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ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้”


ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคะวันออก
เฉียงเหนือ”ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คานา
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คานา
มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ศึกษา วิจัย วางแผน ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน
และสังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา รวมทั้งสนับสนุน
แนวคิดและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง หรือเป้าหมาย
หลักของการพัฒนา และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับ
ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิพัฒนาไท ยังคงดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการ
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานาทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ มีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการทางานของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งยัง เน้นการพัฒนาคนและชุมชน/ท้องถิ่นแบบ
องค์รวม ในลักษณะการบูรณาการ การทางานแบบมีส่วนร่วมของวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย
การพัฒนาทุกภาคส่วน ภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรภาคประชาชน
ในลักษณะร่วมคิด ร่วมหนุนเสริมการทางาน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ส่งผลให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง
การดาเนินงานของมูลนิธิ พัฒนาไท โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และเกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม ทั้ งด้ านองค์ ความรู้ การถอดบทเรี ยนเพื่ อเป็ นตั ว อย่ า ง
ให้หน่วยงาน/ชุมชนนาไปไประยุกต์ใช้ และขยายผลการพัฒนาไปยังชุมชนต่างๆ วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกัน
ขั บเคลื่ อนงานอย่ างเข้ มแข็ งทั่ วทุ กภาคของประเทศ สร้ าง และขยายการพั ฒนาจนเกิ ดความร่ วมมื อ
ในการทางานของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้
และผลงานของวุฒิอาสาฯ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ
มูลนิธิพัฒนาไท ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและขยายการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ทุกภาคส่วนในลักษณะองคาพยพ โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นที่เป็นรากฐานการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น ของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดความเหลี่อมล้าในสังคม
นาไปสู่ความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และการบรรลุ
เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ ๑
ภาพรวมของมูลนิธิพัฒนาไท
การจัดตั้งมูลนิธิ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) จัดตั้ง มูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวม
แบบบู รณาการ รวมทั้ งสนั บสนุ นการแปลงแผน การพั ฒ นาประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (ชื่ อในขณะนั้ น )
จึงได้ดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทต่อสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาต
เมื่ อวั น ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เลขอนุญ าตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้ อมทั้ง ได้ ขอจดทะเบี ยนนิติ บุค คล
จากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีทุนจัดตั้งครั้งแรกจากการบริจาค
ของมู ล นิ ธิพ ระยาสุ ริ ย านุ วั ต ร ตามเงื่อ นไขของการจัด ตั้ง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และรัฐ บาลได้จั ดสรร
งบประมาณสมทบเพื่อเป็นเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท จานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทุนจัดตั้ง
ทั้งสิ้น ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มูล นิ ธิพัฒ นาไทได้รับการประกาศให้ เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล
ลาดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อทาหน้าที่ศึกษา วิจัย วางแผน และสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในลั กษณะที่เป็น
องค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้
คนเป็นศูนย์กลาง หรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๒) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือกั บต่างประเทศ
ทุกสาขา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๓) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผน การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น การติดตามประเมินผล และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ในทุกระดับ
๔) เพื่ อ สนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคอมพิ ว เตอร์
เพื่อการวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๕) จั ด กิ จ กรรม ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ฝึ ก อบรม วิ จั ย และกิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั น และต่ อ เนื่ อ งกั บ
การประกอบการ ตามข้อ ๑ - ข้อ ๔
๖) เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการสนั บ สนุ น และให้ ทุ น ในการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอรับการสนับสนุนจาก ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิ จ
เอกชน องค์ ก รประชาชน องค์ ก ารสาธารณประโยชน์ สถาบั น ทางศาสนา องค์ ก าร ระหว่ า งประเทศ

รายงานประจาปี ๒๕๖๒ หน้า | ๔
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง มีความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
ในทุกระดับ
๗) เพื่อดาเนินการในกิจการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๘) ไม่ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพฒ
ั นาไท
มุ่งเห็นผลสัมฤทธิ์ของการนาแนวคิดการพัฒ นาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวม การน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชน และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยงกัน
เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ตามที่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท
(มพท.) หรือ “ Pattana Thai Foundation (PTF) ” ต่อสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาต
เมื่ อ วั น ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เลขอนุ ญ าตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้ อ มทั้ ง ได้ ข อจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
จากกระทรวงมหาดไทย และได้ รั บ อนุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ ง ได้ มี ก ารจดทะเบี ย น
แก้ไขข้อบังคับ มาโดยลาดับ
ปัจจุบัน คณะกรรมการ มพท. มีจานวน ๑๔ ท่าน ประกอบด้วย ทีป่ รึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
๓ ท่าน และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ๑๑ ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ถึง วัน ที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท เสียชีวิต ๑ ท่าน (นายวิลาศ โลหิตกุล) แต่มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาทดแทน
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
( ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ )

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

–

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

นายพายัพ พยอมยนต์

นายโสภณ สุภาพงษ์

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

นางสุวรรณี คามัน่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

นายครรชิต เข็มเฉลิม

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

กรรมการ

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการและเหรัญญิก

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท
คณะกรรมการ มพท.
( ประธาน / รองประธานกรรมการ )

สานักงาน มพท.

งานการเงินและบัญชี

งานบริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก

งานสารสนเทศ
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วัตถุประสงค์การจัดทารายงาน
การจั ด ท ารายงานประจ าปี ของมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าเสนอผลการด าเนิ น งาน
ให้ แ ก่ ก รรมการมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ที่ ส นใจได้ รั บ ทราบ รวมทั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย (นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร) ที่ให้มูลนิธิและสมาคมจัดทารายงานการดาเนินกิจการ
ประจ าทุกปี เพื่อรายงานรายงานผลการดาเนิ นงานให้ นายทะเบี ยนมูล นิธิรับ ทราบ ผ่ านส านัก งานเขตพื้น ที่
ของกรุงเทพมหานคร ที่มูลนิธิและสมาคมได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานปี ๒๕๖๒
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
กรอบแผนการดาเนินงานและงบประมาณมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒ จานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย
แผนการดาเนินงานภายใต้งานธนาคารสมอง ๓ แผนงาน วงเงินรวม ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงานบริหาร
จัดการ มพท. ประกอบด้วย เงินเดือน/ค่าจ้าง ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ
จานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
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๑. งานธนาคารสมอง
มพท. ได้สนับสนุนงานธนาคารสมองมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของวุฒิอาสาธนาคารสมอง มีดังนี้
๑.๑ สถานภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง ใน ปี ๒๕๖๒ ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) มีจานวน
ทั้งสิ้น ๕,๔๒๙ คน เพิ่มขึ้น ๓๑๕ คน จากปี ๒๕๖๑ โดยภาพรวม เป็นชาย ร้อยละ ๖๗.๕๔ ส่วนใหญ่ร้อยละ
๔๓.๘๙ อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ ๓๘.๑๕ เป็นผู้ที่มี
ความเชี่ ย วชาญด้ านการศึกษามากที่สุ ด ร้ อยละ ๑๙.๑๖ รองลงมาเป็ น ด้ านการแพทย์และสาธารณสุ ข
ร้อยละ ๙.๔๙ และด้านการเกษตร ร้อยละ ๘.๔๗ และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๐.๗๔
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จาแนกตามการกระจายตัวตามภูมิภาค

