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    คํานํา 
 

 
มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่ศึกษาวิจัย วางแผนและ

สนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ในลักษณะที่เปนองครวมแบบ     
บู รณาการ  ส นับส นุนแนวคิดและทิ ศทางของแผนพัฒนา เศรษฐกิจ              
และสังคมแหงชาติ เนนใหคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา
และสนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุก
ระดับ 

มูลนิธิพัฒนาไท ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปสูการปฏิบัติ ดวยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
เปนปรัชญานําทางในการปฏิบัติ ที่เนนการพัฒนาคนและชุมชน/ทองถ่ิน         
โดยความรวมมือกับภาคีเครือขายการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาสั ง คม   อ งค ก รประชาชนและ ชุ มชน  ส ง ผล ให คนใน ชุมชน                      
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและชุมชนเขมแข็ง  

ภายใตการทํางานในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวม
เรียนรูกับภาคีเครือขายการพัฒนาตางๆ ของสังคม ทําใหการดําเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีความกาวหนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ทั้งน้ี
ในป ๒๕๕9 ธนาคารสมองไดดําเนินการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ การสราง
เครือขายและเช่ือมโยงขยายบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธบทบาท องคความรู และผลงานของวุฒิอาสาฯ มาอยางตอเน่ือง 

หวังเปนอยางยิ่งวา ภาคีเครือขายการพัฒนาตางๆ จะยังคงใหความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ในการสรางความเขมแข็งให   
กับชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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การจัดตั้งมูลนิธิ 
 

 
คณะรัฐมนตรี ไดมีม ติ เมื่ อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ใหสํ า นักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไทข้ึน    
เพื่อเปนศูนยกลางในการสงเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคม ในลักษณะที่เปนองครวม
แบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงแผนการพัฒนาประเทศไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงได
ดําเนินการขออนุญาตจัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไท ตอสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
โดยไดรับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พรอมทั้งได
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีทุนจัดต้ังครั้งแรกจากการบริจาคของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ตามเง่ือนไขของ
การจัดต้ัง จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเปนเงินทุน
จัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไทอีก จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทุนจัดต้ังทั้งสิ้น จํานวน 
๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี มูลนิธิพัฒนาไทไดรับการประกาศกําหนดใหเปนองคกรหรือ
สถานสาธารณกุศล ลําดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑  
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วัตถุประสงค

๑) เพื่อทําหนาที่ศึกษา วิจัย วางแผน และ
สนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม
ในลักษณะที่เปนองครวมแบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมาย
หลักของการพัฒนา และสนับสนุนการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สูการปฏิบัติในทุกระดับ 

๒) เพื่อสนับสนุน สงเสริมการศึกษา วิเคราะห 
วิ จั ย  ฝ กอบรม  สั มมนา  ประ ชุม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เผยแพรและประชาสัมพันธ 
ขอมูลข าวสาร องคความรู  ในเรื่ องที่
เก่ียวกับการพัฒนาประเทศ ความรวมมือ
กั บต า ง ป ร ะ เ ท ศ ทุ ก ส า ข า  แ ล ะ ก า ร
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูการปฏิบัติในทุกระดับ 

๓) เพื่อสนับสนุน สงเสริมการวางแผนทุกสาขา 
การแปลงแผนสูภาคปฏิบัติ การกระจายความ
เจริญสูภูมิภาคและทองถ่ิน  การติดตาม
ประเมินผล และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

๔) เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการพัฒนาระบบ
ข อมู ล  เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  และ
คอมพิวเตอร เพื่อการวางแผนทุกสาขา
รวมทั้งเพื่อการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ  

๕)  ประกอบกิจการใหคํ าปรึกษา แนะนํา 
ฝกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่
เก่ียวกันและตอเน่ืองกับการประกอบการ 
ตามขอ ๑ - ขอ ๔ 

๖) เปนศูนยกลางในการสนับสนุนและใหทุน
ในการพัฒนาและการดําเนินงานของ
สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาประ เทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหรือ
ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก ภ า ค ร า ช ก า ร 
ร ัฐ ว ิส า ห ก ิจ  ธ ุร ก ิจ เ อ ก ช น  อ ง ค ก ร
ประชาชน องคการสาธารณประโยชน 
สถาบ ันทางศาสนา องค การระหว าง
ประเทศ ในเรื ่องที ่เ กี ่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาประชาสังคม โดยใช
กระบวนการม ีส วนร วมในการพ ัฒนา 
การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ความรวมมือกับ
ตางประเทศทุกสาขา และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ในทุกระดับ 

๗) เพื่อดําเนินการในกิจการสาธารณประโยชน 
หรื อร วมมื อกับองค การการกุ ศลอื่ น  ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน 

๘) ไม ดําเนินการที่ เ ก่ียวของกับการเมือง  
แตประการใด 
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วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพัฒนาไท

มุ่งเห็นผลสัมฤทธิ์ของการน าแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคน
เป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวม และแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชน 
และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็ ง  
สามารถพึ่งตนเองได้  และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยงกัน
เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ พั ฒ น า ไ ท  ( ม พ ท . )  ห รื อ 
“ Pattana Thai Foundation (PTF) ” ต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ  โดยได้รับอนุญาตเมื่ อวันที่  4 กรกฎาคม 2540  เลขอนุญาต 
ต.203/2540 พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคล จากกระทรวงมหาดไทย และ
ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 ซึ่งได้มีการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
มาโดยล าดับ  

 ต่ อ ม า  เ มื่ อ ค ร า วประชุ ม ใหญ่ ส ามัญประจ า ปี  2558  เ มื่ อ วั นที่ 
26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ มพท. มีมติเห็นชอบให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ      
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ
ทั้งหมด ซึ่งมูลนิธิพัฒนาไทได้ด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการ มพท. 
ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวาระ 4 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 องค์ประกอบคณะกรรมการ มพท. ประกอบด้วย 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท   3 ท่าน  และ  คณะกรรมการ          
มูลนิธิพัฒนาไท  12 ท่าน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
 ( ๑๗  ก.พ. ๒๕๕๙   -  ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

