใส ดว้ยก�รจดัสถ�นทีแ่ละสวนส�ธ�รณะ 

เพื่อออกกำ�ลังก�ยและก�รสันทน�ก�รอย่�งทั่วถึง นำ�ไปสู่แนวคิด 

โครงการ ๓ อ. เพือ่สขุภาวะ ซึง่มพีืน้ทีเ่ป�้หม�ยในทกุตำ�บลๆ ละ ๓ หมูบ่�้น  

ใน ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ ท่ีใช้กลไกอ�ส�สมัครประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)  

ร่วมดูแลประช�ชนในพื้นที่ของตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่	๔		การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ประเดน็สำ�คญัทีส่ดุทีส่ร�้งคว�มเปน็ธรรมและลดคว�มเหลือ่มลำ�้

ท�งเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภ�คใต้คือ“จัดการศึกษาให้เสมอภาค

และมคีณุภาพ ” ดว้ยก�รจดัก�รศกึษ�ใหม้คีณุภ�พทกุโรงเรยีน เนน้วนิยั  

คว�มรับผิดชอบ และละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด และจัดสรรบุคล�กร

ให้เพียงพอต่อส�ระวิช� โดยทุกฝ่�ยท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน

อย่�งจริงจัง ตั้งแต่ขั้นที่ ๑ กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ� ขั้นที่ ๒  

สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจใหบ้คุคล�กร และเสนอกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ขัน้ที ่๓  

ส่งส�รสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันในสังคมและกระทรวงศึกษ� ขั้นที่ ๔  

คัดเลือกเป้�หม�ยและสำ�รวจเป้�หม�ย และขั้นที่ ๕ ดำ�เนินก�ร  

โดยเขตก�รศึกษ�และวุฒิอ�ส�ฯ เพ่ือใหนั้กเรยีนทกุคนในพืน้ทีม่โีอก�ส

ได้รับคว�มรู้เท่�กันอย่�งทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 	 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมท่ีต้องก�รขับเคลื่อนในก�รนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมคือ “การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในภาคเกษตร” 

ที่ครอบคลุมในทุกมิติของก�รพัฒน� ทั้งประโยชน์ที่ได้รับ คว�มคุ้มค�่  

ก�รใช้งบประม�ณ/คน/ทรัพย�กรไม่ม�ก ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น

ที่เหม�ะสม ส�ม�รถทำ�ได้ทันที และคนในสังคมมีจิตสำ�นึกร่วมกัน

ขับเคลื่อนเป็นทุนเดิม โดยร่วมกันดำ�เนินก�ร ดังนี้ ขั้นที่ ๑ แจ้งให้

คนในชุมชนทร�บคว�มสำ�คัญ วัตถุประสงค์ กำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

ขัน้ที ่๒ จดัตัง้กลไกก�รทำ�ง�น ตัง้กลุม่/รบัสม�ชกิ/เลอืกคณะกรรมก�ร  

ขั้นที่ ๓ ว�งกรอบ กติก� กฎเกณฑ์ของชุมชน หลักเกณฑ์ 

ก�รประเมนิผล และผลกัดนัใหภ้�ครฐับงัคบัใชก้ฎหม�ยและบทลงโทษ 

อย่�งเคร่งครัดต่อผู้กระทำ�ผิด ขั้นที่  ๔  
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ตรวจสอบประเมินผล ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของชุมชน  

เพื่อปรับปรุงให้มีคว�มเหม�ะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ และขั้น ๕  

บรรลุเป้�หม�ย ครัวเรือนร้อยละ ๕๐ของหมู่บ้�น ลด ละ เลิก  

ก�รใช้ส�รเคมีในภ�คเกษตร ภ�ยใน ๓ เดือน

ยุทธศาสตร์ที	่๖		การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
 ส่ิงทีต่อ้งก�รให้เกดิขึน้ม�กทีส่ดุในภ�ครฐัคอื “ประเทศไทย

ปราศจากการทุจริต” เพื่อประเทศมีก�รพัฒน�และคว�มเจริญ 

ในทกุด�้น บ�้นเมอืงมคีว�มทนัสมยั สถ�บนัของช�ตมิคีว�มมัน่คง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประช�ชนได้รับ 

ก�รพัฒน�อย่�งสมบูรณ์และมีคุณภ�พ มีคว�มกินดีอยู่ดี 

และมีคว�มสุข งบประม�ณนำ�ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

และประสทิธผิล และสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กนั่กลงทนุในต�่งประเทศ  

โดยมีวิธีการดำาเนินงาน ประกอบด้วย ๑) ตร�กฎหม�ย 

และปรับปรุงกฎหม�ยให้เอื้อต่อก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทจุรติ กำ�หนดบทลงโทษทีร่นุแรงม�กขึน้ และบงัคบัใชก้ฎหม�ย

