
ผลการดําเนนิงานของวฒุิอาสาธนาคารสมอง 
ในการขบัเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูช่มุชนท้องถิ่น 

จังหวัดพัทลุง 
 

 จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐ และองค์กรต่างๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติของวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง ในปีงบประมาณ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําองค์ความรู้ ประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ 
ไปสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายการ
ทํางานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและชุมชน จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ของวุฒิอาสาฯ ในระดับพ้ืนที่ จํานวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 และเดือนสิงหาคม 2554 สรุปผลการ
ดําเนินงาน ได้ดังนี้ 

1. กระบวนการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ในปี 2554 

1.1 การประชุมหารือร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน วุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุงมีการประชุม
หารือร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน และการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งที่
เป็นภาครัฐระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น สสส. เป็นต้น นอกจากนี้ในการ
ประชุมหารือแต่ละครั ้งได้มีการแจ้งกิจกรรมที่วุฒิอาสาฯ ได้เข้าไปร่วมดําเนินงานให้สมาชิกวุฒิอาสาฯ 
รับทราบ เช่น การเข้าร่วมเป็นผู้แทนในกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงการดําเนินงานจาก
ระดับจังหวัดลงสู่ระดับพื้นที่ แผนงานพัทลุงเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นแผนงานระดับจังหวัดที่ต้องการเชื่อมโยง
บทบาทของวุฒิอาสาฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

1.2 กําหนดพื้นที่ดําเนินการในปี 2554 วุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะ
ดําเนินการในปี 2554 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่
เดิมที่ได้ริเริ่มไว้ในปี 2553 ได้แก่ หมู่ที่ 12 ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และหมู่ที่ 8 ตําบลนา
ขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยเป็นการดําเนินงานต่อยอด 

 ปี 2553 วุฒิอาสาฯ ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
พบว่า พื้นที่หมู่ 12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด  สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํา
สวน ประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกตํ่า ไม่มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าชุมชน ขาดความต่อเนื่องในการ
ประกอบอาชีพ และปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ความต้องการการช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ ได้แก่ การ
พัฒนาการประกอบอาชีพเสริมและการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด พื้นที่หมู่ 8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน 
สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวนยางพารา และทําสวนผลไม้เป็น
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3. แนวทางการดําเนินงานต่อไป เทศบาลตําบลนาขยาด อ.ควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณปี 
2555 สําหรับการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน จํานวน 30,000 บาท ซึ่งเทศบาล แกนนํา
ชุมชนจะได้ร่วมกับวุฒิอาสาฯ วางแผนจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในโอกาสต่อไป 

4. ความเห็นและข้อสังเกต 
4.1 การดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดพัทลุงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เน้นการทํางานแบบปัจเจก  

เนื่องจากวุฒิอาสาฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม วุฒิอาสาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานร่วมกันและ
ประสานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล อําเภอ และ
สถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีแนวทางการทํางานที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนอย่างจริงจัง  

4.2 ประธานวุฒิอาสาจังหวัดพัทลุงมีความเข้มแข็ง มีแนวทางการทํางานในเชิงรุก มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มกันและทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เป็น
อย่างดี  นอกจากนี้วุฒิอาสาฯ แต่ละท่านมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรม การเกษตร การทําปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยางพารา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งสอง
หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนําชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมที่
ได้จัดขึ้น 
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