ด้ านการศึกษา
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้ านการเกษตร
ด้ านสังคม ชุมชน แรงงาน
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ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านการวางแผนพัฒนา
ด้ านกฎหมาย
ด้ านการปกครอง การเมือง
ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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๑.๒ รูปแบบการทางาน
แบ่งเป็ นการทางานแบบปัจเจก มี การรวมกลุ่ มและทางานในระดับจังหวัดซึ่งมี จานวน ๒๓ จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดที่เข้มแข็งมาก คือ จังหวัดที่มีการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง จานวน ๗ จังหวัด ได้แก่
นครศรี ธรรมราช พัทลุ ง สงขลา นครราชสีมา สุ รินทร์ นนทบุรี และฉะเชิงเทรา เข้มแข็งปานกลาง คือ จังหวัดที่มี
การรวมกลุ่มและขับเคลื่อนงานเป็นระยะๆ จานวน ๑๖ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ยะลา สตูล บุรีรัมย์
ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี สระบุรี กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ และนครสวรรค์
อีกทั้ง วุฒิอาสาฯ ยังมีการรวมกลุ่มในเชิงประเด็น ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ
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๑.๓ แผนการขับเคลื่อนการทางานโดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เป็ นการขั บเคลื่ อนแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ด้ ว ยการน าปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ เ พื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าและสร้ างความเข้ มแข็ งของชุ มชนอย่ างยั่ งยื น ใน ๓ แผนงาน
ประกอบด้วย ๑) แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ในการลด
ความเหลื่อมล้าและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้าง
เครือข่ายและเชื่อมโยงการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒) แผนงาน สร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานธนาคารสมอง และ ๓) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้ดาเนินการร่วมกับสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๑.๔ ผลการดาเนินงาน
๑) แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่
ในการลดความเหลื่อมล้าและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
๑.๑) โครงการวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองกั บ การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ระดั บพื้ น ที่ : จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มพท. ได้ร่ ว มกั บ สศช.และวุ ฒิ อ าสาฯ ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารติ ด ตาม
การขั บ เคลื่ อ นงานปฏิ บั ติ การภาคี เครื อข่ าย “ฉะเชิ งเทราเมื องยั่ งยื น ” ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการนาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใ ห้ เ กิ ด ผ ล เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ข ย า ย ผ ล แ ล ะ ต่ อ ย อ ด
กา ร ด า เ นิ น ง าน ข อ ง วุ ฒิ อ า สา ฯ แ ล ะ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย จ. ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า
ให้สามารถยกระดับ เป็นเมืองน่าอยู่อย่ างยั่งยืน เกิดภาคีความร่วมมือ และเป็น
หุ้ น ส่ ว น ก า ร พั ฒ น า ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ
จัดการตนเองได้อย่ างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนในมิติการพัฒ นาของเป้าหมายการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ( SDGs) ๕ มิ ติ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
(๑) มิติการพัฒนาคน People ได้แก่ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสู งวัย
อาทิ “คนแปดริ้วไม่ทอดทิ้งกัน (Long-term Care) สุขภาพดีสร้างได้ที่บ้าน –
เมืองอาหารปลอดภัย” และการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยหลักการสอนของ
พระยาศรีสุ นทรโวหาร (น้ อย อาจารยางกูร) เพื่อพัฒนาทักษะและแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในทุกระดับชั้น รวมทั้งรวบรวมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร
(๒) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ได้แก่ การอนุรักษ์
แม่น้าบางปะกง เพื่อรักษาพื้นที่ชุ่มน้าและระบบนิเวศ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และรณรงค์อย่ างต่ อเนื่ อง และ จั ดทาฐานข้ อมูลท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
โรงเรียนธนาคารต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ด้ วยการเผยแพร่องค์ความรู้
การปลู ก บ ารุ งรั ก ษาและการใช้ป ระโยชน์ จากต้ นไม้แต่ ล ะชนิ ด ให้ แก่เด็ ก
นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการ มพท.
เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป และวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน – เกษตรอินทรีย์
ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก
เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ขั้นตอนการทาเกษตรอินทรีย์จน สามารถ พึ่งพาตนเอง
ได้มีการรวมกลุ่มและขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งภาคตะวันออก เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก( EEC )
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(๓) มิติความมั่งคั่งและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Prosperity) ได้แก่ การท่องเที่ยวชุมชนวิถีตะวันออก
“โครงการตะวั น ยิ้ ม สื บ สานชุ ม ชนตะวั น ออก หยั่ ง รากบางปะกง” โดยให้ เ ยาวชนในพื้ น ที่ สื บ ค้ น รากเหง้ า
ของถิ่ น อาศั ย และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จากผู้ สู ง วั ย เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากต้ น จาก เป็ น ต้ น และการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม ที่ดี และ
มีศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในการสื บทอดไปยังลู กหลานต่อไป(๔) มิติด้านความยุติธรรมและความสั นติสุ ข
(Peace) ได้แก่ ธรรมนูญตาบลน่าอยู่ โดยการสร้างตาบลน่าอยู่ ตาบลสุขภาวะ ด้วยการจัดทาธรรมนูญ ๘ ริ้ว และ
ปฏิญญาวาระเปลี่ยนตะวันออก เพื่อค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน ออกแบบทิศทางการ
พั ฒ นาภาคตะวั นออกที่ พึ ง ปรารถนาและจั ดท าแผนเดิ นหน้ าทางยุ ทธศาสตร์ และ (๕) มิ ติ หุ้ นส่ วนการพั ฒนา
(Partnership) อาทิ เครือข่ายภาคตะวันออกยั่งยืน โดยการติดตามการดาเนินนโยบาย EEC ศึกษาผลกระทบจาก
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการพัฒนาผังเมือง เพื่อรองรับ EEC
๑.๒) การจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การนาใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงสนั บสนุนการบรรลุ เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่ งยืน มพท. ร่ ว มกับ สศช. จัดงานก้าวพอดี
(A Bright Leap Forward) Open House ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพฯ เพื่อน าเสนอผล การขับเคลื่ อนการนาใช้ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสนับสนุนการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยมี ศ.ดร.สนิ ท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่ อง“ก้า วพอดี : การขั บ เคลื่ อนการน าใช้ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ กล่าวเปิดงาน การจัดงาน “ก้าวพอดี
การขับเคลื่อนการนาใช้ปรัชญาของ
๑,๕๐๐ คน โดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย
เศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการ
(๑) เวทีเสวนา ๗ เวที ได้แก่ (๑) จากปรัชญาของเศรษฐกิจ บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน”
พอเพียง (๒) Call for Collaboration & Action : “SDG11 Nexus (๓) นวัตกรรม เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ฐานราก สกัดความยากจน(๔) ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (๕) The Right Pace Forward : ธุรกิจกับการ
สร้างความยั่งยืน(๖) เรียนรู้ เรียนคิดก้าวที่ยั่งยืนของการศึกษาไทย และ (๗) ปลุกพลังความ D-พอ

เวทีเสวนา ก้าวพอดี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๒) นิทรรศการ SEP for SDGs สศช. มพท. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ สานักงาน กปร.
ธนาคารออมสิน บริษัท SCG บริษัท ปตท. บริษัทมิตรผล เทศบาลตาบลบ้านแฮด ร่วมจัดนิทรรศการ จานวน ๓๓ บูธ
ซึ่งมี เนื้ อหาเชื่ อมโยงกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ที่ สอดคล้ องกั บเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ๑๗ เป้ า หมาย
ซึง่ มีวุฒิอาสาฯ ๔ จังหวัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้
(๒.๑) พัทลุง นาเสนอกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ อ.บางแก้ว
โดยเริ่มต้นกระบวนการจัดการตนเองจากเปิดเวทีรับฟังปัญหาแต่ละคุ้ม จากนั้นร่วมกันคิดค้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ฐานราก อาทิ การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการปลูกพืช เพื่อยกระดับให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและชุมชน
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มีร ายได้เพิ่มมากขึ้น เป็น แหล่ งผลิ ตอาหารปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และรวมกลุ่ ม
เป็นเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตและแปรรูปน้าผึ้ง/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผึ้งชันโรง จากนั้นต่อยอดสู่การพัฒนาทุกมิติ อาทิ
การบริหารกองทุนชุมชน การออมและสวัสดิการ การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง บ ว ร/หมู่บ้านศีล ๕ การจัดการ
ขยะ และการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบัน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ เป็นต้นแบบในการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งอาเภอ
บางแก้ว
(๒.๒) นครศรี ธรรมราช โดยวุ ฒิ อาสาธนาคาร
สมองจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่
นาเสนอการจัดทา “ฝายมีชีวิต” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า
และป่าไม้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหา
และความสาคัญของระบบนิเวศ ด้วยกระบวนการประชาเข้าใจ
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโดยมีจิตสาธารณะร่วมกันสร้างฝายเพื่อ
โมเดลฝายมีชีวิต ของวุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช
ฟื้นฟูระบบนิ เวศในน้ าใช้ห ลั กธรรมชาติช่ ว ยธรรมชาติ จากนั้ น
ร่วมกันกาหนด “ธรรมนูญคลอง” ซึ่งเป็นกฎกติกาการใช้น้าร่วมกันอย่างยั่งยืน ในชุมชนโดยได้จัดสร้างฝายมีชีวิต
ทั่วประเทศ จานวน ๖,๕๐๐ ฝาย
(๒.๓) ฉะเชิงเทรา วุฒิ อาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราร่ว มกับภาคีเครือข่าย นาเสนอ
การขับเคลื่อนฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน ต่อยอดแนวคิดวิถีเกษตรพึ่งตนเองของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สู่การขับเคลื่อน
ประเด็ น ต่ า งๆ อาทิ ส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้ า ววนเกษตรอิ น ทรี ย์
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและบริ โ ภคเป็ น อาหาร/ยารั ก ษาโรค
ตามธรรมชาติ เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืชพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่ออนุรักษ์/จาหน่าย
เป็ นรายได้ เสริ ม จากนั้ นเชื่ อมโยงมิ ติ ทางสั งคมโดยการจ าหน่ ายยา
สมุนไพร อาทิ น้ามันไพล ยาดมสมุนไพรและนารายได้ไปช่วยเหลือ
ผู้เปราะบาง ในพื้นที่ เช่น เยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
กิจกรรม ของวุฒิอาสาฯ ฉะเชิงเทรา
(๒.๔) นนทบุ รี สาธิ ต การประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของและ
อาหารที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนปากเกร็ด อาทิ การทาพวงมโหตร การทาขนมไทย และแจกน้า
จุลินทรีย์ (น้า EM)
๑.๓) โครงการสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองในการขั บ เคลื่ อ นและ
สร้างกระบวนการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการน าใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงผ่ านกลไกวุ ฒิ อาสาธนาคารสมอง
ดาเนินการใน ๓ งาน ได้แก่
๑) การติดตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กลไกวุฒิ อาสาธนาคารสมอง ด้ว ยการถอดบทเรียนใน ๔ พื้นที่ ได้แก่
(๑) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม มีกระบวนการชุมชนจัดการตนเองด้วยการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมที่เกิดจากความ
ต้องการของชุมชน อาทิ จัดตั้งโรงเรีย นผู้ สูงอายุ การเพิ่ มพื้นที่ป่าโดยปลู กต้นยางนา (๒) ต.แม่ทา อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ร่วมออกแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ร่วมจัดพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย
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เขตอนุรักษ์ (๓) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ส่งเสริมการพัฒนาเชียงคานให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และแหล่ ง ท่อ งเที่ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ มี กิ จ กรรมที่ ส าคัญ ได้แ ก่ เชื่ อ มโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ย วกับ กิ จกรรมทางศาสนา
ฟื้นฟูวัฒนธรรมวิถีเชียงคาน พัฒนาถนนวัฒนธรรมฝ้าย เพื่อสานต่อทุนชุมชนในการเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากฝ้าย
และ (๔) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์มีการร่วมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒) ร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนเชิ ง พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ เครื อ เบทาโกร
ดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แ บบองค์รวม สร้างกลไกการขับเคลื่อนการทางานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็น
โมเดลต้นแบบในการขยายแนวคิดไปยังพื้นที่อื่น ดาเนินการในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งวุฒิอาสาฯ จังหวัดชุมพร
และ สศช. เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน สนับสนุนข้อมูล และติดตามการดาเนินงาน ที่มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นภาคีหลักด้านการศึกษา ร่วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชน เทศบาลตาบลปะทิว โดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน อาทิ พัฒนาระบบ Application ในการรดน้าพืชผัก การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์
สภาพภูมิอากาศ ดิน และน้าในการเพาะปลูก
๓) การพัฒนาสุขภาวะชุมชนสู่การจัดการตนเอง โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมกับสานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ในการชี้ป ระเด็น ปั ญหา การพั ฒ นาศั กยภาพชุ มชนท้อ งถิ่น ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และ
อ.เทิง จ.เชียงราย
๑.๔) การสร้าง ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายการทางานของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ระดับภาค มพท. ร่วมกับ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดั บภาค ใน ๒ ภาค ได้แก่ ภาคใต้และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน
ของภาคีการพัฒนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิอาสาฯ ตลอดจนขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนาในระดับ
พื้นที่จนถึงระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เน้นการดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การพัฒนา
อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และความเข้าใจในบริบททางสังคม ดังนี้
๑) ประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง “รวมพลั งวุฒิ อาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศบนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณโรงแรมทวิน
โลตั ส จ.นครศรี ธรรมราช มี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม
จานวน ๕๔๐ คน รู ป แบบการประชุม ประกอบด้ว ย
การจัดนิทรรศการ การบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี แผนพัฒ นาภาคใต้ และทิศทางการขับ เคลื่ อนสู่
การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้ เวทีเสวนานาเสนอ
ประชุมเขิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด
ตัวอย่างการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
สู่การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่นาไปสู่การบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ งระดมความคิ ดเห็ นการขับ เคลื่ อ นงานปี ๒๕๖๓ ของวุ ฒิ อ าสาฯกับ ภาคี
เครือข่าย มีรูปแบบสาคัญ ซึ่งได้ข้อสรุปของการทางานระยะต่อไปในประเด็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้า
ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติด การปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมเพื่ อ การสร้ างสุ ข ภาวะที่ ดี การลดละเลิ ก การใช้ ส ารเคมี ใ น
ภาคเกษตร เป็นต้น
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๒) ประชุมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง “รวมพลังวุฒิ อาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ระหว่างวันที่ ๑๘–๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทองธาริ น ทร์ จ.สุ ริ น ทร์ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
จ า น ว น ๓ ๖ ๖ ค น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย วุ ฒิ อ า ส า ฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิอาสาฯ ภาคอื่นที่มีการทางาน
ต่ อ เนื่ อ ง และภาคี ก ารพั ฒ นาจากภาคส่ ว นต่ า งๆ อาทิ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา ภาคประชาสังคม
และชุมชนท้องถิ่น สรุปได้ รูปแบบการประชุมประกอบด้วย
การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และดัชนีการพัฒนา การเสวนาพลัง
สูงวัย พลังสังคมการนาเสนอ ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ฯ ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร ะ ดั บ พื้ น ที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒอิ าสาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจั งหวั ดขอนแก่ น ชั ย ภูมิ บุ รี รั มย์ มุกดาหาร สุ รินทร์
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรนิ ทร์ วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
วุฒิอาสา และการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์
๒. แผนงานสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง
โดยการจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ อกสารองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ง านธนาคารสมอง
ผ่านเว็บ ไซต์ของ มพท. และ สศช. เฟซบุ๊ก มพท. และ ธนาคารสมอง รวมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่ว ยงานต่างๆ
ทั่วประเทศ ได้แก่
๑) การถอดบทเรียนกระบวนการดาเนินงานของวุฒิอาสาฯ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
และประมวล สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท าเป็ น เอกสารองค์ ค วามรู้ “๙ ย่ า งสู่ ค วามยั่ ง ยื น ของวิ สาหกิ จชุ มชน”
รวมทั้งแผ่นพับ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืน คนดีพอ
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๒) จุล สารธนาคารสมองรายไตรมาส จานวน ๔ ฉบับ (เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ธันวาคม ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