นายปรเมธี วิมลศิริ 
ประธานกรรมการ 

นายพายัพ พยอมยนต์ 
กรรมการ 

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
กรรมการ 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
กรรมการ 

นายวิลาศ โลหิตกุล 
กรรมการ 

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
กรรมการ 

นายครรชิต  เข็มเฉลิม 
กรรมการ 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
กรรมการ 

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
กรรมการและเลขาธิการ 

นางสุวรรณี  ค ามั่น 
กรรมการ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

นางสาวจินางค์กูร โรจนนนัต์ 
กรรมการและเหรัญญิก 

 

   

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองประธานกรรมการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนธิพิัฒนาไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
งานสารสนเทศ 

 
งานการเงินและบัญช ี

คณะกรรมการ มพท. 
(ประธานกรรมการ) 

ส านักงาน มพท. 
กรรมการและเลขาธิการ 

กรรมการและเหรัญญิก 

 
งานบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนนิงานปี ๒๕๕9 

 

 

 

 
   ในการประชุมสามัญประจ าปีมูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๕8 คณะกรรมการฯ          
ได้ ให้ความเห็นชอบกรอบแผนงานการขับเคลื่ อนงาน มพท.  ปี  ๒๕๕9 ภายใต้วง เงินงบประมาณ                                        
จ านวน 3,740,๐๐๐ บาท ครอบคลุม ๒ แผนงาน ประกอบด้วย  

๑) งานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) งานบริหารจัดการ มพท. จ านวน ๑,740,๐๐๐ บาท 
 
1. งานธนาคารสมอง 

     งานธนาคารสมองได้รับอนุมัติงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน
ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพของวุฒิอาสาฯ 
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนฯ 11 และการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  2) งานสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบทบาทการท างาน
ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่  และ                  
3) งานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง     
ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ (สศช.) โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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1.1  งานเสริมสร้างศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อน           
       แผนฯ 11 และการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป็นงานต่อเนื่องโดยการติดตามความก้าวหน้าและต่อยอด
ขยายผลการท างานของวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยใช้กลไกลของ    
วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา จ านวน 23 จังหวัด ได้แก่ 

 
  ภาตะวันออกเฉียงเหนือ         

จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา   
บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และ ชัยภูมิ 
 

1)  จังหวัดอุบลราชธานี  
 1.1) โครงการอุทยานบึงบัว เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ตั้งอยู่บริเวณบึงหนองช้าง        

ต าบลหนองขอน มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๑๙ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๘ อบต. โดยวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
ขับเคลื่อนแบบราษฎร์ร่วมแรงรัฐพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานีคือ “อุบลฮักแพง” 
ด้วยการร่ วมกันปลูกบั ว อุบลชาติหลากหลายสายพันธุ์  และสร้ า งถาวรวัตถุ  เ พ่ือแสดงอัตลักษณ์                    
ของชาวอุบลราชธานี เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์บัว เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว           
เชิงอนุรักษ ์พลังงาน วิทยาศาสตร์ และการเกษตร ซ่ึงมคีวามก้าวหน้า
และผลการด าเนินการ ดังนี้  (1) ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
โดยพระครูจิต วิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป      
ในด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเรียนรู้การด ารงตนตามแบบวิถีชุมชนและปลูกฝังการใช้          
พืชสมุนไพร จัดท าโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบ าบัด (วิถี พุทธ) ให้กลับคืนสู่ สั งคมได้อย่ างมีความสุข            
โดยส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี  โดยอบรมรุ่นละ
ประมาณ  ๒๐ คน ปีละประมาณ ๗๐๐ คน และ (2) จัดสร้างอาคาร
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น รูปเหมือนหลวงปูุมั่น ภูริทัตโต การปลูกบัว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบึงบัว เป็นต้น 

 1.2) โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหารจัดการน้้าจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้            
(Ground water) เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน โดยมีเปูาประสงค์ในการจัดท าและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ธนาคารน้ าใต้ดิน ตามแบบทฤษฎีเวียนน้ า และน าร่องด้วยการวางระบบน้ าอ าเภอ ละ ๑ ต าบล คือ     
การบริหารจัดการน้ าไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค และปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเลือกพ้ืนที่ๆ เหมาะสมในการสร้างบ่อส่งน้ าและดักน้ าให้ไหล         
ลงสู่ใต้ดินอยู่ในทิศทางที่รับน้ าจากน้ าฝน ค านึงถึงหลักธรรมชาติในการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินภายใต้แรงโน้มถ่วง      

* 
* * * 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* * 
* 

* * 

* 

* 

* 

* 
* 
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ของโลก โดยใช้แรงเหวี่ยงที่โลกหมุนให้มวลน้ าฝนที่รองรับได้ ไหลลงสู่ดินถึงชั้นหินอุ้มน้ าหมุนเวียนสะสมไปเรื่อยๆ 
ท าให้มีน้ าอยู่ใต้ดินและเคลื่อนที่ได้เองตลอดเวลาเป็นธนาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งโครงการนี้ได้เผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆ        
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม       
และนครราชสีมา 

 1.3) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษยุคอาเซียน เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โดยเป็น
วิทยากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และประสานกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ
ต ารวจกองก ากับการต ารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 1.4) การจัดกิจกรรมเพื่อร้าลึกและเชิดชู เกียรติบุคคลส้าคัญ วัฒนธรรม ประเพณี              
และประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน โดยการประสาน
ขับเคลื่อนและอ านวยความสะดวกในการจัดงาน เพ่ือร าลึกเชิดชูเกียรติบุคคลของจังหวัด ได้แก่ โครงการวันร าลึก
แห่งความดีอุบลราชธานี โครงการฟูอนถวายมือสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าค าผง) โครงการ 115 ปี        
เทียนพรรษาอุบลราชธานี อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ โครงการเชิดชูเกียรติและร าลึกหม่อมเจียงค า ชุมพล ณ อยุธยา  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าเยียรบับลาวอุบล โครงการอ่านภาพจดหมายเหตุและเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง 
และโครงการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี 

