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คำ�ศัพท์น่�รู้ สู้ภัย COVID – 19
ไวรัสโควิดผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง
ก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งง่�ยแบบ Sit/Stand Jogging
ก�รประยุกต์ ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คว�มยั่งยืน : กรณีศึกษ�
“ก�รสร้�งระบบดูแลสุขภ�พอย่�งยั่งยืน รองรับสถ�นก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลง”
❑ ปฏิบัติก�รภ�คีเครือข่�ยฉะเชิงเทร�เมืองยั่งยืน
❑ เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอ�ส�ฯ

บทบรรณาธิการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด - ๑๙) สามารถแพร่ผ่านละอองเสมหะที่บุคคล
ขับออกมาเมื่อไอหรือจาม โดยละอองของสารคัดหลั่ง
จะลอยค้างอยู่ในอากาศเป็นช่วงสั้น ๆ เท่านั้น แต่สามารถ
คงอยู่ต่อได้บนพื้นผิวที่เป็นโลหะ แก้ว หรือพลาสติก
เป็นเวลานาน ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ประเทศไทย
พบผูป้ ่วยชาวจีนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชือ้ โควิด - ๑๙
เป็นรายแรกของไทยและที่พบนอกประเทศจีน รวมทั้ง
ต่อมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ต้องประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน เพื่อหยุดการเคลื่อนย้ายของประชาชน
และระงับการดำาเนินธุรกิจบางประเภทที่อาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค ควบคู่กบั การรณรงค์ให้ประชาชน
ปฏิบตั ติ วั ตามคำาแนะนำาและมาตรการต่าง ๆ เช่น การรักษา
ระยะห่างทางสังคม การทำางานที่บ้าน หยุดการเดินทาง
ระหว่างเมืองและประเทศ การประกาศภาวะฉุกเฉิน
ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงกลางคืน หรือเคอร์ฟิว
การสวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย ในที ส่ าธารณะ เป็ น ต้ น
จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทีต่ ้อง
ปิดกิจการชั่วคราว การว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้
ลดลง ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ในทาง
กลับกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม
ดีขึ้น
ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดปรับตัวดีขี้น
เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการในการติดตามเฝ้าระวัง และ
ป้องกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งขอชื่นชมบุคลากร
ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
และที่สำาคัญได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประชาชน
ทั้งประเทศ ซึ่งขณะนี้ ได้มีมาตรการผ่อนคลายโควิด - ๑๙
ระยะที่ ๔ โดยการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน
แต่ยงั คงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
ทั้งทางบก ทางนำา้ ทางอากาศ ทัง้ นี้ สิ่งที่นา่ ยกย่องในสังคมคือ
ความมีนำ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรวมตัวกันช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนทุกระดับ แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
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ก็ตาม นับว่าป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ที่สอดคล้อง
กับการทำางานของวุฒิอาสาฯ ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
และชุมชน แม้ว่างานช่วงนี้จะลดน้อยลงบ้างตามมาตรการ
ของภาครัฐ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงเป็นการพักผ่อน
และสะสมพลังเพื่อการทำางานในอนาคตต่อไป
เพื่อให้สอดรับและรู้เท่าทันกับสถานการณ์โควิด – ๑๙
ที่จะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง จุลสารฯ ฉบับนี้ ขอนำาเสนอ
บทความเรื่อง “คำ�ศัพท์น่�รู้ สู้ภัยโควิด - ๑๙” เป็นการ
รวบรวมคำาศัพท์ท่นี า่ สนใจทางสื่อต่าง ๆ “ก�รออกกำ�ลังก�ย
อย่�งง่�ยแบบ Sit/Stand Jogging” ทีม่ ุง่ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกกำาลังกายได้ทุกช่วงเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสขุ ภาพจิตที่ดี สร้างภูมคิ ้มุ กัน
ให้ตนเองในการรับมือกับโควิด – ๑๙ พร้อมกันนี้ได้เพิ่ม
คอลัมน์ประจำา “ก้�วทันโลก” เรื่อง “ไวรัสโควิดผู้นำ�
ก�รเปลีย่ นแปลง”ซึ่งเป็นบทความที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้
ตามสถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกรรมการ
มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษา “ก�รสร้�งระบบดูแล
สุขภ�พที่ยั่งยืน รองรับสถ�นก�รณ์คว�มเปลีย่ นแปลง”
และทีพ่ ลาดไม่ได้ บทความวิชาการเรือ่ ง “ปฏิบตั กิ �รภ�คี
เครือข่�ยฉะเชิงเทร�เมืองยัง่ ยืน” ทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ได้สร้างพืน้ ทีต่ น้ แบบความสำาเร็จการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีเ่ ชือ่ มโยงการขับเคลือ่ นระดับพืน้ ทีก่ บั เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่มุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สุดท้ายเป็นคอลัมน์ที่จะมา
อัพเดทความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ
ในคอลัมน์ “เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอ�ส�ฯ” ซึ่งบางส่วน
ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กธนาคารสมอง
และมูลนิธิพัฒนาไท
คณะผู้จัดทำาฯ ขอให้วุฒิอาสาธนาคารสมองทุกท่าน
รักษาสุขภาพของตนเอง คนรอบข้าง และช่วยกันดูแลสังคม
และชุมชน รวมทัง้ ร่วมแรงร่วมใจเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ชัยชนะ ตามสโลแกน
“ประเทศไทยต้องชนะ” และเตรียมพร้อมรับมือกับการ
ใช้ชีวิตในอนาคตในรูปแบบใหม่ “New Normal” หรือ
“ฐ�นวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นรูปแบบการดำาเนินชีวิตใหม่
ที่แตกต่างจากอดีต จนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติในที่สุด