ฉบับที่ ๑๘

ฉบับที่ ๑๙

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒

ฉบับที่ ๒๐

ฉบับที่ ๒๑

กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒

ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
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๓. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
มูลนิธิพัฒนาไท ได้จัดจ้างบริษัทยูเฟส ๑๖๘ จากัด พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ให้ มีข้อมูล ที่ถูกต้อง สามารถค้น หาได้อย่างรวดเร็ว มีการแสดงผลที่ครอบคลุ มข้อมูลเชิงสถิติและสารสนเทศ
ที่สาคัญ และนาเข้าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยา รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ ได้แก่
เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาไท เว็บไซต์ธนาคารสมอง และเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม ทันสมัย
สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และจัดทาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android และ iOS
ในการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เว็บไซต์ มูลนิธิพัฒนาไท

เว็บไซต์ ธนาคารสมอง

เว็บไซต์ เศรษฐกิจพอเพียง

Application

Application

Application

ธนาคารสมอง

เศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิพฒ
ั นาไท
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งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท
ดาเนินงาน/กิจกรรม ได้แก่ ประสานการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ/แผนงาน
และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ จัดทารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ รายงานประจาปี บัญชีงาน
ธนาคารสมอง รายงานสถานะงบการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง สนับสนุนและดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประสานหน่วยงานภายนอกและสถาบันการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและรวบรวมนาเสนอ
ผู้ บริ หาร และการดูแลระบบสารสนเทศ รวมทั้ งปรับปรุ งข้อมูลและการขับเคลื่ อนงานธนาคารสมองในเว็บไซต์
และเฟสบุ๊คมูลนิธิพัฒนาไท ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๖๒ ประกอบด้ว ย วาระรั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ พัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วาระเพื่อทราบ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานประจาปี ๒๕๖๑ มูลนิธิพัฒนาไท
(๒) รายงานผลการดาเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒ (๓) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพั ฒนาไท
(ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมูล นิธิพัฒนาไท ในระยะต่อไป (มิถุนายน ธั น วาคม ๒๕๖๒) และ (๔) รายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ นงานของมู ลนิ ธิ พั ฒนาไท ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ของสานักงานสรรพากรภาค ๑ วาระเพื่อพิจารณา จานวน ๑ เรื่อง รับรองงบการเงินมูลนิธิ พัฒนาไท ปี ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
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แผนที่สานักงานมูลนิธิพฒ
ั นาไท

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลนิธิพัฒนาไท

มูลนิธิพัฒนาไท (อาคาร ๓ ชั้น ๕)
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๒๖
โทรสาร : ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗
http://pattanathai.nesdc.go.th
Email : ptfnet@nesdc.go.th
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ส่วนที่ ๓
รายงานการเงิน
รายงานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี ๒๕๖๒ มูล นิ ธิพัฒ นาไท มี สิ น ทรั พ ย์ รวม ๘๙,๔๕๙,๖๘๗.๙๐ บาท แบ่งเป็น สิน ทรั พย์หมุ น เวีย น
จานวน ๘๙,๒๗๙,๔๗๓.๒๘ บาท ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เงินลงทุนชั่ว คราว และ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน ๑๘๐,๒๑๔.๖๒ บาท
ส่วนหนี้สินและทุนสะสม รวม ๘๙,๔๕๙,๖๘๗.๙๐ บาท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียนอื่น จานวน ๙๕๕,๘๘๙.๓๐ บาท
และทุนสะสม จานวน ๘๘,๕๐๓,๗๙๘.๖๐ บาท ประกอบด้วย เงินทุนจัดตั้ง ยอดยกมาจากปีก่อน และรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ปี ๒๕๖๒ มูลนิธิพัฒนาไท มีรายได้ทั้งสิ้น ๕,๖๑๔,๔๑๔.๘๘ บาท ประกอบด้วย รายได้จากเงินบริจาค
จ านวน ๔,๐๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท และดอกเบี้ ย รั บ จ านวน ๑,๖๑๒,๐๑๔.๘๘ บาท และค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งสิ้ น
๔,๕๖๔,๘๔๔.๗๒ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายมูลนิธิพัฒนาไท จานวน ๗๗๑,๙๕๖ บาท และค่าใช้จ่ายงานธนาคารสมอง
จานวน ๓,๗๙๒,๘๘๘.๗๒ บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย จานวน ๑,๐๔๙,๕๗๐.๑๖ บาท

รายได้ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

เงินบริจาค

๔,๐๐๒,๔๐๐.๐๐ มูลนิธิพัฒนาไท

ดอกเบี้ยรับ

๑,๖๑๒,๐๑๔.๘๘ งานธนาคารสมอง

๓,๗๙๒,๘๘๘.๗๒

รวมรายได้

๕,๖๑๔,๔๑๔.๘๘ รวมค่าใช้จ่าย

๔,๕๖๔,๘๔๔.๗๒

รายได้สูงกว่ารายจ่าย

๗๗๑,๙๕๖.๐๐

๑,๐๔๙,๕๗๐.๑๖
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๑.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖-๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวิ น โลตั ส
จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๕๔๐ คน รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ
การบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาภาคใต้ และทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้
เวที เ สวนาน าเสนอตั ว อย่ า งการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่น าไปสู่ การบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ยั่งยื น รวมทั้ง ระดมความคิ ดเห็ นการขับเคลื่ อนงานปี ๒๕๖๓ ของ
วุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
๑.๑ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
เครือข่าย” โดย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “การขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่ภาคใต้
ด้วยพลังวุฒอิ าสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย”

ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย และ
อี กประมาณ ๑๐ ปี ข้ า งหน้ า จะเป็ น สั ง คมสู ง วั ย
โดยสมบูรณ์ คือ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้ อยละ ๒๐ ของประชากรทั้ งประเทศ การที่ สมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับ “ธนาคารสมอง”
ด้ว ยการนาศักยภาพผู้ สู งอายุมาร่ว มเป็น พลั งอาสา
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ

ในฐานะ “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ผนวกกับ
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางให้พสกนิกรได้นามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติในอนาคต จึงเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สาหรับการพัฒนาภาคใต้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งป่า ภูเขา ทะเล น้าตก และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น พหุ วั ฒ นธรรม วุ ฒิ อ าสาฯ ถื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์
ทั้งด้านวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประสานงาน สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน/ชุมชน ในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิล ปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น
การให้คาแนะน า ปรึกษา และพัฒนาการปลูกพืช ผัก ผลไม้ออร์แกนิค การจัดตั้งกลุ่มอาชี พและสร้างเครือข่าย
ให้ เ กษตรกรในการผลิ ต และขายสิ น ค้ า เกษตรเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ปลอดภั ย จากสารเคมี การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง ประสาน และเชื่อมโยงเครือข่ายในหลากหลายกลุ่ม/อาชีพ การถ่ายทอด
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของภาคใต้ การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ/ชุมชน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในชุมชน เป็นต้น
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๑.๒ การกล่าวต้อนรับ โดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒
ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี ๒๓ อาเภอ แต่มีประชากรมากที่สุดของ
ภาค ประมาณ ๑.๕ ล้านคน แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนชายฝั่งทะเล โซน
พื้นที่ป่า และโซนลุ่มน้า ส่วนใหญ่ทาการเกษตร ได้แก่ ปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน
และประมง แต่การทาการเกษตรมีความเสี่ ยงหลายด้าน ทั้งสภาพอากาศ และ
ราคาผลผลิต จังหวัดจึงได้สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
เพิ่มเติม ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้าง
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
พื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน การจราจร การป้องกันอาชญากรรม รอง ผวจ.นครศรี
ธรรมราช กล่าวต้อนรับ
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
พื้น ที่ ก็ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ เกิ ด การพั ฒ นาภายในจั ง หวัด โดยเฉพาะภาคประชาสั ง คมของจั ง หวัด ที่ มีบ ทบาทและ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น วุฒิอาสาธนาคารสมองได้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินงานเรื่องฝายมีชีวิต การจัดทา
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และการน าเสนอวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห ารเป็ น มรดกโลก เป็ น ต้ น นั บ ว่ า เป็ น พลั ง
ร่วมในการพัฒนาจังหวัดได้เป็นอย่างดี
๑.๓ การกล่าวรายงาน โดย นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ธนาคารสมอง เป็นพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๔๓ มอบหมายให้ ส านักงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ เป็ นหน่วย
ทะเบียนกลางธนาคารสมอง ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทาทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้
ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
ปัจจุ บัน มีวุฒิ อาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ ประมาณ ๕,๓๐๐ คน เป็นวุฒิ อาสาฯ
ในภาคใต้ ประมาณ ๗๒๐ คน ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมา การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการจัดประชุม
นายกิติศกั ดิ์ สินธุวนิช
รองประธานกรรมการ มพท. ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์งานวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ ที่ขับเคลื่อนงาน
กล่าวรายงาน
ร่วมกับ ภาคีการพัฒนาขยายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่ อนการพัฒนาระดับพื้นที่จนถึง
ระดับจังหวัด และส่งเสริมการพัฒนาการทางานแบบบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคส่วนต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้รู้จัก เข้าใจบทบาท และร่วมเป็นภาคี
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น
๑.๔ การบรรยาย เรื่ อ ง “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้ ” โดย
นางจณิส ตา จุ ล สุ ว รรณ์ ผู้ แ ทนส านักงานพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมภาคใต้ สศช.
ได้ กล่ าวถึ ง สภาพเศรษฐกิ จและสั งคมของภาคใต้ เป็ นฐานการผลิ ตด้านการเกษตร
ที่สาคัญของประเทศ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็น
อั น ดั บ ๒ ของประเทศ รองจากกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคใต้ จ ะต้ อ ง
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ตามธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร ควบคู่กับ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกับการพัฒนาการค้าการลงทุน

นางจณิสตา จุลสุวรรณ์ ผู้แทน สศช.
บรรยาย เรื่อง
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ แบ่งเป็น (๑) ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ๑๑ จังหวัด มีประชากร
ประมาณ ๗.๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๑.๑ ของประเทศ มุ่งเน้นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับ
ภูมิภาคอื่น และ (๒) ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีเป้าหมายการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ เชื่อมโยงการค้าและการ
ท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่ภาคการผลิต อาทิ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
๑.๕ การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้ ” โดย นาวาเอก
จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ศอ.บต. ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอานวยการกับหน่วยงานอื่น เพื่อรองรับ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนงานทั้งระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้าให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งได้ดาเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาคไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ทั้ งด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจที่น าไปสู่ การสร้ างงาน กระจายรายได้ ให้ แก่
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่มีการเชื่อมโยงใน
ทุกมิติ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและการสร้างความเข้าใจให้ทุกกลุ่ม/ทุกฝ่าย
หันหน้าเข้าหากันและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี อาทิ (๑) การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็ง ดาเนินโครงการฟาร์มสวนยาง ๑ ตาบล ๑ โครงการ เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา การ
ทาเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สินค้าเกษตร สร้างอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์และเรื่องราวของสินค้า แปรรูปอาหาร/ผลิต นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม
ศอ.บต.
น้าพริกแกง (๒) โครงการเมืองต้นแบบ ประกอบด้วย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ต้นแบบ บรรยาย เรือ่ ผูง้แทน
“ทิศทางการขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปน้ามันปาล์ม มะพร้าวครบวงจร และทุเรียน อ.เบตง สู่การปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้”
จ.ยะลา เมื อ งต้ น แบบการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น อ.สุ ไ หงโก-ลก จ.นราธิ ว าส
เมืองศูนย์การค้าชายแดน รวบรวมและกระจายสินค้า การสร้างสะพานข้ามแม่น้าโก-ลก และ อ.จะนะ จ.สงขลา
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ส่งเสริมการสร้างท่าเรือน้าลึก และอุตสาหกรรมทันสมัย ควบคู่ไปกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยการสนับสนุน
และอานวยการช่วยเหลือผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ (Start Up) ในด้านต่างๆ และ (๔) การพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ พัฒนา
ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT – GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) โดยเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor) ตลาดอาเซียน ประเทศจีน โลกมุสลิม และสถานศึกษา ๖ แห่ง
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เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน”

๑.๖ เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งมี นางสาวปทุมวดี นาคพล เป็นผู้ดาเนิน
รายการ สรุปประเด็นได้ดังนี้
๑.๖.๑ การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดย ผศ. วัชระ ศิลป์เสวตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดาเนินการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
แบบองค์รวมในพื้นที่ ต.ชุมโค จ.ชุมพร ร่วมกับบริษัทเบทาโกร โดยการสร้าง “ชุมโคโมเดล” ที่เน้น ๑) สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน ๒) งานแบบเครือข่ายร่วมกับ มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ
๓) ผสมผสานภูมิปัญญาชุมชนกับความรู้สมัยใหม่
๑.๖.๒ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม โดยพลังสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย น.ส.อามีเนาะห์ หะยี
มะแซ ประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมวานีตา กล่าวถึงการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคมว่า เป็นการ
ทางานเสริมพลังกลุ่มผู้หญิงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างอาชีพ โดยองค์กรอ๊อกแฟม ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ช่วยเหลือสังคมและลดความเหลื่อมล้า จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาและต่อยอดอาหาร งานหัตถกรรม งานผ้า และงานจักสาน ด้วยการสร้าง
ตลาด เพื่อ เพิ่ม มู ล ค่า แปรรู ป สิ น ค้า จากผลผลิ ต ในชุ มชน สร้ า งกองทุ น ช่ว ยเหลื อ สมาชิก และออกแบบงาน
หัตถกรรม เพื่อความหลากหลายของสินค้าและสร้างตลาดใหม่
๑.๖.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง โดย ดร.สุภาภรณ์อนุชิราชีวะ ผู้แทน
เครือข่ายรักษ์ปลา รักษ์ทะเล ได้กล่าวถึงการทางานของเครือข่ายฯ ร่วมกับประมงพื้นบ้านจังหวัดชายฝั่งทะเล ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีกระบวนการให้ความรู้และสร้างจิตสานึกแก่ผู้บริโภค ส่งเสริม
การประมงแบบอนุรักษ์ ส่งเสริมคุณภาพของสัตว์น้า และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
๑.๖.๔ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจัดการตนเอง โดย นายโกเมศร์ ทองบุญชู เครือข่ายการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า การทางานของเครือข่ายการจัดการภัย
พิบัติโดยชุมชน เป็นการทางานของเครือข่ายในแนวราบ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน เพื่อจัดการกับพิบัติภัยธรรมชาติ โดยใช้
งานวิชาการและภูมิปัญญามาพัฒนาและยกระดับให้ชุมชนสามารถอยู่กับภัยพิบัติได้
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เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที”่

