
ฝ่ายเลขานุการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

สรุปภาพรวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560



น าเสนอสาระส าคัญการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมสู่
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้



น าเสนอสาระส าคัญการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมสู่
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 สาระส าคัญ สร้างความเข้าใจเรื่องระบบส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทยจากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ทั้งสถานการณ์ (สภาพปัญหาและทุนความด)ี  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และกลไกสมัชชาคุณธรรม

 ด้านสถานการณ์  ปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่ การทุจริต ความเหล่ือมล้้า ความบกพร่องทางจริยธรรม 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และทุนความดี คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เครือข่ายภาค
ส่วนต่างๆ หน่วยงานรัฐที่ก้าหนดนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย

 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ค้าแถลงนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1   
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เป้าหมาย คือ การด้าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข

 กลไกสมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของเครือข่าย สร้างการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม  
เป็นเวทีผลักดันนโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรมสู่ระดับประเทศ

 สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทุนความดีบนฐานพหุวัฒนธรรม และทุนความ
ดีของภาคใต้ (เชื่อมโยงคุณธรรมในวิถีชีวิตกับแผนระดับชาต)ิ 



การปาฐกถา 
“อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนสังคมพหวุัฒนธรรม”



การปาฐกถา 
“อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนสังคมพหุวัฒนธรรม”

 สาระส าคัญ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องค้านึงถึงสาระส้าคัญ 3 เรื่อง 
คือ ศาสนา ชาติพันธุ์ และความเป็นพลเมือง รวมถึงปัญหาที่สะสมมานาน คือ ความยากจน ความ
ไม่รู้ และความขัดแย้ง แตกแยก ซึ่งน้าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้้า ความไม่เป็นธรรมของสังคม และ
ความรุนแรง

 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสรุป 

 ลดเงื่อนไขปัญหาพื้นฐานในพื้นที่ ด้วยการแก้ไขความยากจนของประชาชนในพื้นที่ด้วยการ
สร้างอาชีพและรายได้ แก้ไขความไม่รู้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยการศึกษา ลดความขัดแย้ง
แตกแยกในพื้นที่

 สร้างรากฐานการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ การใช้
เหตุผลคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหา และการสร้างความไว้วางใจ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาลัยอิสลามและสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ร่วมมือกันท้าวิจัยด้านอิลสามศึกษา และมุสลิมศึกษา ในประเด็นความเหมือน และความต่าง
ของวิถีพุทธ และวิถีอิสลามบนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม



ปาฐกถาพิเศษ
รัฐบาลกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม



ปาฐกถาพิเศษ
รัฐบาลกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นของคุณธรรมในฐานะเครือ่งมือในการพัฒนา คน องค์กร ชุมชน 
สังคม ชาติ โดยเฉพาะเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชัน และการจัดท้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เกิดรูปธรรมของการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 

 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1  มีกลไกการด้าเนินงานทั้งระดับนโยบาย และ
ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  
เกิดการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน

 การด าเนินงานในรูปแบบความร่วมมือ ทั้งจากนโยบาย และผู้ปฏิบัติ ไม่ใชก่ารสั่งการ แต่เป็นการ
ขับเคลื่อนจากชุมชน องค์กร ระเบิดจากภายในเกิดความยั่งยืนต่อเนื่องในการด้าเนินงาน



เสวนาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม       
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 บริบทของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง



เสวนา: ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 บริบทของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 สาระส าคัญ เสวนาเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 ในบริบทของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้แทนระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนภาคใต้

 แนวทางการขับเคลื่อนโดยสรุป กระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่ายตามความพร้อมและความสมัครใจ โดยมีการแสดงตัวร่วมขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม ร่วมก้าหนดคุณธรรมโดยเริ่มจากครอบครัว ขยายสูชุ่มชน และจังหวัด โดยการ
ด้าเนินงานควรมีการปรับรูปแบบ และกลไกการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีกติกาการ
ท้างาน คือ คิดเชิงบวก คิดถึงอนาคต  และเริ่มต้นที่ตนเอง



เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็น แนวทางการสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการ
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)