  

2)  จังหวัดสุรินทร์   
 2.1) การสอนภาษาอังกฤษ/เขมร เพื่อการอาชีพและการสื่อสาร 

เริ่มด าเนินการในปี 2553 – ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรร่วมกับบุคลากร
ทางการศึกษาที่ยังรับราชการและอาสาสมัครเจ้าของภาษาในจังหวัดสุรินทร์      
โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน วัฒนธรรม และการใช้อินเตอร์เน็ต     
ที่เน้นทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การแนะน าตัว     
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน องค์กรเอกชน กลุ่มคน  
วัยท างาน อาทิ ข้าราชการ พนักงานโรงแรม โรงพยาบาล และผู้ที่สนใจ 

   2.2)  ห มู่บ้ าน เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง ฟา ร์ ม อินทรี ย์ ตั ว อย่ า ง              
โดยวุฒิอาสาฯ ท าการเกษตรแบบประณีตในพ้ืนที่นาของตนเอง ด้วยการปลูก    
ข้าวอินทรีย์  อาทิ ข้าวหอมมะลิแดง หอมมะลิด า(หอมนิล) ไรซ์เบอรี่ และปลูกพืช
ชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น มะนาว กล้วย มะพร้าวน้ าหอม ไม้ยางนา และยูคาลิปตัส
บนคันนา เป็นต้น เ พ่ือเป็นตัวอย่างให้ เกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้            
การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย และการแปลบทความให้สถานีวิทยุ วุฒิอาสาฯ เป็นผู้ด าเนินรายการ 
ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสถานีวิทยุ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยวันศุกร์ รายการ “เสียงคนสุรินทร์”  คลื่น FM ๙๗.๕ MHz เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. และ 
วันเสาร์ รายการ “ร่วมคิด ร่วมท า จากวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์” คลื่น FM ๙๓.๕๐ MHz เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
และวุฒิอาสาฯ แปลบทความวิทยุจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา เพ่ือออกอากาศในรายการ “สื่อสัมพันธ์ไทย-
กัมพูชา” (Twin Radio) ซึ่งออกอากาศพร้อมกันทั้ง 2 ประเทศ   
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3)  จังหวัดนครราชสีมา   
 3.1)  โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และอบรม/สาธิตกิจกรรมแบบ      

วิถีพอเพียงให้กับชุมชน  โดยถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชน                
ทั้งด้านเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ สาธิตการปลูกข้าว    
แบบนาโยนและการปล่อยสัตว์น้ า ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนโยธาสมบัติ 
สอนการท าบัญชีครัวเรือนที่ชุมชนบ้านหนองบุญมากและโรงเรียน       
บ้านพันสวน ต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย  

    3.2) โครงปลูกต้นไม้และพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นแนวฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้      
โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน ด้วยการจัดอบรม ให้ความรู้ สาธิตวิธีการ
ปลูกปุา และสนับสนุนการอนุรักษ์ปุาและการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกไม้ท้อ งถิ่น เช่น         
การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ ณ วัดอาศรมธรรมทายาท อ.สีคิ้ว การปลูกปุาในพ้ืนที่ เสื่อมโทรม          
ณ ต.หนองน้ าใส อ.สีคิ้ว และการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดมาบมะค่า อ.เมือง เป็นต้น 

 3.3)  โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน โดยได้น า         
โครงการธนาคารน้ าใต้ดินจากเครือข่าย จ.อุบลราชธานี  มาด าเนินการในพ้ืนที่ต้นแบบที่ อ.ขามทะเลสอ           
ขุดบ่อตามทฤษฎีเหวี่ยงน้ าและหลักโลกหมุนรอบตัวเอง เป็นการกักเก็บน้ าใต้ดิน ท าให้มีน้ าชุ่มตลอดเวลาในรัศมี 
1 ไมล์ โดยจะขยายผลโครงการให้ครบ 84 แห่ง  

 3.4) โครงการลูกคิดจินตนาการ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน เป็นการพัฒนานิ้วมือ
และสมอง ก่อให้เกิดสมาธิและปัญญา โดยการอบรมผู้สูงอายุและครูโรงเรียนประถม เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน  

 

4)  จังหวัดบุรีรัมย์   
 4.1) โครงการศูนย์ การเรียนรู้ห มู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 2 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบบ้านพุทไธสง หมู่ 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง เป็นสวนเกษตร
แบบผสมผสาน และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ้านแดงใหญ่ ต.บ้านแดงใหญ่ 
อ.พุทไธสง เป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายการส่งเสริมรายได้จากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการแบ่งพ้ืนที่ให้
เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์และส่งผลผลิตไปจ าหน่ายที่จังหวัดนครราชสีมา 

 4.2) โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ โดยการปลูกต้นจันผา บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด    
ต.เสม็ด อ.เมือง และ  สถานพินิจเพ่ือคุม้ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์  

 4.3) โครงการจัดแสดงดนตรีไทยจิตอาสา  ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และบ้านพักผู้สูงอายุ         
โดยน าคณะดนตรีไทยจิตอาสามาจัดแสดงที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันละ 2 ชั่วโมง 
เพ่ือให้ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยรู้สึกผ่อนคลาย และบ้านพักผู้สูงอายุ (บ้านบุรีรัมย์) เพื่อพบปะ แบ่งปัน และให้ผู้สูงอายุ     
รู้สึกอบอุ่น ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง 