๑.๗ เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่”
วุฒิอาสาฯ ๑๑ จังหวัดภาคใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ (๑) กระบี่ : การท่องเที่ยว เน้นการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด โดยวุฒิอาสาฯ
ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล กาหนดพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม (๒) ชุมพร :
เกษตรกรรมยั่งยืนทางรอดของเกษตรกรไทย วุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานและส่งเสริมสนับสนุนการ
ทาเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ถ่ายทอดความรู้และทาเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการใช้น้ามันไบโอดีเซล B ๑๐๐
ตามรอยพ่ อ (๓) ตรั ง : ส่ ง เสริ ม การปลู ก ทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ดี น าเสนอผ่ า นช่ อ งทาง YouTube
ทุ เ รี ย นนก
(๔) นครศรีธรรมราช : ฝายมีชีวิต หลักการของการสร้างฝายมีชีวิต คือ ปรองดองชุมชน ปรองดองธรรมชาติ หมายถึง
การสร้างระบบนิเวศให้สัตว์น้าเดินทางได้ ต้นไม้ คน และสัตว์น้า อยู่ร่วมกันได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชน
ต้องร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา เป็นการระเบิดจากข้างในส่งผลให้ชุมชนได้องค์ความรู้ที่หายไปกลับคืนมา ฝายมี
ชีวิตได้รับการยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัด และเป็นนโยบายระดับชาติของ
รัฐบาล (๕) นราธิวาส : โรงเรียนผู้สูงวัยตาบลลาภู ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน
อบต.ลาภู โดยวุฒิอาสาฯ มีบทบาทในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการทางานและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
รวมกลุ่มพัฒนาตนเอง (๖) ปัตตานี : เครื่องกรองน้าเพื่อชีวิต โดยอบรมให้ความรู้การผลิตเครื่องกรองน้ากันสนิมที่มี
คุณภาพให้ แก่ชุมชน (๗) พัทลุ ง : การสร้ างความเข้มแข็งชุมชนสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประสานและเชื่อมโยง
การขับเคลื่อนงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น ชุมชนจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ (๘) ยะลา : โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านยุโป โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างโรงเรียน
ผู้สูงอายุบ้านยุโป ให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีทักษะในการดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการพหุวัฒนธรรม
(๙) ระนอง : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชน โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ธรรมาภิบาล จ.ระนอง ทาหน้ าที่สอดส่ องและให้ ข้อสั งเกต ความรู้ และข้อเสนอแนะการดาเนินโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานในพื้นที่ (๑๐) สงขลา : การทางาน ร่วมกับเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ยุค ๔.๐ เพื่อสงขลาเมือง
สมุนไพร โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาพันธุ์ไม้ สมุนไพร พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว
บนเขาเทียมดา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และ (๑๑) สุราษฎร์ธานี : การสร้าง
รายได้/เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านชมรม
ตามรอยพ่อพอเพียง ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือน

รายงานประจาปี ๒๕๖๒ ภาคผนวก หน้า ฉ
๑.๘ การระดมความเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย
วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติในภาคใต้ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง ประเด็นที่มีความสาคัญด้านความมั่นคงของภาคใต้ คือ “การไม่มี
ยาเสพติด” โดยเฉพาะการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในรูปแบบ “บันได ๕ ขั้น” คือ ขั้นที่ ๑ การกาหนดนโยบายในการ
ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดของกระทรวง กรม และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ขั้ นที่ ๒ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
เรียกประชุมนายอาเภอเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน ขั้นที่ ๓ นายอาเภอประชุมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน เพื่อสร้างความเข้าใจและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในพื้นที่ โดยเริ่มดาเนินการในตาบลนาร่องที่มีความพร้อมและสมัครใจ ขั้นที่ ๔ ประเมินผลตาบลที่เข้าร่วม
โครงการทุก ๖ เดือน เพื่อกากับ ติดตาม และหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
และขั้นที่ ๕ ขยายผลไปสู่การบรรลุเป้าหมายพื้นที่ปลอดยาเสพติด คือ ทุกอาเภอ อาเภอละ ๑ ตาบล ใน ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยหลักที่จะเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคใต้ คือ การคมนาคมที่สะดวก ซึ่งจะต้องบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ งภาคใต้ ทั้งทางบก
ทางน้า ทางราง และทางอากาศ โดยมีแนวทาง คือ (๑) จัดทาโครงการบูรณาการระบบขนส่ง ทางบก ทางน้า ทางราง
ทางอากาศ ที่เชื่อมต่อจุดผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซีย ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล
โดยใช้หลักร่วมทุนแบบสากล Public Private Partnership (PPP) (๒) One Transport of Southern Connecting
World เพื่อให้ภาคใต้มีการคมนาคมแบบบูรณาการเชื่อมต่อโลกทุกมิติและเป็นศูนย์กลาง (HUB) ของอาเซียน และ
(๓) การสร้างถนน ๑๐ ช่องทาง มีช่องทางสาหรับอาเซียนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในอาเซียน มีความสะดวกสบาย
เส้นทางถนนที่ผ่ านทุกอาเภอมีจุดพักรถที่มีร้านอาหารและขายสินค้า สร้างรถไฟรางเชื่อมต่อทุกจังหวัดในภาคใต้
สร้ างท่าเรื อส าราญทั้งฝั่ งอ่าวไทยและอันดามัน ขยายสนามบินตามเมืองรองและยกระดับให้เป็น International
Airport และ Duty Free โดยภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการทั้งหมด
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ การพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ ปั ญหา “โง่ จน เจ็ บ”
เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ คือ ประชากรขาดความรู้ในการใช้ชีวิต ขาดภูมิคุ้มกัน เกิดความไม่รู้ ประสบปัญหา
ในการประกอบอาชีพ ทาให้รายได้ไม่เพียงพอ ยากจน และนาไปสู่การเจ็บป่วย จึงควรพัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้วยการ
พัฒนาให้ คนไทยทุ กคนมี สุ ขภาวะที่ ดี ทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ และสติ ปั ญญา โดยมี แนวทางการปลู กฝั งและรณรงค์
เรื่องพฤติกรรม ๓ อ. ได้แก่ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
และทาอารมณ์ให้แจ่มใส ด้วยการจัดสถานที่และสวนสาธารณะ เพื่อออกกาลังกายและการสันทนาการอย่างทั่วถึง
นาไปสู่แนวคิดโครงการ ๓ อ. เพื่อสุขภาวะ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย ในทุกตาบลๆ ละ ๓ หมู่บ้าน ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
โดยใช้กลไกอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๔ การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม ประเด็ นส าคั ญที่ สุ ดที่ สร้ าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ คือ “จัดการศึกษาให้เสมอภาคและ
มีคุณภาพ” ด้วยการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทุกโรงเรียน เน้นวินัย ความรับผิดชอบ และละอายต่อการทาผิด
และจั ดสรรบุคลากรให้ เพียงพอต่อสาระวิชา โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่ขั้นที่ ๑
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กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ขั้นที่ ๒ สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคคลากร และเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ขั้นที่ ๓
ส่งสารสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมและกระทรวงศึกษาธิการ ขั้นที่ ๔ คัดเลือกเป้าหมายและสารวจเป้าหมาย และ
ขั้นที่ ๕ ดาเนิ นการโดยเขตการศึกษาและวุฒิ อาสาฯ เพื่อให้ นักเรียนทุกคนในพื้นที่มีโอกาสได้รับความรู้เท่ากัน
อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ต้องการ
ขับเคลื่อนในการน าไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมคือ “การลด ละ เลิ ก การใช้สารเคมีในภาคเกษตร”
ที่ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา และสามารถทาได้ทันที โดยร่วมกันดาเนินการ ดังนี้ ขั้นที่ ๑ แจ้งให้คนในชุมชน
ทราบความสาคัญ วัตถุประสงค์ กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ขั้นที่ ๒ จัดตั้งกลไกการทางาน ตั้งกลุ่ม/รับสมาชิก/เลือก
คณะกรรมการ ขั้นที่ ๓ วางกรอบ กติกา กฎเกณฑ์ของชุมชน หลักเกณฑ์การประเมินผล และผลักดันให้ภาครัฐบังคับ
ใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทาผิด ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามผลการดาเนินงาน
ของชุ มชน เพื่ อปรั บ ปรุ งให้ เหมาะสมกั บ บริ บทแต่ ล ะพื้ นที่ และขั้ น ๕ บรรลุ เป้ าหมาย ครั ว เรื อนร้ อยละ ๕๐
ของหมู่บ้าน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในภาคเกษตร ภายใน ๓ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
มากที่สุดในภาครัฐคือ “ประเทศไทยปราศจากการทุจริต” เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาและความเจริญ ในทุกด้าน
สถาบันของชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ กินดีอยู่ดี และ
มีความสุ ข งบประมาณนาไปใช้ จ่ ายอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล และสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่นักลงทุน
ต่างประเทศ โดยมีวิธีการดาเนินงาน ประกอบด้วย (๑) ตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย ให้เอื้อต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กาหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดช่องว่างให้ผู้มี
อานาจทาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง (๒) สร้างจิตสานึกให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓) เพิ่มระบบ/กลไกการตรวจสอบหน่วยงาน
ในทุกระดับ อาทิ สภาประชาชน ร่วมกากับดูแล ตรวจสอบ แนะนาและช่วยเหลืองานของอาเภอและจังหวัดให้มี
ธรรมาภิบาล (๔) ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ใช้สมบัติและทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สู งสุ ด อาทิ ทุกโครงการที่จะดาเนินการต้องประกาศ/แจ้งให้ ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน ทั้งเรื่อง
งบประมาณ กาหนดเวลา ผู้จัดทา ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ (๕) ให้สานักงาน ป.ป.ช. จัดสารวจ/
ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ทุกปี (๖) อบรมและพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม (๗) คัดเลือกข้าราชการและ
นักการเมืองอย่างเข้มงวด (๘) เพิ่มเงินเดือนข้าราชการให้ เพียงพอแก่การครองชีพ มีสวัสดิการที่ดี เพื่อป้องกันการ
เรียกร้องรับเงินจากประชาชนและธุรกิจต่างๆ และ (๙) พัฒนาคนไทยให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ ผู้นาในทุกระดับ
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และยกย่องผู้ทาความดีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ สิ่งที่จะดาเนินการได้ทันทีและมีความสาคัญ
เป็นลาดับแรก คือ การจัดกิจกรรม/โครงการ “สร้างจิตสานึกให้ประชาชน เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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๒.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศบนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” จัดขึ้นระหว่ างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทองธาริ น ทร์ จ.สุ ริ น ทร์ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน ๓๖๖ คน ประกอบด้ ว ย วุ ฒิ อ าสาฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิอาสาฯ ภาคอื่นที่มีการทางานต่อเนื่อง และภาคีการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึ กษา ภาคประชาสั งคม และชุ มชนท้องถิ่ น รู ปแบบการประชุมประกอบด้ วย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดัชนีการพัฒนาคน การเสวนา พลังสูง
วัย พลังสังคม การนาเสนอผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ของจังหวัด
ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มุกดาหาร สุรินทร์ และ การเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ใน จังหวัดสุรินทร์
๒.๑ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ มี ศั กยภาพ
ที่ ด้ อ ยกว่ า ภาคอื่ น ทั้ ง เรื่ อ งความสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ที่ ระบบ
ชลประทาน สั ดส่ ว นการพั ฒ นารายได้ จ านวนผู้ สู งอายุ และ
ผู้ ป ระสบปั ญ หาความยากจน ท าให้ โ อกาสที่ จะพึ่ งพาตนเอง
มี น้ อย ขณะที่ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อมี สิ่ งที่ ภาคภู มิ ใจ คื อ
(๑) ความอุดมสมบูรณ์เชิงวัฒนธรรม (๒) ภูมิเศรษฐศาสตร์หรือ
สถานที่ตั้ง เป็ นศูนย์ กลางอนุ ภาคลุ่ มน้ าโขงและเป็ นเขตติดต่ อ
หลายวั ฒ นธรรมของหลายประเทศ (๓) ความสามารถ
นายนิวัติ น้อยผาง รองผวจ.จังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าวต้อนรับ
ที่หลากหลาย การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างผสม
กลมกลืน โดยสุรินทร์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอีสานใต้ ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมขอม ผสมกลมกลืนกันระหว่าง
๓ ชนเผ่ า ทั้งเขมร กูย และลาว และ (๔) การร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่ วน คือ การนาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมาเป็นเสน่ห์ของชุมชน ซึ่ง จ.สุรินทร์ใส่ใจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน คือ การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ซึ่งการผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัย
การทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกช่วงวัย อาทิ วุฒิอาสาฯ และภาคีการพัฒนา ทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่
ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่
๒.๒ กล่าวรายงาน โดย นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับธนาคารสมอง เมื่อปี ๒๕๔๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรจะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามา
ทาหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทาหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้อง
คุ้มครองบ้านเมือง...เรียกว่า เบรนแบงค์ (Brain Bank) ธนาคารมันสมอง...”
นายกิติศกั ดิ์ สินธุวนิช
รองประธานกรรมการ มพท.
กล่าวรายงาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ มอบหมายให้สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ทาหน้าที่เป็นหน่ วยทะเบี ยนกลาง
ธนาคารสมอง รวบรวมข้ อมู ล จั ด ท าบั ญ ชี ท าเนี ย บผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และเป็ น
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ผู้ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้นาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาช่วยงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ปั จ จุ บั น วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ป ระมาณ ๙๕๑ คน ซึ่ ง การ
ดาเนินงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ
เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ มพท.และ สศช.
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง ที่เป็นรูปธรรมผ่านการจัดนิทรรศการแล้ว ยังเกิดเครือข่ายและเชื่อมโยงการทางานระหว่างวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง ทั้งภายในและระหว่างจังหวัด กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดและ
พื้นที่ จะได้รู้จัก เข้าใจบทบาท และสามารถใช้พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง มาร่วมขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น
๒.๓ ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ โดย นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธาน
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์