อย่�งเป็นธรรม ไม่เปิดช่องว่�งให้ผู้มีอำ�น�จทำ�เพื่อผลประโยชน ์

ของตนเอง ๒) สร้�งจิตสำ�นึกให้ประช�ชน เด็กและเย�วชน 

เจ้�หน้�ที่รัฐ ตระหนักถึงปัญห�ก�รทุจริต มีคว�มสุจริต  

ยึดหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) เพิ่มระบบ/กลไก 
ก�รตรวจสอบหนว่ยง�นในทกุระดบั อ�ท ิสภ�ประช�ชน รว่มกำ�กบั
ดูแล ตรวจสอบ แนะนำ�และช่วยเหลือง�นของอำ�เภอและจังหวัด
ให้มีธรรม�ภิบ�ล ๔) ภ�ครัฐยึดหลักธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�ร
จดัก�ร ใช้สมบัตขิองช�ตแิละทรัพย�กรให้คุ้มค่�เกิดประโยชน์สงูสดุ 
อ�ทิ ทุกโครงก�รที่จะดำ�เนินก�รต้องประก�ศ/แจ้งให้ประช�ชน
รับทร�บอย่�งชัดเจน ทั้งเรื่องงบประม�ณ กำ�หนดเวล� ผู้จัดทำ�  
ผูค้วบคมุง�น เพือ่ใหป้ระช�ชนตรวจสอบได ้๕) ใหส้ำ�นกัง�น ป.ป.ช. 
จัดสำ�รวจ/ตรวจสอบหน่วยง�นต�่งๆ ทุกปี ๖) อบรมและพัฒน�
ข�้ร�ชก�รใหม้คุีณธรรม จรยิธรรม ๗) คัดเลือกข�้ร�ชก�รและนักก�ร
เมืองอย่�งเข้มงวด ๘) เพ่ิมเงินเดือนข้�ร�ชก�รให้มีเงินเดือนสูง 
พอแกก่�รดำ�รงชพี มสีวสัดกิ�รทีด่ ีเพือ่ปอ้งกนัก�รเรยีกรอ้งรบัเงนิ 
จ�กประช�ชนและธุรกิจต�่งๆ และ ๙) พัฒน�คนไทยให้ยึดมั่นใน
อุดมก�รณ์ของช�ติ ผู้นำ�ในทุกระดับต้องเป็นแบบอย่�งที่ดี และ
ยกยอ่งผูท้ำ�คว�มดตีอ่ประเทศช�ต ิทัง้นี ้สิง่ทีจ่ะดำ�เนนิก�รไดท้นัที
และมีคว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกคือ ก�รจัดกิจกรรม/โครงก�ร  
“สร้�งจิตสำ�นึกให้ประช�ชน เด็กและเย�วชน เจ้�หน้�ที่รัฐ  
ตระหนักถึงปัญห�ก�รทุจริต มีคว�มสุจริต ยึดหลักปรัชญ� 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”ที่ทุกภ�คส่วนส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วม
ในก�รดำ�เนินก�รได้ และอ�จใช้งบประม�ณไม่ม�กนัก อันจะเกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช�ติ ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว 

แนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๓ 

 วุฒิอ�ส�ฯ และภ�คีเครือข่�ยของแต่ละจังหวัด ได้ระดม

คว�มคิดเห็นแนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นในปี ๒๕๖๓ ดังนี้

 ๑) กระบี่ มีแนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นในปี ๒๕๖๓  

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ อ�ทิ (๑) ด้านความมั่นคง 

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องย�เสพติด โดยจัดประชุมผู้ปกครอง

เพ่ือชีแ้จงและตระหนกัถงึภัยจ�กย�เสพตดิ รว่มกบัภ�คี

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อบจ. /เทศบ�ล /อบต.) สื่อมวลชน To Be Number  

One และศิลปินแห่งช�ติ (๒) ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนในชุมชน ใช้เทคโนโลยี 

ในก�รสร้�งง�นสร้�งร�ยได้ (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมก�รเรียนรู้ 
 

12



ในโรงเรยีนผูส้งูอ�ยแุละชุมชนท้องถิน่ ดำ�เนนิกจิกรรมก�รส่งเสรมิ 

สุขภ�พทุกกลุ่มวัยโดยใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับหน่วยง�น 

ภ�ครัฐ เช่น ศิลปินแห่งช�ติ ปร�ชญ์ช�วบ้�น ชมรมครูเจ้�ฟ้�  

เป็นต้น และ (๔) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก ก�รใช้ส�รเคมี  

รณรงค์ ละ เลิก พล�สติก โฟม ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง 

 ๒) ชุมพร ทำ�ง�นต่อเนื่องในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนสู่  

“ชุมพรเป็นมห�นครเกษตรอินทรีย์” รวมทั้งก�รท่องเที่ยวชุมชน

เชื่อมโยงอ่�วไทย–อันด�มัน ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยท่ีทำ�ง�น 