  4.4) โครงการสืบสานประเพณี พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ       
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา    
จุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  โดยจัดพิธีบวงสรวงใหญ่  
และร้องเพลงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวุฒิอาสาฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานเป็นประจ าทุกป ี  
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 4.5) โครงการครอบครัวอบอุ่นแก่บุคคล 3 วัย มีกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ       
กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่นที่โรงเรียนในระดับ      
ชั้นประถมและมัธยม เช่น โรงเรียนบ้านตราดหนองพวง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง เป็นต้น โดยจัดเป็นประจ าทุกปี            
ปีละ 3 - 4 แห่ง แห่งละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

 4.6) โครงการธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน 
ลูกหลานรัชกาลที่ 1 เพ่ืออบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง   
ในการอบรมบ่มนิสัยลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ  มีปัญญาดี สุขภาพแข็งแรง สังคมอบอุ่น      
หลุดพ้นอาชญากรรม โดยการเป็นวิทยากรอบรมด้านวิชาการและคุณธรรม เช่น  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การดูแลบุตรหลาน ลักษณะหญิงชายยุคใหม่ เป็นต้น   
โดยอบรมเด็กในโรงเรียน ปีละ 5 แห่ง 

 4.7) โครงการให้ความรู้และออกเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  โดยการออกเยี่ยมติดตาม
ความประพฤติ จัดอบรมให้ความรู้ทั่วไปและด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและที่พ้นโทษ      
จากสถานพินิจ เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต 

 

 5)  จังหวัดกาฬสินธุ์    
 5.1) โครงการเสริมสร้างการออกก้าลังกายย้อนยุค        

โดยการให้ความรู้ในการออกก าลังอย่างถูกวิธีและน าไปประยุกต์ใช้ได้   
อย่ า งถูกต้ อ ง  เ พ่ือ ให้สุ ขภาพแข็ งแรง  ปู องกัน โ รค  และอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป 

 5.2)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้สูงวัย  โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้             
ในเรื่องต่างๆ เช่น อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง การสอนภาษาไทยที่โรงเรียน    
พระปริยัติธรรม เป็นต้น  

 5.3) โรงเรียนผู้สูงอายุ  วุฒิอาสาฯ ร่วมจัดตั้งและเป็น
วิทยากรในโรงเรียนผู้สู งอายุของเทศบาล  ต.ยางตลาด ร่วมจัดตั้ ง           
สภาองค์กรชุมชนในเขต จ.กาฬสินธุ์  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม   
ในการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง     
พัฒนาทักษะความรู้ ด้ านสั งคม วัฒนธรรมและความรู้ ด้ านต่างๆ            
ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

6)  จังหวัดชัยภูมิ  
 6.1) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน โดยร่วมเป็นวิทยากร

ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การกินยาให้ถูกวิธี การออกก าลังกาย      
การดูแลตนเองและสุขภาพจิต และกฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้ เป็นต้น   
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    ภาคใต ้    

จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่  จ.สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสตูล 
 

1)  จังหวดัสงขลา   
 1.1) โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่โรงเรียนและชุมชน เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 255๕ - 

ปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาพันธ์แพทย์แผนไทย
ภาคใต้ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณจังหวัดสงขลา เกษตรอ าเภอเมืองสงขลา สถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ และชุมชน เป็นต้น จัดตั้งศูนย์สาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูป
สมุนไพรในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จ านวน ๙.๖ ไร่ การเป็นวิทยากร
จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดหาพันธุ์ จัดท าแปลงปลูกและรักษาสมุนไพรให้อยู่รอดในหน้าแล้ง การพัฒนาสมุนไพร    
ให้เป็นเศรษฐกิจของชุมชน การปลูกมะนาว ในท่อบ่อ ปลูกสวนหม่อน ปลูกสมุนไพรเบญจกูล และน าสมุนไพร   
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ท าให้ชุมชนและโรงเรียนทั้งในและนอกระบบ มีแหล่งการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก    
ถึงความส าคัญและการอนุรักษ์สมุนไพรหายาก สมุนไพรไทย สมุนไพรเศรษฐกิจ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และท้องถิ่น ปัจจุบัน กิจกรรมของโครงการได้ขยายไปยังเครือข่ายอ่ืน เช่น โรงเรียนวัดเกาะถ้ า มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ 
ต.เขารูปช้าง วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ เป็นต้น  นอกจากนี้ ในอนาคตจะด าเนินงานต่อเนื่องในการปลูกและพัฒนา
สมุนไพรในพ้ืนที่ ที่เหลือ ๕ ไร่ อาทิ สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สมุนไพรบ ารุงก าลัง สมุนไพรหอมระเหย สมุนไพรมีค่า 
การปรับปรุง เป็นศูนย์สาธิตการท าสมุนไพรทั้งการปลูกและผลิต รวมทั้งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรและการค้นหา
เอกลักษณ์ของสมุนไพรเขาเทียมดา ต.เขารูปช้าง ด้วย 

 1.2)   การจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับผู้สูงอายุ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – 
ปัจจุบัน โดยร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และเครือข่ายผู้สูงอายุสงขลา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ ในการอบรมหลักสูตร
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อรุ่น ซึ่งอบรมไปแล้ว    
3 รุ่น ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพตนเองมากขึ้น ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ   
ทั้งภายในครอบครัวและชุมชน ไม่เหงา มีความสุข  อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน ไม่หงุดหงิด และสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บปุวยง่าย รวมทั้งมีการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท เช่น การเข้าวัด ท าบุญ รักษาศีล 
เจริญภาวนา ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น อันเป็นการสร้าง “สังคมผู้สูงอายุ” ที่มีคุณค่าและสร้างความเข้มแข็ง   
ของชุมชน 

 

2)  จังหวัดพัทลุง 
 2.1) โครงการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ณ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว           

เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ เข้าไปหนุนเสริมการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ         
ให้ค าปรึกษาแนะน าและประสานงานหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้วางไว้  เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงให้การสนับสนุนและจัด
ฝึกอบรมการประกอบเตาชีวมวล การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การท าเครื่องตะบันน้ า การน าเยาวชนที่ว่างงานไป    
ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ อาทิ ช่างซ่อมรถ ช่างไฟฟูา ช่างเชื่อม การอบรมภาษาและคอมพิวเตอร์ให้กับ
ประชาชน และการให้ค าปรึกษาแนะน าในกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามแผนชุมชน เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน        
การท าเกษตรอินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมกับยางอินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือเสริมศักยภาพให้ชุมชน
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน
ของชุมชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 2.2) โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
วุฒิอาสาฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตร ตามแนวพระราชด าริ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจาก        
การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือสืบทอดภูมิปัญญาการด าเนินชีวิต          
อย่างพอเพียง ให้เป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียง ที่เชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือ        
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี ้เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

3)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3 . 1 )  ก า ร น้ า เ สน อ วั ดพร ะมหา ธ า ตุ

วรมหาวิหารเป็นมรดกโลก   เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 
2556 – ปัจจุบัน  วุฒิอาสาฯ ได้ ริ เ ริ่ มการน า เสนอ         
วัดพระมหาธาตุสู่มรดกโลก ร่ วม เป็นกรรมการและ
คณะท างาน ในการค้นหาหลักฐานและการท าข้อมูลร่วมกับ
เครือข่ายกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักพุทธ
สมาคม จ.นครศรีธรรมราช โยธาธิการจังหวัด เทศบาล 
รวมทั้งภาคเอกชน ชุมชม และ อบจ. ซึ่งคณะกรรมการ
มรดกโลกได้มีมติรับรองวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เข้าสู่บัญชี
เบื้องต้นก่อนเสนอข้ึนทะเบียนมรดกโลก ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดท าหนังสือต่างๆ ว่าด้วยวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ใช้เป็นภาคผนวกของเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป    

 3.2) โครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมและจริยธรรม  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 
2544 – ปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติในเรื่องศาสนพิธี  มารยาทไทย 
ถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพ่ือให้เยาวชนของชาติรับรู้เรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น ปลอดภัยห่างไกลจากอบายมุข มีความประพฤติ
ที่ดี วางตัวเหมาะสมและปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง รวมทั้งสืบทอดเจตนารมณ์สืบสานพระพุทธศาสนา     
ให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป 

 3.3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน       
โดยวุฒิอาสาฯ เป็นผู้บริหารโครงการดูแลเกษตรกรของกลุ่มเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุน/ประสาน/จัดหาพันธุ์สัตว์
ให้กับเกษตรกร เพ่ือช่วยพัฒนาผลผลิต   ให้มีคุณภาพ สร้างเสริมอาชีพทางเลือกใหม่ เพ่ิมรายได้ ส่งเสริม        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชน แก้ปัญหาการว่างงานในชุมชน ท าให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ    
พิปูนได้รับรางวัลชนะเลิศประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ประจ าปี ๒๕๕๙ ของส านักงาน
เกษตรและสหกรณ ์จ.นครศรีธรรมราช 

 3.4)  โครงการฝายมีชีวิต เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ เป็นผู้น า
แนวคิดและผลักดันให้ชุมชนร่วมมือลงทุนลงแรงเองทั้งหมด โดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐในการสร้างฝายมีชีวิต 
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับคืนความอุดม
สมบูรณ์เหมือนเดิม สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคืนความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่คลองผ่านเวทีประชาเข้าใจ การน าวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในชุมชนมาใช้ และนวัตกรรมการสร้างฝาย ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายด าเนินการ ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ.นครศรีธรรมราช อบต. ทุกพ้ืนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์
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วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โรงเรียน และกองทัพภาคที ่๔ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าหลาก และเพ่ิมน้ าใต้ดิน  

ปัจจุบัน พ้ืนดินเริ่มมีความชุ่มชื้นน้ าไหลเข้าสู่ทางน้ าต่างๆ มากขึ้น  เรือกสวนไร่นามีน้ าใช้ในระบบเกษตรกรรม 
สัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นและชุมชนมีน้ าอุปโภค มีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของฝาย และมีความเข้มแข็ง รวมทั้งได้
เผยแพร่ขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ จ านวน ๒๕๐ ฝาย  ใน ๒๒ จังหวัด 

 

 
 

4) จังหวัดนราธิวาส   
 4.1) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส   เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน      

เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมและกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกให้ให้มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา    
ของท้องถิ่น โดยวุฒิอาสาฯ ถ่ายทอดความรู้  การจัดสถานที่และกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของการตั้ งเมือง วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าจังหวัด                
การแสดงมุสลิมประยุกต์และเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าต่าง ๆ บุคคลส าคัญของจังหวัด เป็นต้น  

 

5) จังหวัดยะลา  
 5.1) โครงการหมอภาษา/คลินิกภาษาไทย เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ 

ร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ คัดกรองอาจารย์ ในโรงเรียน เพ่ือเป็นหมอใหญ่และจัดกิจกรรมอบรมการใช้ภาษาไทย     
ที่ถูกต้องใหแ้ก่นักเรียน รวมทั้งคัดกรองนักเรียนเพ่ือหาผู้ช่วยหมอภาษา จากนั้นเปิดคลีนิกรักษานักเรียนที่มีปัญหา
การใช้ภาษาไทย เพ่ือรักษาผู้มีอาการบกพร่องและปลูกฝังให้รักภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทย         
ได้ถูกต้อง แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และร่วมสร้างความตะหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องรักษา
ภาษาไทยให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป 

6) จังหวัดสตูล   
 6.1) โครงการศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       

บ้านโคกพะยอม เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน เป็นการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ปุา
ชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน ก าหนดกฎกติกา และวางระเบียบ
ภายในชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้เสริม ให้กับชุมชน โดยวุฒิอาสาฯ    
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
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  6.2) การจัดสร้างศาลหลักเมือง วุฒิอาสาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างานพิจารณาการจัดสร้าง
ศาลหลักเมือง จังหวัดสตูล โดยท าหน้าที่พิจารณาแนวทาง ความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะ            
จากหลายองค์กร ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดสร้างไม้หลักเมือง 