นายฉัตรชัย ชุมนุม
ประธานวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์
กล่าวรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุ รินทร์ มีจานวนทั้งสิ้ น ๙๒ คน ได้สร้าง
เครื อ ข่ ายแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ แ ละความร่ ว มมื อในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นวิ ช าการ
การประชาสั มพันธ์ ร่วมกับประเทศกัมพูชา และงานอาสาสมัครกับองค์กรเอกชน
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น การทางานเชิงรุกในการสนับสนุนให้คาปรึกษา และร่วมเป็น
วิท ยากรภาษาอั งกฤษ ภาษาเขมร เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และสั ง คม คุ ณธรรม
จริยธรรม สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดกับ
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจาทุกเดือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวุฒิอาสาฯ
ทางสื่อต่างๆ และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน
ของปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

๒.๔ การบรรยาย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย นายมนตรี ดีมานพ ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช.
ปั ญ หาหลั ก ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ (๑) น้ า
เป็นข้อจากัดในเชิงกายภาพ โครงสร้างดินของพื้นที่ไม่สามารถสร้างแหล่งน้าขนาด
ใหญ่ได้ (๒) มิติทางเศรษฐกิจ ปัญหาการผลิตสินค้าหลักทางการเกษตรมีน้อยชนิด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของภาคมีเพียง ร้อยละ ๑๐ ของ GDP
ทั้งประเทศ และข้อจากัดด้านแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และ (๓) มิติทางสังคม
สัดส่วนผู้สูงอายุมีจานวนมากและยังขาดการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูง
นายมนตรี ดีมานพ ผูแ้ ทน สศช.
บรรยาย
เรือ่ ง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วัยอย่างเหมาะสม ทั้งด้านสุขภาพและทักษะประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้ ได้กาหนด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของภาค
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงแหล่งน้าตามธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้าอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหา
ความยากจนและพัฒนาผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่ อมล้าทางสังคม โดยส่ งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ สร้ างความเข้มแข็ งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ เน้นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการดาเนินงานกับ
สถาบั นการศึกษาในพื้นที่ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่ งเสริมให้ ชุมชนและคนในพื้นที่
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รอบข้างได้ รั บประโยชน์ จากการท่องเที่ ยว ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๕ ใช้ โอกาสจากการพั ฒนาโครงข่ ายคมนาคมขนส่ ง
ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค และยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้ านในการสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.๕ การบรรยายเรื่อง “ดัชนีการพัฒนาคน” โดย นางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผู้อานวยการกลุ่มงานฐานข้อมูล
และพัฒนาตัวชี้วัดสังคม กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ( Human Achievement Index : HAI )
เป็นค่าคะแนนที่ใช้วัด ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับ จังหวัด
เพื่อที่แต่ละจังหวัดจะได้ทราบลาดับการพัฒนาคนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น จุดเด่น –
จุดด้อยการพัฒนาของแต่ละจังหวัด และเป็นเครื่องมือในการศึกษาเชิงลึก การแก้ไข
และพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขี้ น โดย HAI เป็นค่าดัชนีรวม ประกอบด้ว ย
๘ ดัชนีย่อย ดัชนีย่อยละ ๔ ตัวชี้วัด รวม ๓๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านสุขภาพ การศึกษา
ชี วิ ต การงาน รายได้ ที่ อยู่ อาศั ยและสภาพสิ่ งแวดล้ อม ชี วิ ตครอบครั ว และชุ มชน
การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม

นางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผู้แทน สศช.
บรรยาย เรือ่ ง “ดัชนีการพัฒนาคน”

ในปี ๒๕๖๒ ภาพรวม HAI ระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ ๐.๖๒๑๙ คงที่เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้
HAI ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดที่มีความก้าวหน้า การพัฒนาคนมากที่สุด ๓ ลาดับแรก มีดังนี้
(๑) สุขภาพ ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม มหาสารคาม (๒) ชีวิตการงาน ได้แก่ อานาจเจริญ สกลนคร เลย (๓) ที่อยู่อาศัยฯ
ได้แก่ อานาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ (๔) คมนาคม ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม (๕) การศึกษา ได้แก่
ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี (๖) รายได้ ได้แก่ หนองคาย เลย ร้อยเอ็ด (๗) ชีวิตครอบครัวฯ ได้แก่ หนองบัวลาภู
บึงกาฬ สกลนคร และ (๘) ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ อานาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม

เวทีเสวนา“พลังสูงวัย พลังสังคม”

๒.๖ เวทีเสวนา “พลังสูงวัย พลังสังคม”
เป็ น การน าเสนอตั ว อย่ างและแนวคิ ด การขั บเคลื่ อนงานของภาคส่ ว นต่ างๆ ในระดั บพื้ นที่
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนงานของ
วุฒิอาสาฯ ได้ตามบริบทและภูมิสังคม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใน ๓ รูปแบบ ดังนี้
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๒.๖.๑ บ้านมั่นคงสู่คนชุมแพจัดการตนเอง โดย นางสนอง รวยสูงเนิน ประธานกองทุนเพื่อ
ที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น
เมื่อปี ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ยากจนของประชาชน เทศบาลเมืองชุมแพร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) (พอช.) ดาเนินการสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อน /ยากจนทั่วทั้งเขตเทศบาล และริเริ่ม
แก้ ไ ขปั ญหาชุ ม ชนผู้ มี ร ายได้ น้ อยที่ ก ระจั ดกระจายทั่ ว เมื องชุ มแพ ให้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ตามแนวทางของโครงการบ้านมั่นคง โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพคนให้ สามารถพึ่งตนเองได้ ปัจจุบัน มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ มี
รายได้น้อยได้แล้ว ๑,๐๕๒ ครัวเรือน จาก ๑๓ โครงการ และขยายผลการพัฒนาไปสู่
การสร้ างอาชีพ เพื่ อเป็ นรายได้เสริ มของชุมชน อาทิ ลงขันทานารวม วิสาหกิ จชุมชน
โรงน้าดื่ม รวมทั้งมีเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเพิ่มพลังการต่อรอง พลังใจแก่คนทางาน และเติมเต็มความรู้ให้กันและกัน