รว่มกนัม�อย�่งย�วน�น อ�ท ิชมรมคนรกัในหลวง ชมรมคนรกัสว ี 

ขณะเดียวกัน มุ่งขย�ยเครือข่�ยก�รทำ�ง�นไปยังภ�ครัฐและ 

ภ�คเอกชนให้ม�กขึ้น และครอบคลุมมิติก�รทำ�ง�นให้ครบถ้วน  

ทัง้ด�้นเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม เชน่ สภ�หอก�รค�้จงัหวดั  

สภ�อุตส�หกรรมและก�รท่องเที่ยวจังหวัด สม�คมท่องเที่ยว

จังหวัด สม�คมท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น

 ๓) ตรัง มีแนวคิดในก�รนำ�ขี้เถ้�ม�สร้�งประโยชน์ 

ด้วยก�รนำ�ม�ทำ�เป็นส�รกำ�จัดวัชพืชอินทรีย์จ�กขี้เถ้� 

ไม้ย�งพ�ร� โดยกรรมวิธีที่ได้ม�ตรฐ�น และจดอนุสิทธิบัตร 

อย่�งเป็นท�งก�ร ซ่ึงเกษตรกรส�ม�รถม�ศึกษ�เรียนรู้กระบวน 

ก�รผลิตที่ศูนย์เรียนรู้ภูศิริ 

 ๔) นครศรีธรรมราช กำ�หนดแนวท�งก�รขับเคลื่อนง�น

ในปี ๒๕๖๓ อ�ท ิ(๑) ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการ

พฒันาคณุภาพชวีติ  เชน่  โครงก�รสง่เสรมิก�รปลกูสม้โอทบัทมิ

สย�ม ก�รสง่เสรมิก�รเลีย้งแมลงเศรษฐกจิ (๒) ดา้นการอนรุกัษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฝ�ยมีชีวิต ก�รท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศจ�กภูผ�สู่มห�นที และ (๓) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ศลิปวฒันธรรม เชน่ ก�รฟืน้ฟวูดัพระมห�ธ�ตเุปน็มรดกโลก ก�รทอ่งเทีย่ว 

ท�งศ�สน�และวัฒนธรรม เป็นต้น

 ๕) นราธวิาส ตอ่ยอดโรงเรยีนผูส้งูอ�ยใุนจงัหวดันร�ธวิ�ส 

ท่ีได้ดำ�เนินก�รไว้แล้ว โดยเชื่อมโยงกิจกรรมก�รพัฒน�กับภ�ค ี

เครอืข�่ยทีท่ำ�ง�นด�้นอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิก�รใชภ้�ษ�เจะ๊เห อ�ท ิ

ชมรมคนรกัภ�ษ�เจะ๊เห โรงเรยีนประถมศกึษ�ในพืน้ที ่วทิยทุอ้งถิน่  

รวมท้ังดำ�เนินก�รเผยแพรป่ระช�สมัพันธ์ผลง�นจ�กศลิปนินกัรอ้ง

ท้องถิ่น เพื่อสร�้งต้นแบบและแรงบันด�ลใจให้เย�วชนในก�รใช้

ภ�ษ�ถิ่นในชีวิตประจำ�วัน

 ๖) ปัตตานี มีชมรมผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในอำ�เภอต่�งๆ จำ�นวน 

๗๖ ชมรม จึงว�งแนวท�งก�รขับเคลื่อนประเด็นสุขภ�พ 

ของผู้สูงอ�ยุเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับบริบทในแต่ละ

พื้นที่ ประกอบด้วย สุขภ�พผู้สูงวัยโดยไม่เป็นภ�ระแก่ลูกหล�น 

ก�รส่งเสริมอ�ชีพท่ีเหม�ะสมกับวัยผู้สูงอ�ยุ ก�รคุ้มครองดูแล 

ผูบ้รโิภคเพือ่ชวีติทีย่นืย�ว และก�รศกึษ� ไดแ้ก ่โรงเรยีนผูส้งูอ�ย ุ 

รวมทั้งบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ยที่ชัดเจน

 ๗) พงังา ขบัเคลือ่นง�นรว่มกบัภ�คเีครอืข�่ย ด้วยก�รรวบรวม 

หน่วยง�นและบูรณ�ก�รองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

ม�เป็นเครือข่�ยทำ�ง�นร่วมกัน เช่น ก�รลดขยะ-ก�รใช้ภ�ชนะ

โฟม-ก�รใช้พล�สติก โดยเริ่มจ�กครอบครัวและชุมชน ตลอดจน

สถ�นทีท่อ่งเทีย่ว ก�รจดัตัง้ชมรมคลังปญัญ�ผูส้งูอ�ย ุกลุม่แมบ้่�น  

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้�นวัตวิถี และโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รวมทั้ง 

สร้�งหลักสูตรให้คว�มรู้ด้�นวิช�ชีพและวิช�ชีวิต โดยได้รับ 

คว�มรว่มมอืจ�ก อบต. แมน่�งข�ว ในก�รจดัสร�้งหลกัสตูรวชิ�ชพี

 ๘) พทัลงุ ขับเคลือ่นง�นตอ่เน่ืองจ�กท่ีผ�่นม� เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้�หม�ยก�รเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งอ�ห�รของโลก 