สมัชชาคุณธรรมภาคใต้

2 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผลการแลกเปลี่ยนห้องย่อย



คุณธรรรม-พอเพียง

 กรณีศึกษาตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม
 ระดับชุมชน
 เครือข่ายชุมชนศรัทธา ผ่านกลไก

ธรรมนูญชุมชน มาตรการทางสังคม 
เช่น บ้านปะแต นราธิวาส บ้านท่าข้าม 
สงขลา 

 โรงเรียนที่ออกแบบการท้างานร่วมกับ
ชุมชน โรงเรียนบ้านจะแนะ

 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
 การสร้างสังคมคุณธรรมต้องมีพลวัต ออกแบบ

การท้างานใหป้รับเปลี่ยนตามสังคม
 มองข้ามปรากฏการณ์มายา ค้นหาปัญหา

คุณธรรมจริงๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
 ขับเคลื่อนผ่านโรงเรียน ชุมชน ด้วยการสร้าง

การมีส่วนร่วม เช่น สร้างข้อตกลงร่วม 
ธรรมนูญชุมชน

 ท้าความพอเพียงให้เป็นเรื่องธรรมดาสามารถ
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ้าวัน 

 เอามิติทางสังคมวัฒนธรรมศาสนามาร่วม
ขับเคลื่อน 

 สร้างรูปธรรมแบบยกย่องแบบรวมหมู่มากกว่า
ปัจเจก 

 ใช้พลังสมัชชาขับเคลื่อนนโยบาย



คุณธรรรม-วินัย
 ประเด็นหลักท่ีส าคัญในห้อง

 วินัย หรือ อัคระ  (Arkala) คือ กรอบระเบียบ กติกาที่
สังคมร่วมตกลงให้ทุกคนปฏิบัติในแบบแผนเดียวกันให้ทุก
คน ด้าเนินไปให้สังคมประสบความสา้เร็จ ถือเป็นสิ่งที่น้าไป
ให้วิเศษ รู้แจ้ง น้าไปสู่ความแตกต่าง  ท้าให้เกิดความโดด
เด่น สูงยิ่งขึ้นไป  

 คนในสังคมที่ไม่มีวินัย เหมือนลิงไม่ได้ล่ามโซ ่โคไม่ผูกเชือก 
ท้าให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนอันตราย 

 หลักของวินัย ต้องไม่ท้าให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเกิดประโยชน์
สุขร่วมกัน 

 การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพัทลุง เมือง
ลุง เมืองบายใจ มีวินัย บนความพอเพียง มีการขับเคลื่อน
เริ่มจากครอบครัวขยายสู่จังหวัด

 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน

 ระดับบุคคล บุคคลต้องรักษาความดีความมีวินัย 
เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม ให้วินัยเป็นสิ่งที่เตือน
ตน สอนตน 

 วินัยต้องสร้างจากจิตส้านึก ต้องท้าให้คนคิดได้เอง 
เริ่มจากจุดเล็กๆ จากระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ   

 ระดับชุมชน มีธรรมนูญหมู่บ้านร่วมก้าหนด
ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งต้องมีทั้งการส่งเสริม
และข้อห้าม โดยมีผู้น้าชุมชนเป็นแบบอยา่งและ
พลังหลักในการขับเคลื่อน 



คุณธรรรม-วินัย
 ประเด็นหลักท่ีส าคัญในห้อง

 ตัวอย่างหมู่บ้าน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีธรรมนูญหมู่บ้าน 
ปลอดถังขยะ, ลดอุบัติเหตุ ๑๐๐ %  ปลูกผักปลอด
สารพิษ หมู่บ้านศีล ๕ เป็นต้น

 ความมีวินัย คิดอย่างไรก็ไร้ค่าถ้าไม่ท้า ถ้าได้ท้าก็ท้าได้ ถ้า
ไม่ได้ท้าก็ท้าไม่ได้ 

 ประเทศญี่ปุ่น ชาวแสกนดิเนเวีย เป็นตัวอย่างสังคมที่มีวินัย 
ต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง 

 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน

 ตัวจักรส้าคัญในแต่ละระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคมคือผู้น้า ต้องตระหนักรู้ให้ความส้าคัญในการ 
ขับเคลื่อน 

 ระดับจังหวัด การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริม
คุณธรรมต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม จากระดับนโยบายสู่
การปฏิบัติ 