นางสนอง รวยสูงเนิน
ประธานกองทุนเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
เมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น

ส าหรั บกระบวนการดาเนิ นงาน มี ดังนี้ ๑) ส ารวจข้อมูล ผู้ เดือดร้อนทั้งเมืองในทุ ก
ประเด็น ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้สารวจ ๒) จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลและชุมชน เกี่ยวกับผลการสารวจความเดือดร้อน ทาให้เทศบาลเห็นขนาดของปัญหาความเดือดร้อน
และข้อจากัดด้านงบประมาณ ๓) ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง โดยรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงชุมชนและ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่าจาก พอช. เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีระยะเวลาผ่อนชาระคืน ๑๕ ปี รวมทั้งเจรจาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ของกรมธนารักษ์ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ และสร้างระบบการดูแลกันเอง
ในชุมชน และ ๔) รักษาบ้านไว้ด้วยการพัฒนาอาชีพ เนื่องจากชุมชนมีหนี้ที่ต้องผ่อนชาระสินเชื่อบ้านกับ พอช.
รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายจาเป็นต่างๆ จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบ้านเพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านั้น จึงต่อยอดการ
พัฒนาไปสู่การหาอาชีพเสริมให้คนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชนสามารถรักษาบ้านเอาไว้ โดยยึด
ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
๒.๖.๒ เกษตรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดย ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ พรานัก กลุ่มชาวนา
ไทอีสาน จ.ศรีสะเกษ
กลุ่ ม ชาวนาไทอี ส านเกิ ด จากการรวมตั ว ของชาวนารุ่ น ใหม่ ใ น ๗ จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อานาจเจริญ สกลนคร ร้อยเอ็ด
และมหาสารคาม ที่มีความเชื่อมั่นในการทานาแบบอินทรีย์ และมุ่งเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
พื้ นบ้ านและพั ฒนาพั นธุ์ ข้ าวใหม่ ให้ มี รสชาติ ดี คุ ณภาพสู ง และแข็ งแรงเหมาะสมกั บ
สภาพอากาศที่ เปลี่ ยนแปลง ปั จจุ บั น มี สมาชิ กจ านวน ๑๕ คน โดยมี นายแก่ นค ากล้ า
พิลาน้อย (ตุ๊หลาง) ผู้นากลุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้การทานาเกษตรอินทรีย์
ว่าที่รอ้ ยตรี เฉลิมศักดิ์ พรานัก
แบบประณีตให้แก่สมาชิกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น จากนั้นแยก
กลุ่มชาวนาไทอีสาน
จ.ศรีสะเกษ
ย้ายไปทานาในพื้นที่ของตนด้วยการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม อาทิ การคานวณลมฝน ซึ่งเป็น
ข้อมูลเฉพาะที่ได้จากการสังเกตในแต่ละพื้นที่ เพื่อกาหนดวันตกกล้าข้าวให้พอดีกับการเริ่มต้นของฤดูฝน การคัดเลือก
พันธุ์ข้าว โดยพิจารณาถึงขนาดกอ ความสูงของต้น ขนาดรวง ความสมบูรณ์ของเมล็ด และรสชาติ รวมทั้งผลผลิต
ของข้าวแต่ละสายพันธุ์เมื่อนาไปปลูกในพื้นที่ต่างกัน เพื่อนาไปพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ส่วนช่องทาง
การขายและการประชาสัมพันธ์จะใช้ช่องทางเพจบนเฟซบุ๊ก และออกบูธตามงานต่างๆ เท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มชาวนาไท
อีสานจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวนารุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น ในการทาเกษตรแบบพึ่งพา
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ตนเองด้วยวิถีดั้งเดิม ใส่ ใจธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และการอนุ รักษ์และพั ฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมื อง การให้
คาแนะนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากคนรุ่นเก่า และการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๓ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ : เชียงคาน โดย นายสุริยัน แก้วกัญญา ประธาน
วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า อ.เชียงคาน จ.เลย
กลุ่มวิ ส าหกิจชุมชนบ้ านต้นหล้ าเป็นกลุ่มที่ดาเนินงานด้าน
การท่ อ งเที่ ย วใน อ.เชี ย งคาน ที่ เ น้ น การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่ออนุรักษ์วิถีฝ้ายเมืองเลย และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาควิชา
การ (คลังสมอง) โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่ม
จากการระเบิ ดจากข้ างใน น าปั ญหาของชุมชนมาร่ว มพูด คุยแลกเปลี่ ย นกัน จากนั้ น
นายสุริยัน แก้วกัญญา
ร่วมกันค้นหาตัวตนของตนเอง เช่น ในอดีตชุมชนมีต้นฝ้ายจานวนมาก การรื้อฟื้นและ ประธานวิ
สาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า
สืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ถนนฝ้ายสายวัฒนธรรม พิธีกรรมลอยเคราะห์
ลาดับต่อมา เป็นการเขียนแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เช่น
สสส. ภาควิชาการ เป็นต้น และการกากับดูแลกลุ่มฯ อาทิ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
การไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือ ครองที่ดิน รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ถึง
ลูกหลาน ด้วยการให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและซึมซับวัฒนธรรมไปในวิถีชีวิต ส่งผลให้
ชุมชนเกิดความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