เปน็แหลง่ทีผ่ลติอ�ห�รปลอดภยั โดยก�รขบัเคลือ่นผ�่นโครงก�ร

ต�่งๆ อ�ทิ ก�รผลิตจุลอินทรีย์ท้องถิ่น อ�ห�รสัตว์ และปุ๋ยใช้เอง  

และกอ่ตัง้ธน�ค�รผึง้และชนัโรงขึน้ที ่อ.บ�งแกว้ เพือ่เปน็ร�ยไดเ้สรมิ 

จ�กก�รทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่ และส่งผลถึงสุขภ�พของผู้เล้ียง 

และผู้บริโภค อีกทั้งได้ประส�นและเชื่อมโยงก�รขับเคลื่อนง�น 

ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยที่หล�กหล�ยในพื้นที่ เช่น  
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กรมส่งเสริมก�รเกษตร ธ.ก.ส. กลุ่มคนพอเพียงหัวใจเดียวกัน  

กลุ่มเกษตรกร ๑๑ อำ�เภอใน จ.พัทลุง และ ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ 

เป็นต้น

 ๙) ภูเก็ต กำ�หนดสร้�งพระบรมร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ท

สมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช  

บรมน�ถบพิตร ณ ห�ดท่�หล� ต.ป่�คลอก อ.ถล�ง เพื่อเทิด 

พระเกียรติพระองค์ที่ได้เสด็จประพ�สเป็นก�รส่วนพระองค์ 

ไปทรงเยี่ยมร�ษฎร และสร้�งอนุสรณ์สถ�นระลึกถึงเหตุก�รณ์ 

สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ของ จ.ภูเก็ต ขณะนี้ วุฒิอ�ส�ฯ ได้นำ� 

เรื่องดังกล่�วเสนอจังหวัด ซ่ึงเทศบ�ลป�กคลอกอยู่ระหว่�ง 

ก�รสำ�รวจพืน้ที ่และขออนญุ�ตจ�กธน�รกัษจ์งัหวดั และหนว่ยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะดำ�เนินก�รก่อสร้�งต่อไป

 ๑๐) ยะลา นำ�เสนอแนวคดิก�รทำ�ง�นทีเ่นน้ก�รเพิม่จำ�นวน

วฒุอิ�ส�ฯ เครอืข�่ยก�รทำ�ง�น และก�รสร�้งก�รเรยีนรูใ้หส้งัคม 

โดยกำ�หนดแนวท�ง ดงันี ้จดัให้มสีภากาแฟยามเชา้ เพือ่ใหส้ม�ชิก

เก�่และใหมม่�พบปะสงัสรรค ์แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็และเรยีนรู ้

ซึง่กนัและกนั ประม�ณ ๒ เดอืนตอ่ครัง้ เริม่วนัอ�ทติยแ์รกของเดือนคู ่ 

สรรหาและจัดต้ังแกนนำาวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี 

เครือข่ายทั้ง ๘ อำาเภอ เพื่อให้ก�รทำ�ง�นขย�ยตัวในพื้นที่ต่�งๆ  

ม�กขึน้ โครงการ Hot Issue คือ โครงก�รลดพล�สติก โดยให ้อปท.  

เปน็แกนนำ�ในก�รลดละขยะ เพือ่เปน็โครงก�รนำ�รอ่งในจังหวดัยะล� 

และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิต โดยจัดห�ที่ดินในเขตเทศบ�ล

ยะล�หรอืเทศบ�ลข�้งเคยีง จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูแ้ปลงส�ธติทีว่ฒุอิ�ส�ฯ  

มีประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง  

ไรน่�สวนผสม สมุนไพรแพทยแ์ผนโบร�ณ และผ�้ยอ้มสมี�ย�หน้�ถำ�้

 ๑๑) ระนอง แนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นในปี ๒๕๖๓  

มุ่งเน้นก�รพัฒน�ด้�นคมน�คมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

ด้วยก�รส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งท่�เรือนำ้�ลึก ผลักดัน 

ใหเ้กดิก�รสร้�งและขย�ยสน�มบนิ เพือ่รองรบัจำ�นวนนกัทอ่งเทีย่ว 

ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุนท�งก�รค้� 

เพิม่ม�กขึน้ รว่มกบัภ�คเีครอืข�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่หอก�รค�้จงัหวดั  

อุตส�หกรรมจังหวัด และสำ�นักง�นท่องเที่ยวและกีฬ�จังหวัด 

รวมทั้งก�รจัดอบรมเพ่ิมเติมคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญให้วุฒิอ�ส�ฯ 