 6.3) การจัดรายการสถานีวิทยุ วุฒิอาสาฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดรายการเรื่องเล่าสตูล ทางสถานีวิทยุ         
FM 105 MHz ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00–14.00 น   

     ภาคกลาง 

 จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่   จ.นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม 
 

1)  จังหวัดนนทบุรี  
 1.1) การส่งเสริมการออกก้าลังกายแบบจินกังกง โดยการบรรยาย/สาธิตการยืดเส้นยืนสาย
ผสมผสาน ให้กับผู้สูงอายุและเยาวชนในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี         
บริเวณสามแยกทางเข้าสนามบินน้ าติดกับถนนติวานนท์ เป็นต้น ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ – 
๐๙.๓๐ น. เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวด ท าให้ร่างกายแข็งแรงและชะลอความแก่  

  1.2) โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)  

 1.3) การรณรงค์และส่งเสริมให้มีการท้าเกษตรอินทรีย์และปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการลงพ้ืนที่
พบปะเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในอ าเภอไทรน้อยและบางบัวทอง ในการรณรงค์และสนับสนุนให้ท าเกษตรอินทรีย์
และปลูกผักปลอดสารพิษ และให้ความช่วยเหลือชาวนารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งประสาน           
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบล (อสม.) และ
ผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ให้ซื้อข้าวที่มโีภชนาการสูงไปบริการสมาชิกในราคา ที่ไม่แพงเกินไป 
 1.4) การเสนอความเห็นและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.นนทบุรี โดยการเสนอ
ความเห็นไปยัง อบจ. อบต. และเทศบาลต่างๆ ให้ท าการส ารวจและขุด
ลอกคลองที่ตื้นเขิน ได้แก่ คลองบางพูด และคลองบางธรณี จัดท าโครงการ
ถนนสีเขียวในอ าเภอต่างๆ ของ จ.นนทบุรี เพ่ือสร้างความร่มรื่นและ     
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น การปลูกต้นไม้และต้นขี้เหล็กบริเวณริมคลอง
บางธรณี  เป็นต้น และการเสนอ วิ ธีแก้ปัญหาน้ า เน่ า เสียบริ เวณ          
ตลาดน้ าไทรน้อย 

2)  จังหวัดราชบุรี  
 2.1) โครงการเรื่องเล่าเมืองโอ่ง เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน โดยประสานความ

ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี AM ๑๕๙๓ MHz จัดรายการ “เรื่องเล่าเมือง
โอ่ง” ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของวุฒิอาสาฯ และความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  เช่น ปัญหาพัฒนาการของเด็กจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางและ     
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร สู่ความยั่งยืน ยาเสพติดปัญหาชาติ เป็นต้น  
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 2.2) โครงการปลูกต้น ไ ม้ ในพื้ นที่ ส าธารณะ        
เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2554 – 2559 ด าเนินการปลูกต้นไม้    
ในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน และริมถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
เพ่ิมพ้ืนที ่สีเขียว ให้กับชุมชน 
 2.3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ไท–ยวน บ้านคูบัว ต.คูบัว เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2536 – 
ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ ร่วมกับคณะผู้สูงอายุ (คณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดี) จัดตั้ง “จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว”       
ขึ้นภายบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว และก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จ ากัด เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิต          
ผ้าซิ่นตีนจกมีสถานที่จ าหน่ายผ้าทอมือ และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน แก่ผู้มาเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว และสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้การทอผ้าจก       
สู่ชุมชน และผลักดันผ้าจกให้เป็นสินค้าระดับจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชน อาทิ    
การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าจก การแข่งขันทอผ้าจก เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ยาวนานต่อไป  
 2.4) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ต้าบลเขาขลุง ราชบุรี เริ่มด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ธ.ก.ส. จังหวัด จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว และ
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งเด็กและเยาวชน แกนน าและสมาชิกในชุมชน และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการการเงินด้วยการท าบัญชีครัวเรือน และสนับสนุนการ  
ปลูกต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินที่สามารถถือครองได้ โดยเน้นการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินของ
ตนเองและชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเพ่ิมการออม รวมทั้งได้ขยายเครือข่ายไปยัง
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในการเปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  
 

3)  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 3.1) โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนารักษาแผ่นดิน (วัดประชาสามัคคี       
ต.ตะคร้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์) น้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
พระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – 
ปัจจุบัน  เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
เครือข่ายบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ประกอบด้วยผู้แทน 
18 หมู่บ้าน 6 วัด 1 ส านักสงฆ์ 7 โรงเรียนของชุมชน
ตะคร้อ 9 ชมรมวัฒนธรรมของ วัดพระศรีมหาธาตุ
ว ร ม ห า วิ ห า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล                     
สถาบันราชภัฏพระนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและนนทบุรี และพุทธสมาคมจังหวัด ด าเนินการ       
ปลูกต้นไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ณ วัดประชาสามัคคี เพ่ืออนุรักษ์พรรณไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ และส่งเสริม      
การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 3.2) โครงการ ”ธรรมสัญจร อบรมเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา” เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 255๐ 
– ปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ เป็นผู้ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัด และประสานงานกับ
โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งการเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านธรรมะ หลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้ง ๑๐ อ าเภอ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีละประมาณ ๖๐ โรงเรียน  
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 3.3) โครงการ “อบรมเด็กเยาวชน พุทธพิธีกรน้อย” เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2555 – 2559 
เป็นโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้ เด็กนักเรียนที่สนใจในพุทธประวัติและศาสนพิธี เข้ามาเรียนรู้การเป็นพิธีกร
ในพิธีทางศาสนาร่วมกับชาวบ้าน ครั้งละ 120 คน เช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 