เวทีเสวนาภาคีเครือข่าย

๒.๗ เวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
วุฒิอาสาฯ และภาคี เครือข่าย ๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาเสนอผลการดาเนินงานไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๒.๗.๑ ขอนแก่น : การพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คน
ในชุมชนและดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จ.ขอนแก่น ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า ๑๐๐ วิชา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ เช่น แพทย์แผนไทย วัฒนธรรมอีสาน การแปรรูปสินค้าท้องถิ่น การจัดทาหนังสือประวัติศาสตร์หมู่บ้านและ
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องค์ความรู้ที่หลากหลายของภาคอีสาน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
และอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๗.๒ ชั ย ภู มิ : การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี สุ ข ภาพดี ไม่ ล้ ม ไม่ ลื ม ไม่ ซึ ม เศร้ า กิ นข้ า วอร่ อ ย
โดยแนะนาให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดังนี้ ๑) มี SEX ทุกวัน โดย S = Sleep E = Eat X = eXercise ๒) กินยา
อายุวัฒนะ วันละ ๔ เม็ด ได้แก่ น้า เดิน นอน ร้องเพลง ๓) กินยาชะลอความแก่ ได้แก่ รักให้เป็น ใจเย็นเข้าไว้ คลาย
วิตก พกอารมณ์ขัน หมั่นบริหารกายจิต คิดทันสมัย รู้จักให้อภัย เข้าใจคนอื่น อย่าฝื นความจริง สงบนิ่งให้เป็น และ
๔) สมาร์ท ๔ อย่าง ได้แก่ Smart Walk ไม่ล้ม Smart Brain ไม่ลืม อาทิ ร่วมกิจกรรมทางสังคม ชมรม สมาคมต่างๆ
Smart Sleep ไม่ซึมเศร้า โดยนอนหลับ ฝึกสมาธิ เข้านอนด้วยการให้อภัย ตื่นนอนด้วยความรัก ไปเที่ยว และ Smart
Eat กินข้าวอร่อย โดยกินอาหาร ๓ เวลา ดื่มน้าเป็นยา กินปลาเป็นหลัก กินผักเกินครึ่ง ไข่ไก่ฟองหนึ่ง อย่าพึ่งกาแฟ
อย่าแก่ของเค็ม อย่าเข้มของหวาน อย่าทานของทอด อย่าดอดแต่เหล้า อย่าเฝ้าดูดควัน สุริยันต์วันทา เริงร่าออกกาลัง
กาย ยืดเส้นสายเป็นนิจ สมาธิจิตประจา สาคัญ “ปล่อยวาง”
๒.๗.๓ บุรี รัมย์ : ครอบครัวไทยรู้รักสามัคคี วุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิ
สายธารครอบครัวบุรีรัมย์ สมาคมแม่หญิงบุรีรัมย์ ชมรมแม่หญิงบุรีรัมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้นาท้องที่ และ
ผู้นาท้องถิ่น จัด “เวทีครอบครัวรับพร” เพื่อสร้างคู่รักที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบในชุมชน โดยเน้นกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ของคู่รักแต่ละครอบครัวให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะประสบปัญหาอะไรก็ตาม เช่น การนอกใจ
การทะเลาะเบาะแว้ ง ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้ าหมายจะดาเนินการ ๑ โครงการ ๑ ตาบล จนครบ ๑๘๘ ตาบล ปัจจุบัน
ดาเนินการไปแล้ว ๔๕ ตาบล
๒.๗.๔ มุกดาหาร : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน สืบเนื่องจากป่าชุมชนที่มี
อยู่เดิมในจังหวัด มีพื้นที่ลดลง เนื่องจากการดูแลไม่ทั่วถึง มีการทาลายป่าเพื่อขยายที่ ทากิน และการใช้ประโยชน์จากป่า
และต้นไม้ ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น แหล่งอาหาร ใช้ไม้สร้างบ้าน เป็นต้น จึงร่วมระดมความคิด เห็นในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมป่าไม้ กรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และ
คนในชุมชน โดยใช้กลไก บ ว ร (บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน) มาร่วมดาเนินกิจกรรม “ตุ้มโฮม ฮักแพง” อาทิ
การปลูกไม้ บวชป่า พาเที่ยว ผูกเสี่ยวกับต้นไม้ สุขใจกับธรรมชาติ ปล่อยสัตว์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของต้นไม้
แต่ละชนิ ด รวมทั้งน าอาหารมารั บประทานร่วมกั น ส่ งผลให้ ป่ าชุมชนเป็นแหล่ งสมุนไพร แหล่ งอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ศูนย์รวมการสร้างความสามัคคีในชุมชน เกิดการร่วมคิด ร่วมทา และแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ปัจจุบัน
ป่าชุมชนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก ๑๑,๓๐๐ ไร่ เป็น ๑๙,๕๙๗ ไร่ และได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต และ
รางวัลลูกโลกสีเขียว
๒.๗.๕ สุ ริ น ทร์ : ชมรมผู้ สู ง อายุค อโค วุ ฒิ อ าสาฯ ได้ รับ เกี ย รติ จากคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุคอโค ให้ร่วมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุในตาบล จึงได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ
ในชมรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และ
ศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเห็นว่า
ควรมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน จึงนาเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และมีมติ ให้เปิด
โรงเรีย นผู้สูงอายุคอโคขึ้น จากนั้ นได้ประสานกับองค์การบริหารส่ว นตาบล (อบต.) คอโค ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่ในการจัดหาสถานที่ พระครูปิยธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์ เจ้าคณะตาบลคอโค
ช่วยจัดผ้าป่าเพื่อมอบเป็นทุนดาเนินการ และเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ นายก อบต. รองนายก อบต. อดีตผู้ใหญ่บ้าน
มาร่วมเป็น นักเรียนในรุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้สู งอายุของ อสม. และ
รพ.สต. ร่วมกับการทาแผนพัฒนาผู้เรียน เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาชีวิต ให้ผู้สูงอายุ
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รู้จักการดูแลตนเองและการป้องกันตัวจากอุบัติเหตุพื้นฐาน วิชาชีพ วิทยากรจากเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้และรื้อ
ฟื้นพื้นฐานการทาเกษตร การทานาอินทรีย์ การเกี่ยวข้าว/นวดข้าว การทาเกษตรผสมผสาน การทาสมุนไพรและ
เครื่องประทินผิว การทาขนมไทย และวิชาการ โดยเชิญครูและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ อาทิ ภาษา
อาเซียน ภาษาอังกฤษ สาธารณสุข และการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ โดยมีการสอบวัดผลเพื่อกระตุ้น/พัฒนา
สมองส่วนความจาของผู้เรียนด้วย
๒.๘ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
๒.๘.๑ โครงการเกษตรอทิตยาทร สืบเนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ได้เสด็จฯ มาเยี่ยมพสกนิกรชุมชนบ้านระไซร์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๘ ทรงทราบถึ งปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชน เนื่ องจาก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาโดยอาศัยน้าฝน มีรายได้จากการทานา
เพียงอย่างเดียว หลั งจากฤดูทานา พื้นที่ถูกทิ้งว่างเปล่าเป็นเวลา ๔-๕
เดือนในทุกปี เพราะไม่มีน้าทาให้เกษตรกรมีรายได้ ไม่เพียงพอมีความ
เป็ นอยู่ ยากล าบาก ชาวบ้ านวั ยแรงงานจึ งต้ อ งอพยพเข้ าสู่
ภาคอุตสาหกรรม ทิ้งให้ผู้สูงอายุและเด็กอยู่บ้านเพียงลาพัง เกิดปัญหา
สังคมตามมา
พระเจ้ าหลานเธอฯ ตระหนั กถึ งปั ญหาข้ างต้ น จึ งทรงสร้ าง
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ขึ้นในปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดวิชาการเกษตรแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้
และร่วมปฏิบัติจริง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีฐานการเรียนรู้
๕ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ โรงเรียนชาวนา : ความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานที่ ๒
ด้านจัดการดินและปุ๋ย : การพัฒนาที่ดิน ความรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดิน การอนุรักษ์ดิน การทาปุ๋ยหมัก น้าหมัก
ชีวภาพ การไถกลบตอซัง การใช้ปุ๋ยพืชสดหลังปลูกข้าว ฐานที่ ๓ ระบบนิเวศแปลงนา : การป้องกันกาจัดโรคด้วยพืช
สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ ฐานที่ ๔ การเก็บ
เกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ : โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ อย่างมีประสิทธิภาพ และฐานที่
๕ การแปรรูปข้าว : เพิม่ คุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสาหรับชาวนาไทย
ลงพื้นทีแ่ หล่งเรียนรูก้ ารทานาและผลิตผลจากข้าว

๒.๘.๒ หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
สมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห ลวง ทรงมี
พระราชปรารภว่ า “สมัย ก่ อ นผ้ า ไหมไทยมี ค วามนุ่ ม เนี ย น แน่ น มาก
ทาอย่างไรจึงจะได้ผ้าชนิดนั้นคืนกลับมา” เหล่าข้าราชบริพารจึงออกเสาะ
แสวงหา จนได้พบผ้าทอไหมน้อยที่บ้านท่าสว่าง เมื่อทอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เป็ น ที่ พ อพระทั ย จึ ง พระราชทานเงิ น ส่ ว นพระองค์ ส ร้ า งโรงทอผ้ า
ตามรูปแบบราชสานักโบราณขึ้น มีชื่อว่า “โรงทอจันทร์โสมา” ทั้งนี้ หมู่บ้าน
ทอผ้ าไหมบ้ านท่าสว่างเป็นหมู่บ้ านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่ง
เดียวของประเทศ ที่มีการทอผ้ าไหมยกทองแบบราชส านักไทยโบราณ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจ.สุรินทร์ ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณ
ผสานกั บ ลวดลายที่ วิ จิ ต รงดงาม ต้ อ งใช้ ค นทอเป็ น จ านวนมากและ
ใช้เวลานานหลายเดือนในการทอผ้าแต่ละผืน มีลวดลายที่ละเอียดสวยงาม
ลงพื้นทีแ่ หล่งเรียนรู้ผ้าไหมและการทอผ้าไหม
บ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์
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เป็นเอกลักษณ์ มีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่นคือ “ไหมน้อย” เนื้อละเอียดนุ่มแน่น ทอได้ยากยิ่ง และได้รับการยอมรับทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยทอผ้าสาหรับตัดเสื้อให้ผู้นา และผ้าคลุมไหล่ ให้ภริยาที่เข้าร่วมประชุมผู้นา
เอเปค เมื่อปี ๒๕๔๖ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมที่สาคัญของ จ.สุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธ ภัณฑ์การทอผ้ าไหมยกทองแบบโบราณให้ ผู้ ส นใจเข้าเยี่ยมชมการทอผ้ าไหมด้ว ยกี่โบราณ วิธีการถักทอ
ลวดลายไทยที่งดงาม และกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ รวมทั้งเกิดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทอ
ผ้าไหมโบราณ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
๒.๘.๓ ศูนย์ หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ ตั้งอยู่
บ้านโชค หมู่ ๓ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี ลุงป่วน เจียวทอง เป็นปราชญ์ ด้านเครื่องเงิน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาโบราณของชุมชนด้านเครื่องเงิน
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ ใช้เวลาว่างจากการทาการเกษตร มารวมกลุ่มทา
เครื่ องประดับเงิน เป็นวิสาหกิจชุมชนเครื่ องเงิน ซึ่งใช้กรรมวิธีการทาแบบ
โบราณด้วยการทามือผลิตลู กประคาเงิน หรื อคนพื้นเมืองที่นี่จะเรียกว่า
“ลูกประเกือมเงิน ” และ “ตะเกาเงิน ” นามาเป็นเครื่องประดับ
ของสุ ภาพสตรี สร้อย เข็มขัด ต่างหู มีความสวยงามมาก ซึ่งลวดลาย
ที่เป็น เอกลั กษณ์ของคนพื้น เมือง อาทิ ลายดอกไม้ โดยลุ งป่ว น เป็นผู้
คิดค้น ลายเอง และมีการถ่ายทอดให้ กับคนในชุมชน สมาชิกส่ว นใหญ่
ลงพื้นทีแ่ หล่งเรียนรูก้ ารทาเครื่องเงิน
รับกลับไปทาที่บ้านตนเอง เป็นชิ้นงาน โดยผลิตภัณฑ์เครื่องเงินนอกจาก ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ จ.สุรนิ ทร์
จาหน่ายที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว ยังมีช่องทางจาหน่าย อาทิ ออกร้าน
งานแสดงสินค้า และทางสื่อโซเชียล
๒.๘.๔ แซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม เดิมชุมชนแซตอมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และสร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เกษตรกร และ
ผู้ บริ โภค จึ งน าไปสู่ การรื้ อฟื้นวิ ธีการผลิ ต แบบอิ นทรี ย์ โดยในปี ๒๕๕๗
เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นาเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เข้ ามาช่ ว ยในการหาความรู้ และท าการเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ มี
แนวปฏิบัติจากศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจ พอเพียง ขายผลผลิตที่ทา
เองโดยไม่ ผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง แปรรู ป ข้ า วออร์ แ กนิ ค เป็ น ไวน์ แ ละ
แป้งสาหรับทาขนมท้องถิ่น (ขนมตดหมา) ปัจจุบัน แซตอมฯ ดาเนินงาน
บนเนื้ อที่ ๓๐ ไร่ ปลู ก ข้าวพั น ธุ์พื้น เมืองและข้ าวเพื่ อสุ ขภาพเป็ นหลั ก
มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เป็นวิสาหกิจชุมชน และต่อยอด
ลงพื้นทีแ่ หล่งเรียนรู้ข้าวและผลิตผลจากข้าว
ขยายผลการดาเนินงานไปสู่ Farm Stay ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ พักผ่อน
และการดาเนินงานของแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม
และชมธรรมชาติด้วย

มู ล นิ ธิ พั ฒ น า ไ ท
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