ในแต่ละด้�น

 ๑๒) สงขลา กำ�หนดแผนก�รทำ�ง�น ดังนี้ จัดทำ�แผน 

ปฏิบัติก�รของปี ๒๕๖๓ โดยได้รับงบประม�ณจ�กโครงก�ร  

Herbal City เมอืงสมนุไพร จ.สงขล� ประส�นแผนและบูรณ�ก�ร 

โครงก�รของวุฒิอ�ส�ฯ กับแผนพัฒน�ระดับจังหวัด เพ่ือให้ 

เกิดผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผล 

ก�รดำ�เนินง�นใน Website เช่น ศูนย์สมุนไพรเข�เทียมด�  

ก�รส่งเสริมระบบนิเวศ

 ๑๓) สตูล ในปี ๒๕๖๓ วุฒิอ�ส�ฯ จะดำ�เนินก�รส่งเสริม

ประช�สมัพนัธ์อทุยานธรณโีลก ซึง่เปน็แหง่แรกของประเทศไทย

มีฟอสซิลเก่�แก่เป็นอันดับที่ ๕ ของอ�เซียน และอันดับที่ ๓๖  

ของโลก ผลักดันเมืองเก่าของสตูลสู่มรดกโลก โดยให้คว�มรู้

ด้�นฟอสซิล ประวัติศ�สตร์ ส่งเสริมก�รทำ�สตรีทอ�ร์ท ส่งเสริม 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ให้แก่ชุมชน 

และผู้ที่สนใจ ด้วยก�รเป็นวิทย�กร และส่งเสริมกิจกรรมชมรม 

ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ต�มพระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระน�ง

เจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง  

ก�รดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้ง “เข� ป่� 

น� เล และเมือง” โดยทำ�ง�นร่วมกับอ�ส�ทรัพย�กรธรรมช�ติ 

และสิ่งแวดล้อมประจำ�หมู่บ�้น (ทสม.) สนับสนุนพหุวัฒนธรรม 

ในจงัหวดั ดว้ยก�รใหค้ำ�ปรกึษ�และคำ�แนะนำ�ด�้นประวตัศิ�สตร ์ 

ก�รผลักดันการสร้างศาลหลักเมืองสตูลและให้คว�มรู้

เก่ียวกับการสร้างสนามบินสตูลแก่กองทัพอ�ก�ศสตูลและ

สำ�นักง�นจังหวัด จนมีก�รศึกษ�ถึงคว�มเหม�ะสมในก�รสร้�ง 

สน�มบินสตูล

 ๑๔) สรุาษฎรธ์าน ีจะขบัเคลือ่นยทุธศ�สตรช์�ตเิพือ่นำ�ไปสู ่ 

“คว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนพื้นฐ�นปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง โดยสง่เสรมิก�รทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์เพือ่ใหช้มุชนมรี�ยได้

และมคีว�มเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ ในพ้ืนทีเ่ป�้หม�ยคือ ศูนย์เรยีนรู้ต�มรอยพอ่  

ตำ�บลบ้�นน� อำ�เภอบ�้นน�เดิม ประกอบด้วย ๑) ก�รให้คว�มรู ้

ด้�นก�รเกษตรแก่กลุ่มเป้�หม�ย ๒) จัดทำ�โครงก�รสวนผัก 

สวยง�ม ๓) เสริมสร�้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔) สนับสนุนก�รจัดก�ร 

Home Stay ๕) สอนภ�ษ�ต่�งประเทศให้แก่มัคคุเทศก์น้อย  

และ ๖) ขย�ยกิจกรรมด�้นต่�งๆ ไปยังกลุ่มที่สนใจอื่นๆ
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การจัดนิทรรศการ 

สรุปและปิดการประชุม 

โดย		นายพายัพ		พยอมยนต์		กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

 วุฒิอ�ส�ฯ ๑๔ จังหวัดภ�คใต้นำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น

ท่ีเป็นรูปธรรมในประเด็นต่�งๆ ดังนี้ กระบี่ : ก�รเลี้ยงแพะ  

และก�รแปรรูปนมแพะ ชุมพร : สืบส�น ต่อยอดวิถีพอเพียง 

ดนิ นำ�้ ป�่ สง่เสรมิก�รใชน้ำ�้มนัไบโอดเีซล B ๑๐๐ ต�มรอยพอ่ 

และเทคโนโลยีชีวภ�พเพื่อก�รเกษตร สุขภ�พและสิ่งแวดล้อม 

ตรัง : ก�รทำ�เกษตรอนิทรยี ์และก�รอนรุกัษท์เุรยีนพนัธุพ์ืน้เมอืง 

นครศรีธรรมราช : วัดมห�ธ�ตุนครศรีธรรมร�ชสู่มรดกโลก  

ฝ�ยมีชีวิต ส่งเสริมก�รเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภ�พ  

๓ อ. ก�รปลูกส้มโอทับทิมสย�ม และก�รท่องเที่ยวท�งศ�สน� 

และวฒันธรรมเมอืงนครศรธีรรมร�ช นราธวิาส : เกษตรผสมผส�น  

เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรเชงิทอ่งเทีย่ว และทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์