4)  จังหวัดกาญจนบุรี  
 4.1) การพัฒนาแพเธคต้นแบบระบบเก็บเสียง วุฒิอาสาฯ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

เสียงดังจากการเปิดเพลงเสียงดังในการล่องแพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน และเสนอแนวคิด   
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 

5)  จังหวัดสมุทรสงคราม  
 5.๑) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการน ารูปภาพพระเกจิอาจารย์ และพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรม
วงศานุวงศ์ ใส่ในขวดที่มีรูปแบบต่างๆ (ขวดเหล้า ขวดกาแฟ ฯลฯ) ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมได้  
 5.๒) การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบ้าบัดและการดูแลสุขภาพอ่ืนๆ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 
2555 – ปัจจุบัน โดยการบรรยายให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็ง สาธิตเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค การสอนร้องเพลงประกอบท่าทาง การฝึกสมาธิ และ
การเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีตามบุญกริยาวัตถุ ๑๐ เป็นต้น 

 กลุ่มสุขภาพ 

 วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ เรื่อง ลายครามตามไปดูอาหารโรงเรียน  ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน 
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และสุขภาพ ที่วุฒิอาสาฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน 
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       ภาคเหนือ     

จ านวน  4 จังหวัด  ได้แก่  จ.เชียงใหม่  เชียงราย ล าปาง และอุตรดิตถ์ 

1) จังหวัดเชียงใหม่   
 1.๑)  กลุ่ มทอผ้ าห มู่บ้ านกะเหรี่ ยงแม่ขนาด           
ต.ท่ากาศ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน  โดยวุฒิอาสาฯ ให้ความรู้ เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างแนวคิดในการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์ปุาต้นน้ าในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
ส่งเสริมการปลูกพืชตามวิถีชีวิตท้องถิ่น การประกอบอาชีพของคน
ในชุมชน ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับการทอผ้าตั้งแต่เกิดจนตายในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มปลูกฝูาย ปั่นด้าย ทอผ้า ประดับลูกเดือย 
รวมถึงการอนุรักษ์เขตปุาต้นน้ า และประสานความร่วมมือกับภาคี
การพัฒนาในพ้ืนที ่ให้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน ในเรื่องต่างๆ   
 1.๒)  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสมอง ดอยสะเก็ด    
จ.เชียงใหม่ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ จ.เชียงใหม่ ริเริ่มแนวคิด ร่วมคิด ร่วมท าศูนย์
การเรียนรู้ธนาคารสมองให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนที่ 504 ไร่  และเป็น
วิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประกอบด้วย  ๑) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
คุณภาพน ้า โดยให้ความรู้ ค าปรึกษา กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตเครื่องกรองน้ าดื่ม การแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ า ๒) ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์ โดยความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เข้ามาสอนวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักอินทรีย์ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การใช้ผืนดิน
อย่างคุ้มค่า การรักษาปุา การสร้างฝายถวายในหลวง และหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

2)  จังหวัดเชียงราย   
 2 . 1 )  โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช            

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน 
วุฒิอาสาฯ เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการโครงการ ผลักดันให้
มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ด าเนินการ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เช่น ผลิตภัณฑ์จากต้นโผงเผง 
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเน่า ผลิตภัณฑ์ชาเขียว สมุนไพรรางแดง 
ผลิตภัณฑ์จากข้าวควบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตามแนวทางที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
ทรงพระราชด าริ จ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การปกปักพันธุกรรม
พืช (๒) การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (๓) การปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช (๔) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช    
(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และ (๖) การสร้างจิตส านึก โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
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หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในปุา รวมทั้งรวบรวม ส ารวจ วิจัย         
ผักพ้ืนบ้าน ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์พืชที่ใช้เป็นอาหารและพืชสมุนไพร  

 2.2) โครงการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการจัดการชุมชน เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 
2554 – ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ ท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาในการศึกษา ส ารวจ และจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล            
ด้านทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการจัดการชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนในฐานะเจ้าของพ้ืนที่เข้าร่วมด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานประชากร การประกอบอาชีพ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
โบราณคดี พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

 

3) จังหวัดล าปาง   
3.1) ชุมชนบ้านสามขา อ.แมะทะ เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2541 – ปัจจบุัน วุฒิอาสาฯ ร่วมเป็น

วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  (Constructionism)  ฝึกให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดด้วยการลงมือท ากิจกรรมและการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ สามารถพัฒนาตนเองและโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวิชาการและท่องเที่ยว ที่น าวัฒนธรรมประเพณี           
วิถีชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การทอผ้า การจักสานและการท านา มาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว 
นับเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งการเป็นผู้น าชุมชนบ้านสามขา ในการให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ชาวบ้านและหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อลดการเผาปุา ฟ้ืนฟูต้นน้ าล าธาร และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาด้วย   

 

4) จังหวัดอุตรดิตถ์  
 4.1)  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ชาวนาปราดเปรื่อง ร่วมกับเกษตรจังหวัดและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุตรดิตถ์  คิดค้นและวิจัยการผลิตข้าว อินทรีย์           
ที่ลดต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนเมล็ดพันธุ์และการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทันสมัยและปลอดภัย เช่น นวัตกรรมเครื่องบดดิน 
เครื่องโรยดิน เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ เป็นต้น และยังสามารถ
น าไปต่อยอดกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น   