 ระดับนโยบาย มุ่งขับเคลื่อนโดยประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีภาครัฐและผู้บริหารระดับนโยบายเป็น
ผู้หนุนเสริมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยนื

 หากทุกคนน้าความรู้จากงานสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต้ไปปรับใช้จะท้าให้สังคมมีคุณภาพ มี
คุณธรรม เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 



คุณธรรรม-สุจริต

กรณีศึกษาตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับคุณธรรม

 การจัดตั้งกองทุน โดยมีเป้าหมายเพ่ือกจิกรรมทางศาสนาใน

หมู่บ้าน  และแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน เร่ิมจากหน่ึงแสน

บาท ในระยะที่ผ่านมา(10ปี)กว่าสามล้านบาท มีระเบียบของ

กองทุนที่คนในหมู่บ้าน

 การสร้างมัสยิด อาศัยเงินในชุมชนทั้งหมด ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

จากภาครัฐ แต่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านได้บริจาคเพ่ือสร้าง โดย

ใช้กจิกรรมกนิน า้ชาวันศุกร์และร่วมบริจาคตามศรัทธา เงินที่เหลือ

น ามาใช้บริหารกจิการชุมชน (พัฒนาชุมชน) เน้นการพ่ึงพาตนเอง

ให้มากที่สดุ โดยให้คนในชุมชน ช่วยเหลือตนเอง ความสจุริต

ผลักดันให้เราลงมือท า เมื่อท าแล้วจะเหน็ผลจากการปฏิบัติจริง 

ชาวบ้านเหน็ผลงานของมัสยิดในการพัฒนา กเ็ลยเข้าร่วม และ

ม่ันใจ การพัฒนาของชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนเอง 

และการอยู่กบัมัสยิดสร้างความน่าเช่ือถือได้มาก

 ความสจุริต ชุมชนศรัทธา ก าปงตักวา ลงพ้ืนที่สามจังหวัดมากว่า 

10 ปี การลงพ้ืนที่กจิกรรมพบว่าระบบคุณธรรมให้หลักศาสนาเพ่ือ

แก้ไขปัญหาในชุมชน

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน

 ในพ้ืนที่น่าจะมีการเสวนา การสั่งสอนในโรงเรียน การสร้าง

ความศรัทธาในชุมชน 

 การน าแนวทางตามหลักศาสนา มาใช้ในการปลูกฝงั การ

ก าหนดกฎหมายโดยไม่ปลูกฝงัความดีลงไป ไม่มีการสร้าง

ส านึก เป็นการริดกิ่งแต่ไม่ถอนราก

 การไม่น าศาสนามาพัฒนา การเรียนการสอนต้องปลูกฝงั

คุณธรรมที่ศาสนาสอนไม่ใช่แค่อ่านออกเขยีนได้ 

 เน่ืองจาก แนวคิดเร่ืองสจุริตของรัฐกบัชุมชนไม่สอดคล้องกนั 

เช่นการลงพ้ืนที่ของรัฐคือการลงเงิน เป็นแนวทางที่ชี้น า 

มากกว่าการส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้และขบัเคลื่อนเอง  ดังน้ัน

รัฐกบัชุมชนควรด าเนินงานที่สอดคล้องกนั สร้างนโยบายที่

ก าหนดมาจากชุมชน 

 บทบาทของสถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ใน

การสร้างส านึกแก่ครอบครัว ชุมชน เยาวชน

 รัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รัฐต้องร่วมขบัเคลื่อนกบัชุมชน

ให้เกดิความสจุริต 

“ประเดน็ความสจุริต ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพราะปัญหาหลายอย่างที่

เป็นอุปสรรคการพัฒนาเกดิจากการขาดความสจุริต”

อหีม่าม ดร.วิสทุธิ์ บิลลาเตะ๊ 

“สจุริตหมายความว่า ความโปร่งใสในหน้าที่ ความโปร่งใสในหน้าที่เป็น

ทุนอนัดับหนึ่งให้คนเราไปสู่ความส าเรจ็ในทุกด้าน”

นายนาเซ ตาแยะ



คุณธรรรม-จิตอาสา
 กรณีศึกษาตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับคุณธรรม

 ระดับบุคคล
 วิถีชีวิตเพื่อส่วนรวม “การให้โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน”สามารถท าไดทุ้กที่ทกุเวลา ท าแล้ว
มีความสุข ต้องข้ามผ่านมุมมองคนอื่นไปให้ได้

 การเรียนรู้ด้วยตนเองคู่ขนานกับการสร้างความ
เข้าใจสังคม เพ่ือบ่มเพาะตนเอง

 ท าไม่ยาก เช่นการเลี้ยงดูพ่อแม่ การเลี้ยงดูลูก 
นักศึกษากับการอาสาพัฒนาชุมชนตนเอง

 ระดับองค์กร/ชุมชน
 เป้าหมายร่วมกัน เช่น อสม. เพ่ือการดูแลคุณภาพ

ชีวิต
 การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
 การช่วยเหลือผู้ป่วย การเสียสละตามแนวทาง

ศาสนา
 ระดับสังคม

 อาสาพลเมืองที่เป็นผู้ให้
 ระบบที่น าเรื่องจิตอาสามาพิจารณาความดี
 อาสาออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก

นโยบาย ที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชนเพ่ือท า
ความเข้าใจกันและร่วมกันหาทางออก

 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
 ชุมชน/สังคม

 การเลือนหายไปของวิถีอาสา เช่น การสร้าง
สาธารณูปโภคเพ่ือสาธารณะร่วมกัน

 การขยายด้วยการน าเสนอความสุข ความปลาบปลื้ม
ใจท าให้เกิดแบบอย่าง

 การเปลี่ยนไปของสังคมท าให้เกิดการปลกูฝังที่ไม่
เหมาะสม ควรมีเกณฑ์ด้านจิตอาสามาใช้ในการ
พิจารณาผลของการท าความดี เช่น การเข้าเรียน

 การศึกษา
 ระบบการศึกษาแบบปัญญาปฏิบัติ การสื่อสาร

สังคม การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 การเรียนการสอนวิชาคุณธรรมในโรงเรียน

 ครอบครัว
 การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ที่ลดกระบวนการคิดและ

จิตส านึกของเด็กด้วยการเน้นการออกค าสั่ง ท าให้เด็ก
ขาดจิตส านึกด้านจิตอาสา

“จิตอาสาเริ่มจากครอบครัว”
“จิตอาสาเริ่มคิดต้องท าเลย”



การประกาศ และสง่มอบเจตนารมณก์ารขบัเคลื่อนสงัคมคุณธรรม

โดย ผูแ้ทนเครือข่ายสมชัชาคณุธรรมภาคใต ้และสง่มอบขอ้เสนอการรวมพลงัประชารฐั

ขบัเคลื่อนคณุธรรมขององคก์รเครือข่ายภาคใตต้อ่ประธานในพิธี



ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งม ัน่ของเครอืขา่ยสมชัชาคุณธรรมภาคใต้ 

ในการรวมพลงัประชารฐัขบัเคล ือ่นสงัคมคุณธรรม



ขอ้เสนอต่อรฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งของเครอืขา่ยสมชัชาคุณธรรมภาคใต้



การแสดงศิลปวฒันธรรมภาคใต้

การแสดงศิลปะพ้ืนบา้นลิเกฮูลู

โดยคณะของนายหะมะ แบลือแบ (มะยะหา) ศิลปินแห่งชาติ



การแสดงศิลปวฒันธรรม รองเง็ง

การแสดงศิลปวฒันธรรมภาคใต้



การแสดงศิลปวฒันธรรมภาคใต้

การแสดงมโนราห ์ 

โดย คณะนฐัธีร์ ดาวรุง่



การแสดงศิลปวฒันธรรมภาคใต้

การแสดงกลอนมุดโต

โดยคณะหนงัตะลงุ จรสั ชูช่ืน ศ.พรอ้มนอ้ย ตะลงุสากล 

สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัยาณิวฒันา



ภาพรวมการจัดงาน

 มีผู้เข้าร่วมงานจ้านวน ประมาณ ๑,๕๐๐คน

 มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ จ้านวน  ๓๒  หน่วยงาน รวมทั้งหมด ๕๕ บูธ

 หน่วยงานมาแสดงและจ้าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม จ้านวน ๑๐ บูธ
รวมบูธนิทรรศการ ทั้งสิ้น ๖๕  บูธ