ปัตตานี : เกลอืหว�นบ�น�ต�น ีบดูแูทง่เมอืงส�ย ลกูหยกีวนแมเ่ลือ่น  

เครื่องกรองนำ้�เพื่อชีวิต และนำ้�มันมะพร้�วสกัดเย็น พังงา : “พังง� 

เมืองแห่งคว�มสุข ในหุบเข�” พัทลุง : หมู่บ้�นจัดก�รตนเอง  

และก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ย ภูเก็ต : ชุมชนท่องเท่ียว 

ย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต และวัฒนธรรมก�รแต่งก�ยท้องถิ่น ยะลา :  

ศ�สตร์พระร�ช�ไร่น�สวนผสม แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้�น

ยะล� และผ�้มัดย้อมสีม�ย�หน้�ถำ้�ยะล� ระนอง : วิถีคนระนอง  

เมืองแห่งสุขภ�พดี (บ่อนำ้�ร้อน) สงขลา : เมืองสมุนไพร (Herbal 

City) สตูล : ก�รขับเคลื่อนเมืองเก่�สตูล เมืองอุทย�นธรณีโลก 

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง/ศ�สตร์ของพระร�ช� และศิลป

วัฒนธรรม และสุราษฎร์ธานี : หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ศ�สตร์พระร�ช�ต�มรอยพ่อ) 

 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “รวมพลังวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองภ�คใต้ขับเคลื่อน

ก�รพัฒน�ประเทศบนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” ส�ม�รถสร้�งคว�มรู้ 

คว�มเข�้ใจให้แก่วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง ในทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ  

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ และเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน  

รวมทั้งก�รแปลงแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ ภ�ยใต้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นก�รส่งเสริมบทบ�ทของ 

วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองในก�รร่วมพัฒน�ประเทศ ก�รสร้�ง ขย�ย และเชื่อมโยงภ�คีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นในลักษณะ 

บูรณ�ก�รร่วมกันกับหน่วยง�นต่�งๆ ในระดับภ�ค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ 

 ก�รจัดประชุมในครั้งนี้ พบว่� ก�รขับเคลื่อนง�นของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองมีคว�มชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

เห็นได้จ�กนิทรรศก�รแสดงผลง�นและก�รนำ�เสนอผลก�รขับเคล่ือนง�นผ่�นเวทีเสวน�ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย  

รวมทั้งยังได้เห็นถึงกระบวนก�รทำ�ง�นของวุฒิอ�ส�ฯ ที่ถือว่�เป็นกลไกสำ�คัญในระดับพื้นที่ในก�รขับเคลื่อนง�น 

พัฒน� โดยเฉพ�ะวันสุดท้�ยต้องชื่นชมวุฒิอ�ส�ฯ ที่ร่วมกันระดมและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นอย่�งจริงจัง  

จนได้ทิศท�งและแนวท�งก�รขับเคลื่อนง�นของวุฒิอ�ส�ฯ กับภ�คีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีแผนง�น 

และแนวท�งที่หล�กหล�ย ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ช�ติและแผนพัฒน�ฯ ฉบับท่ี ๑๒  

สู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน จึงกล่�วได้ว่� "วุฒิอาสาธนาคารสมองเสมือนเป็นพลังสำาคัญในการทำางาน 

เพื่อส่วนรวมร่วมกับภาคีการพัฒนาได้อย่างแท้จริง"
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ตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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 

ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกชาและพืชไร่ ไม่มีที่ดิน 

เป็นของตนเอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

ภาครฐัจงึไดจั้ดตัง้โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบำารงุที ่๑๑๒  

ท่ีหมูบ่า้นโปง่ไฮ และโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ 

เพื่อทำางานด้านการข่าวและติดต่อประสานงานกับชุมชน

 หลังจากก่อตั้งโรงเรียนขึ้น พบว่า เด็กเกือบทั้งหมด

ที่มาเรียนมีปัญหาสุขภาพ อาหารไม่เพียงพอ และโภชนาการ 

ไมเ่หมาะสม สง่ผลใหร้า่งกายแคระแกรน เพราะไดร้บัสารอาหาร

ไม่เพยีงพอ เกดิโรคคอพอก โรคพยาธจิากการรบัประทานอาหาร 

สุกๆ ดิบๆ รวมถึงการขาดแคลนรองเท้า ไม่มีรองเท้าสวมใส่  

ซึง่ปัจจยัหลกัทีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาคอื ความยากจนของครอบครวั 

และพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านและโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  

เดินทางและติดต่อระหวา่งหมูบ่า้นยากลำาบาก รวมถึงขาดความรู ้

ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง ทำาให้ขาดแคลนอาหารและแหล่งนำ้า

ในชุมชน และเข้าถึงแหล่งอาหารจากภายนอกชุมชนได้ยาก

 โรงเรยีนไดเ้ขา้รว่มโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั  

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับ 

ความชว่ยเหลอืและสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ ความรู้ 

ในการทำาเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง การวางแผนการโภชนาการ 

ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ทดลองปฏิบัติกับสถานที่จริง 

เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์

ใหม้ผีลผลติเพยีงพอตลอดป ีเรยีนรูก้ารปรงุอาหารทีถู่กสขุอนามัย  

และหาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตกบัหนว่ยงานภาครฐั ตลอดจน

นำาความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้
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 การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของโรงเรียน

นั้น มิใช่เพียงแต่การเพิ่มอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องคิดต่อว่าจะทำาอย่างไร 

ใหส้ามารถผลติอาหารไดเ้อง ผลติอาหารทีป่ลอดภยั ปรงุอาหาร 

ที่ถูกหลักโภชนาการ พัฒนาสุขภาวะในชุมชนให้สะอาด 

ถูกสุขอนามัย นักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำาความรู้ 

ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในครอบครัวได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยุติ 

ความหิวโหยได้อย่างยั่งยืน

 โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั ทำาใหน้กัเรยีน

ไดร้บัอาหารเพยีงพอ มสีารอาหารครบถว้น และมสีขุภาพดขีึน้  

การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารลดลง 

การเห็นคุณค่าของอาหารและมีความรู้ด้านโภชนาการ  

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน สร้างการมี 

ส่วนร่วมในโครงการ ทำาให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ในโรงเรียนและชุมชน และสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบ 

ให้แก่เยาวชน เช่น การดูแลแปลงเกษตรหรือปศุสัตว์  

จงึสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เปา้หมาย

ที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ 

ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

โดยยตุคิวามหวิโหยและสรา้งหลักประกนัใหท้กุคน โดยเฉพาะ 

คนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก 

ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ แก้ไขปัญหา 

ความต้องการสารอาหารในเด็ก เพิม่ผลิตภาพทางการเกษตร 

และสร้างหลักประกันระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
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"เลียบเรียง                เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"open

 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผึง้  เมือ่วนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๒  นางวริตัน ์  
ไชยช่วย วุฒิอาสาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อบรมนักเรียนแกนนำา
ครอบครวัพอเพยีง โรงเรยีนอำามาตยพ์านิชนุกลู จงัหวดักระบ่ี เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
จากนำ้าผึ้งที่ช่วยเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อนำาไปต่อยอด
และสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 สอนการมดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิ นางวไิลวรรณ  มาลาเพชร  
วฒุอิาสาฯ จงัหวดัภเูกต็  เปน็วทิยากรสอนการมดัยอ้มผา้จากสธีรรมชาติ
ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน  
ในกิจกรรมแบ่งปันความรู้และสุขภาพที่ดี ตามศาสตร์พระราชา ในงาน  
“ตลาดนัดธรรมชาติ อันดามันปันสุข” ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นตลาดนัดสีเขียว 
อาหารปลอดภยั ไรส้ารพษิ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มของชาวกสิกรรมธรรมชาต ิ
อนัดามนัและเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน 
๒๕๖๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 แตง่ตัง้ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน  ขอแสดงความยนิด ี
กบัวฒิุอาสาฯ หลายจงัหวดั ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ท่ีปรกึษาผูต้รวจราชการ 
ภาคประชาชน  เมือ่วนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ อาท ิจังหวดัสรุนิทร ์ดา้นสงัคม  
นายมนตโ์รจน ์ นวิฒันบ์รรหาร ดา้นวชิาการ นายฉตัรชัย  ชุมนมุ ดา้นเศรษฐกจิ  
นายสามัญ บุญย้อย ด้านสิ่งแวดล้อม นายธีรพล ลาภจิตร นายกู้เกียรติ 
บัวงาม  นายสมบูรณ์ สารทลาลัย จังหวัดพัทลุง ด้านวิชาการ นายเริ่ม  
เพชรศร ีจงัหวดัมหาสารคาม ดา้นวชิาการ นายประสาท จตัชุยั จงัหวดัสตลู  
ดา้นวชิาการ นายเรอืงชยั จงสงวน ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัวุฒอิาสาฯ  

ของทุกภาคส่วน

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 เขา้เฝา้เพ่ือถวายงาน  นายวารนิทร ์ บษุบรรณ  วฒุอิาสาฯ จงัหวดันนทบรุ ี 

และประธานมูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำาวุฒิอาสาฯ  

ที่สมัครใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้า 

เพือ่ถวายงานสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคม 

ทูลเสด็จลงไปทอดพระเนตรการประกวดผลไม้ประจำาปี ๒๕๖๒  

จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพราะราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

	 รว่มพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่   

วฒุิอาสาฯ จังหวดัลำาพนู  เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เพ่ือเป็นการน้อมนำา 