 4.2) โครงการอุปกรณ์ส่ ง เสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ขาดการพึ่งพิง วุฒิอาสาฯ คิดค้น
อุปกรณ์เสริมสร้างฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาด
การพ่ึงพิง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในพ้ืนที่ เช่น มะค่านวดฝุามือ 
กะลาพาเพลิน ลูกคิดนวดฝุาเท้า เป็นต้น  และน าไปเผยแพร่
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สาธารณสุขจังหวัด 
ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ        
  4.๓) ชมรมกีฬาวู้ดบอล วุฒิอาสาฯ ของบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์      
เพ่ือจัดอบรมวุฒิอาสาฯ จ านวน ๕๐ คน เกี่ยวกับกติกา และวิธีการเล่น รวมทั้งจัดตั้งชมรมกีฬาวู้ดบอลโดยขอใช้
พ้ืนที่วัดกลางธรรมสาครเป็นสนามฝึกซ้อม โดยฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์ พุธ และเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   
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เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายในผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขัน
ระหว่างวุฒิอาสาฯ เป็นประจ าอีกด้วย 

 4.๔) ชมรมดนตรีและลีลาศเพื่อสุขภาพกายและจิตใจ วุฒิอาสาฯ รวมตัวกันจัดตั้งชมรมดนตรีและ
ลีลาศเพ่ือสุขภาพกายและจิตใจ  โดยท ากิจกรรมจิตอาสาร้องเพลงเพื่อมอบความบันเทิงและผ่อนคลายให้กับผู้ปุวย
ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และฝึกซ้อมการเต้นลีลาศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ       
ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

1.2 งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด         
กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ 

 1)  การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและการน าเสนอ
ผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 133 คน ดังนี้ 
 1.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา        
และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี      
มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 

 

 

 

 

 
 
 1.2) ภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส                           
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน 
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 1.3) ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม       
เมือ่วันที่  9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ณ เวลา โฮเท็ล จ.ราชบุร ีมีผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน 

 

 

 

 

 
 

 1.4) ภาคเหนือ  ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง และอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่       
16 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน 
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ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 2) การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ด าเนินงานและต่อยอดกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ          
ให้สาธารณชนทราบและน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ต่อไป 

 ลงพ้ืนที่ 2 จังหวัด จ.อุบลราชธานี ได้แก่ โครงการอุทยานบึงบัวอุบล และ           
จ.สุรินทร์  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  1) ฟาร์มอินทรีย์ตัวอย่าง จ.สุรินทร์             
2) การสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ       

3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย          
และการแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา 

 

 

 
ลงพ้ืนที่ 3 จังหวัด จ.สงขลา จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  1) โครงการพัฒนาสมุนไพร     
เพ่ือชีวิตสู่โรงเรียนและชุมชนจังหวัดสงขลา 2) การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต

ส าหรับผู้สูงอายุ และ 3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  จ.พัทลุง จ านวน         
2 โครงการ ได้แก่  1) โครงการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว และ          
2) โครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านนาหม่อม หมู่  6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว  และ                    
จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการน าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก          
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงทางดา้นปศุสัตว์ และ  3) โครงการฝายมีชีวิต 
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ภาคกลาง ลงพ้ืนที่  จ.ราชบุรี  จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการ  ได้แก่  1) โครงการปลูกต้นไม้               
ในที่สาธารณะ และ 2) การประชาสัมพันธ์ผลงานวุฒิอาสาฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ราชบุรี 

 
 ลงพ้ืนที่ 4 จังหวัด จ.ล้าพูน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าหมู่บ้านกระเหรี่ยงแม่ขนาด ต.ท่ากาศ    
อ.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสมอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงราย       

3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 2) โครงการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการจัดการชุมชน และ 3) โครงการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน และ จ.ล้าปาง ได้แก่ ชุมชมชนบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ   

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ  
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1.3 งานสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง 

 1) จุลสารธนาคารสมองราย 4 เดือน จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ ฉบับเดือนเมษายน จ านวน 6,000 เล่ม 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ   

 

 

  

 

 

 2) การปรับปรุงข้อมูลวุฒิอาสาฯ และเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ 
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2. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 
ในปี ๒๕๕9 มูลนิธิ พัฒนาไท ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ ายทั้งสิ้น จ านวน 3,740,000 บาท แบ่งเป็น                 

1) งานธนาคารสมอง จ านวน 2,000,000 บาท มีการเบิกจ่ายจ านวน 259,210.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.96 
ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ 2) งานบริหารจัดการ จ านวน ๑,740,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 
745,992.58 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.87 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ด าเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ 
การเป็นผู้ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ/แผนงาน และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ จัดท ารายงาน
สถานะงบการเงินของมูลนิธิฯ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง เป็นฝุายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  พร้อมทั้งจัดท าบัญชีงานธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
รวบรวมน าเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก  

 

ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕9 
 

ล าดับ งาน/กิจกรรม 
งบที่อนุมัติ 
ปี ๒๕๕9 

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค.- 30 พ.ย.๕9 

งบคงเหลือ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งานธนาคารสมอง ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 259,210.90 ๑,740,789.10 12.96 

๒. งานบริหารจัดการ มพท. 1,740,๐๐๐.๐๐ 745,992.58 994,007.42 42.87 

รวม ๓,740,๐๐๐.๐๐ 1,005,203.48 ๒,734,796.52 26.87 
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การจัดประชุมคณะกรรมการมลูนิธิพฒันาไท 
 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี : มูลนิธิพัฒนาไท จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่       
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕9 เพ่ือพิจารณาเรื่อง  ๑) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท        
๒) รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ๓) รายงานผลการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ในปี 2558 และ     
4) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2559 

 

  

ประชุมคณะกรรมการ : มูลนิธิพัฒนาไทจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 1/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9 เพ่ือพิจารณาเรื่อง  ๑) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559        
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559  ๒) รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ๓) รายงานผลการด าเนินงาน
ของมูลนิธิพัฒนาไท ในปี 2559  4) กรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2560 และ                
5) การจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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แผนที่ส านักงานมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มูลนิธิพัฒนาไท (อาคาร 3 ชั้น 5)  

เลขท่ี ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทร 0-2280-4085 ต่อ 3526  โทรสาร : 0-2282-9158 
http://pattanathai.nesdb.go.th 
Email : ptfnet@nesdb.go.th 
 

 
 
 

 

http://pattanathai.nesdb.go.th/
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