ศาสตรพ์ระราชา การวพิากษ ์จัดทำา  

และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

ตามแนวทางศาสตรพ์ระราชา บรรยายสรุปศาสตร์พระราชา และประชมุ

โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพื่อการ

จดัการทีด่นิทำากนิ นำา้ ทีอ่ยูอ่าศยั ใหก้บัผูน้ำาชมุชน ในอำาเภอกลัยาณวิฒันา  

จังหวัดเชียงใหม่  
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 บรรยายขอ้คดิในการทำางาน  พระครปูยิวรรณพพิฒัน ์ วฒิุอาสาฯ  
จังหวัดเชียงราย  บรรยายเรื่อง “หลักคุณธรรม จริยธรรม และข้อคิด 
ในการทำางาน” ซึ่งเป็นธรรมะที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำางานให้แก่ 
เจา้หนา้ทีส่ำานกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย เมือ่วนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

 ร่วมประชุมประจำาปี ๒๕๖๒ ของ สศช.  วุฒิอาสาฯ ทุกภาค

เข้าร่วมประชุมประจำาปี ๒๕๖๒ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย  

ก้าวไกล เชื่อมโลก” ของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  

ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 อบรมการสร้างผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง  เมื่อวันที่ ๑๔  

สงิหาคม ๒๕๖๒ นายวโิรจน ์ แสงบางกา  วฒุอิาสาฯ จงัหวดัชมุพร เขา้รว่ม 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง

สำาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดชุมพร” โดยร่วมจัดทำาแผน 

การขับเคลื่อน B๑๐๐ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมพร ในประเด็น 

การพัฒนาระบบ Big Data ปาล์มนำ้ามัน  และการนำาระบบ Digital  

Marketing มาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมพร ณ โรงแรมโนโวเทล 

ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

 รว่มโครงการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท  เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๒  

นายมาโนชญ์  บุญญานุวัตร ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา และ 

นายนงคาร  ทวีวรรณ เลขานุการวุฒิอาสาฯ เข้าร่วมโครงการร่วมใจ 

ไกลเ่กลีย่ประจำาป ี๒๕๖๒ ซึง่ศาลจงัหวดัยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดยะลา และศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัด

กจิกรรมเกีย่วกบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลายแกป่ระชาชน  

รวมทัง้เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในการยตุขิอ้พพิาท โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ำานวย

ความเป็นธรรมประจำาอำาเภอ ชมรมโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการอิสลาม

ประจำาอำาเภอ คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด สมาคมพุทธสมาคม 

และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม 

กว่า ๑๘๐ คน ณ ศอ.บต

 ถวายพระพร  วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
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๑. ดานความม่ันคง 

๒. ดานการสราง 
 ความสามารถในการแขงขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
 ทรัพยากรมนุษย 

๔. การสรางโอกาส 
 และความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
 ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนา 
 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การไมมียาเสพติด 

การคมนาคมสะดวก  

การพัฒนาใหคนไทย 
มีสุขภาวะท่ีดี ท้ังรางกาย  
จิตใจ และสติปญญา 

จัดการศึกษาใหเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

การลด ละ เลิก 

สารเคมีในภาคเกษตร 

ประเทศไทย 

ปราศจากการทุจริต 

- กําหนดนโยบาย - กําหนดแนวทาง 
- ทําความเขาใจและบูรณาการการทํางาน 
- ประเมินผลขยายผล 

- ปฏิบัตติามกฎหมาย       - มีแผนพัฒนาจากทุกภาคสวน 
- สนับสนุนการลงทุน        - รวมกันพัฒนาคมนาคม 
- จัดการโดยภาครัฐ  - มีแสงสวางบนถนน 
- ลงทุนรวมกับตางชาติ  - แบงสัดสวนถนนใหชัดเจน 

- ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  
- อาหารท่ีถูกสุขอนามัยและมีประโยชน 
- อารมณแจมใส 

- จัดการศึกษาใหมีคุณภาพทุกโรงเรียน   
- หลักสูตร เนนวินัย รับผิดชอบ และละอายตอการทําผิด   
- จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอสาระวิชา 

- แจงใหทราบความสําคัญ วัตถุประสงค กําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  
- จัดตั้งกลไกการทํางาน จัดตั้งกลุม 
- วางกรอบ กติกา กฎเกณฑของชุมชน 
- ตรวจสอบประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานของชุมชน  
- บรรลุเปาหมาย 

- ปรับปรุงกฎหมาย - สรางจิตสํานึกใหประชาชน 
- เพ่ิมระบบ/กลไกการตรวจสอบ - ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 
- ตรวจสอบหนวยงาน ทุกป - อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- คัดเลือกอยางเขมงวด     - เพ่ิมเงินเดือนพอเพียงแกการดํารงชีพ 
- พัฒนาคนไทยใหยึดม่ันในอุดมการณของชาติ 

ยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ�่ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ่�หน�้ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ�้นต�มจ�่หน้�

❑  ๓. ไม่ยอมรับ

❑  ๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  ๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  ๖. เลิกกิจก�ร

❑  ๗. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  ๘. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กทม.   ๑๐๑๐๐   หรือ 

 brainbank@nesdc.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๒๔

 ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์    http://brainbank.nesdb.go.th 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

- เพิ่มเงินเดือนให้เพียงพอแก่การดำารงชีพ