คำ�ศัพท์น่�รู้
สู้ภัยโควิด - ๑๙

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (Coronavirus Disease Starting in 2019 : COVID - 19) ทำาให้
วิถีชีวิตของหลายคนเปลี่ยนไป และมีเรื่องใหม่ ๆ ที่ต้องทำาความรู้จัก
และทำาความเข้าใจในหลากหลายมิติ เพือ่ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
กับสภาวะปกติมากทีส่ ุดระหว่างทีย่ ังต้องระวังโรค จึงได้รวบรวมคำา ศัพท์
ที่พบบ่อยและใกล้ตวั ที่นา่ รู้ในสถานการณ์วกิ ฤติน้ี ทั้งในมิตทิ างสังคม การแพทย์
และธุรกิจ
ด้�นโรคและก�รระบ�ด
Virus : ไวรัส เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทาง
เดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสในกลุ่มนี้มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ทำาให้เกิดอาการ
ที่ไม่รนุ แรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการ
รุนแรงจนเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(เมอร์ส) หรือ โรคซาร์ (SARS)


Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease Starting in 2019 :
COVID - 19) : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เป็นไวรัส
ในกลุม่ โคโรนาที่มีการค้นพบใหม่ ไม่เคยปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
ในคนมาก่อน พบครั้งแรกที่เมืองอูฮ่ ่นั มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช่วงปลายปี ๒๐๑๙ ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 World Health Organization (WHO) : องค์การอนามัยโลก
คือ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกฎบัตรของสหประชาชาติ
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีจุดมุง่ หมายเพือ่ ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคน
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Endemic โรคประจำาถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งเป็นประจำา การระบาดอยู่ในวงจำากัดมาก
 Epidemic โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็ว WHO
ให้นยิ ามว่า เป็นโรคภัยหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือ
ภูมิภาคใด ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความคาดหมาย ส่วนศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (Centers for Disease Control
and Prevention – CDC) ของสหรัฐอเมริกา ให้นิยามว่า
เป็นโรคที่มผี ้ปู ว่ ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย
 Pandemic โรคระบาดขนาดใหญ่ WHO ให้นิยาม
ว่าเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำาให้อัตราการป่วย
และเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่วน US - CDC ให้นิยาม
ว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศหรือหลายทวีป
ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำานวนมาก
 Airborne คือ ละอองที่มีขนาดเล็กมาก (น้อยกว่า
๕ ไมครอน) หรือละอองเสมหะที่ระเหยไปจนมีขนาดเล็ก
และมีเชื้อโรคที่มีชีวิตเกาะอยู่ ละอองนี้จะสามารถลอยอยู่
ในอากาศได้นานและไกล เชือ้ โรคทีส่ ามารถแพร่เชือ้ ได้แบบนี้
ที่แพทย์รู้จักมีเพียง ๓ ชนิด ได้แก่ ไวรัสที่ทำาให้เกิดโรคหัด
โรคสุกใสหรืองูสวัด และแบคทีเรียวัณโรค ทั้งนี้ WHO ประกาศ
โควิด - ๑๙ เป็น Airborne เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓


ด้�นก�รแพทย์
Patients Under Investigated (PUI) : ผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือ คนที่มีอาการและประวัติเสี่ยง
ต้องได้รบั การตรวจหาเชือ้ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 Rapid Test : ชุดตรวจเร็ว เป็นการเจาะเลือด
เพื่อนำาไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบ
รวดเร็ว ที่สามารถทราบผลได้ภายใน ๑๕ นาที การตรวจวิธีนี้
จะทำาได้หลังมีอาการป่วย ๕ - ๗ วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว
๑๐ - ๑๔ วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค
ดังนั้น การใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรก


ของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ
ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ เนื่องจากภูมิคุ้มกัน
ยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ควรนำามาตรวจเอง เพราะอาจจะแปลผล
และสรุปผลผิดพลาด ซึ่งใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น
 Real-time RT PCR เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส
จากสารคั ด หลั ่ง ทางเดิ น หายใจส่ ว นบน ส่ ว นล่ า งของผู ้ส งสั ย
ติดเชื้อ สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย ๆ ได้ มีความไว
มีความจำาเพาะสูง และทราบผลภายใน ๓ - ๕ ชั่วโมง จึงเป็นวิธเี หมาะสม
สำาหรับการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรก
ของการเกิดโรค
 Droplets : ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง Covid - 19
ติดต่อกันจากผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือพูด ในระยะไม่เกิน ๑ เมตร หายใจ
เอาละอองฝอยของสารคัดหลั่งเข้าไป ซึ่งละอองฝอยที่มีนำ้าหนัก
มากเกินกว่าที่จะลอยไปในอากาศได้ จึงไม่ติดต่อกันผ่านทางอากาศ
โดยเชื้อจะตกลงบนพื้นผิวต่าง ๆ เช่น ราวจับ และหากนำามือ
ไปสัมผัส แล้วนำามาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ก็เสี่ยงติดเชื้อได้
จึงควรล้างมือบ่อย ๆ
 Swab : การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยปกติ การเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เรียกว่า Specimen Collection ส่วนสาเหตุ
ที่เรียกว่า “Swab” เนื่องจากเป็นการใช้ไม้ป้าย โดยนำาไม้สอดเข้าไป
ในจมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal
Swab) และไม้อีกอันหนึ่งสำาหรับป้ายในคอ (Throat Swab)
 Herd Immunity : ภูมิคุ้มกันหมู่ คือ ภาวะที่ประชากร
ส่ ว นมากของสั ง คมมี ภู มิ คุ ้ม กั น โรค ทั ้ง ที ่เ กิ ด จากการติ ด เชื ้อ
และรักษาหายดีจนร่างกายรับเชือ้ อีกไม่ได้ หรือการฉีดวัคซีน
ซึ่งเมื่อสัดส่วนของประชากรที่มภี มู คิ ้มุ กันโรคมีมากพอ จะช่วยป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้

Personal Protective Equipment (PPE) : อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชุดหมี Face Shield หรือ
แผ่นพลาสติกป้องกันใบหน้า และหน้ากากอนามัยชนิดป้องกัน
ฝุ ่น ละอองขนาดเล็ ก N95 รวมไปถึ ง การใส่ ถุ ง มื อ ถุ ง เท้ า
อย่างมิดชิด
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Negative Pressure Room : ห้องความดันลบ คือ
ห้องที่มคี วามดันอากาศภายในห้องตำา่ กว่าภายนอก เมื่อเปิดประตูหอ้ ง
อากาศภายนอกจะมีความดันอากาศสูงกว่า ส่งผลให้อากาศภายในห้อง
หรือเชื้อไวรัสไม่ไหลออกไปนอกห้อง ซึ่งส่วนใหญ่ห้องความดันลบ
จะใช้ในโรคที่ติดทางอากาศ
 Cohort Ward : หอผู้ป่วยรวมแยกโรค / Hospital :
หอผู้ปว่ ยเฉพาะ เป็นสถานที่รองรับผู้ปว่ ยในระยะที่มกี ารแพร่ระบาด
เพิ่มมากขึ้น โดยให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง ไปพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลสนามหรื อ หอผู ้ป่ ว ยเฉพาะที่ โรงพยาบาล
จัดเตรียมไว้จนครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ เป็นการเพิ่ม
จำานวนเตียงในโรงพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรง มีทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถานที่อื่น เช่น
มหาวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัด และโรงแรม ทั้งในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด


ด้�นสังคมและก�รป้องกัน
Super Spreader : ผู้ที่แพร่เชื้อไปในวงกว้าง หมายถึง
ผู้ที่แพร่โรคไปยังบุคคลอื่น ๆ จำานวนมาก โดยเฉลี่ย ๑ คน
จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่น ๆ ได้อีก ๒ คน แต่ Super Spreader
สามารถจะแพร่เชื้อไปได้หลายเท่า หรือประมาณ ๒๐ คน
หรือมากกว่านั้น
 Cluster : ผู ้ติ ด เชื ้อ เป็ น กลุ ่ม ก้ อ น ในประเทศไทย
การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง (Super Spreading) เกิดขึน้ ใน
Cluster หรือกลุ่มสนามมวยและสถานบันเทิง
 Physical Distancing : การเว้นระยะห่างทางกายภาพ คือ
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการพบปะหรือเข้าสังคม
ในที่ที่มีคนจำานวนมาก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
เป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำา หรือหากจำาเป็น
ก็ควรเว้นระยะจากผูอ้ ื่น ๑ - ๒ เมตร ซึง่ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ให้เปลี่ยนมาใช้แทนคำาว่า Social Distancing (การรักษาระยะห่าง
ทางสังคม) เนือ่ งจากการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจรูส้ ึกโดดเดีย่ ว
และไม่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพใจ แต่ ใ นไทยยั ง คงใช้ Social
Distancing เนื่องจากคุ้นเคยกับคำานี้แล้ว
 Quarantine : การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย
หมายถึง การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย จะใช้เฉพาะ
ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงติดโรค เช่น กลับจากต่างประเทศ หรือมีประวัติ
ใกล้ชดิ กับผู้ปว่ ย แม้ยงั ไม่มอี าการ แต่ควรกักกันตัวเองในระยะฟักตัว
ของโรค เพื่อดูอาการราว ๑๔ วัน ป้องกันการไปแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว
มี ๓ รูปแบบ คือ
๑) Self/Home Quarantine : การกักกันตัว
ที่บ้าน สำาหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ คือ การให้ผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน
หรือสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส


มาตรการนี้ในไทยบังคับทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไทยที่เดินทาง
มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กักกันตัวที่บ้าน ๑๔ วัน
๒) State Quarantine : การกั ก กั น โรค
ที่ศูนย์ควบคุมโรคซึง่ หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น สถานที่
ทีห่ น่วยงานของรัฐจัดตั้งขึน้ กักตัว และควบคุมโรค โดยสถานการณ์
โควิด - ๑๙ ที่ผ่านมา รัฐได้จัดพื้นที่ ๒ ส่วน คือ พื้นที่กรุงเทพฯ
และส่วนกลาง เช่น ศูนย์กกั กันโรคที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อกระจาย
การเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง
๓) Local Quarantine : การกักกันโรคในท้องถิ่น
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
 Quarantine Activities หมายถึง กิจกรรมที่ทำา
ขณะแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 Work From Home (WFH) : การทำ า งานจาก
ที่ บ้ า น คื อ การทำ า งานรู ป แบบใหม่ ที เ่ ป็ น เทรนด์ ที ไ่ ด้ รั บ
ความนิย ม ทั ้ง ในและต่ า งประเทศในช่ ว งหลายปี ที ่ผ่ า นมา
ซึ ่ง จะต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี แ ละระบบการสื ่อ สารที ่ทั น สมั ย
เป็นตัวเชื่อมโยงให้สามารถพูดคุย ส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คล้ายกับการทำางานในสถานที่ทำางาน โดย WFH
เป็นนโยบายที่หลายองค์กรประกาศใช้ และเป็นหนึ่งในมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม และเว้นระยะห่างทางกายภาพ
 Lockdown/Shutdown : การปิดประเทศ/เมือง/
พรมแดน หรื อ จำ า กั ด อาณาเขต โดยห้ า มบุ ค คลเดิ น ทาง
เข้าออกประเทศ รวมถึงการสั่งหยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการระบาด
ของโรค
 Curfew (เคอร์ฟิว) : การประกาศห้ามประชาชน
ออกจากเคหสถาน ตามเวลาและพื ้น ทีท่ กี ่ ำ า หนดไว้
อย่างชัดเจน โดยจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภายใต้การบังคับของกฎหมาย
พิเศษด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ
โดยในช่วง “โควิด - ๑๙” มีการประกาศห้ามออกจากบ้านในเวลา
ที่กำาหนด แต่ยกเว้นให้กลุ่มคนบางอาชีพ และ/หรือเจ้าหน้าที่
ที่ต้องทำางานตามคำาสั่งของทางการ โดยต้องมีเอกสารรับรอง
ความจำาเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือเอกสารการเดินทาง
และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำาหนด โดยในไทยได้ประกาศ
ยกเลิกเคอร์ฟิว เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
 New Normal : ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่
สำานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่า หมายถึง รูปแบบ
การดำาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่ง
มากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคย
อย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลีย่ นแปลงไป
สู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น การสั่งอาหาร
การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร
การทำาธุรกิจ เป็นต้น
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Challenge : กิจกรรมส่งต่อคำาท้าทายให้ทำาสิ่งต่าง ๆ
ในโซเชียลมีเดีย เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น มีเวลาว่างมากขึ้น
และเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของการเชื่อมโยงกันของมนุษย์
ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของสัตว์สังคม ก็จะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถพบปะพูดคุยกันได้ด้วย
 Fake News : ข่าวปลอม/ข่าวลวง ที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง
และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ
 Video Conference : การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
เป็นระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่
ต่างสถานที่กันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลในเวลาเดียวกัน เช่น
โปรแกรม Zoom WebEx Google Meet และ True Vroom
เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวช่วยสำาหรับการทำางานจากที่บ้าน (WFH) ให้คน
ในองค์กรสามารถพูดคุย ประชุม สั่งงาน ฯลฯ ระหว่างกันได้ เสมือน
การทำางานในสถานการณ์ปกติ โดยไม่จาำ เป็นต้องเดินทางมาประชุมกัน
 Drive Thru : บริการสินค้าต่าง ๆ แบบไม่ต้องลงจากรถ
หมายถึง การขับรถผ่าน เป็นการสื่อถึงลักษณะบริการให้ซื้อสินค้า
กลับบ้านโดยไม่ตอ้ งออกจากรถ เป็นบริการที่ชว่ ยอำานวยความสะดวก
ด้านสินค้าและบริการ โดยช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม
 Isolation การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ ใช้กับคนป่วย
ที่ตรวจพบหรือมีอาการ ต้องเข้าห้องความดันลบ
 Travel Bubble : การจับคู่ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง
การเปิ ด ท่ อ งเที ย่ วระหว่ า งกั น เฉพาะประเทศที เ่ จรจาตกลง
เปิ ด การท่ อ งเที ่ย วร่ ว มกั น จะเป็ น การจั บ คู ่ส องประเทศหรื อ
กลุ่มประเทศก็สามารถทำาได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน ภายใต้
หลักการและเงื่อนไขเดียวกัน เช่น ภายใต้สถานการณ์โควิด – ๑๙
การเดินทางเข้าออกประเทศโดยไม่ต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน ทั้งขาไป
และขากลับ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศเริ่มทำาแล้ว อาทิ
นิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย จีน (บางมณฑล) กับเกาหลีไต้ ฮ่องกง
ไต้หวัน และมาเก๊า
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรค, องค์การอนามัยโลก และ https://covid19.moph.
go.th/#/portal, https://www.thebangkokinsight.com/


คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”
โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. และ ประธานคณะทำางานฝ่ายวิชาการ สมาคมข้าราขการอาวุโสแห่งประเทศไทย

ไวรัสโควิดผู้นำ�ก�รเปลี
รเปลี่ยนแปลง
ปีน้เี ป็นปีท่ผี มมีอายุยา่ งเข้าปีท่แี ปดสิบ เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือกว่ายี่สบิ ปีมาแล้ว ผมเป็นผูห้ นึง่ ที่เข้าร่วมกระบวนการจัด
ทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ อันเป็น
แผนฉบับแรกในประวัติศาสตร์การวางแผนพัฒนาประเทศ
ที่มีกรอบความคิดหลักในการพัฒนาที่มีคนหรือประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา มิใช่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คน
อยู่ดีมีสุข คนเป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายและเป็นทั้งปัจจัยหลัก
ในการก่อให้เกิดการพัฒนา ตามแนวคิดการพัฒนาต้องโดย
คน ของคน เพื่อคน
การแปลงแนวคิดนี้ออกสู่ภาคปฏิบัติจริง ๆ เป็นเรื่อง
ที่ยากลำาบากมาก ก็เหมือนกับระบบประชาธิปไตยบ้านเรา
ที่ลม้ ลุกคลุกคลานมาตลอด มิเคยเป็นการปกครองโดยประชาชน
ของประชาชน ตามความหมายที่แท้จริงเลย วัฒนธรรมองค์กร
ในบ้านเราติดยึดอย่างเหนียวแน่นในระบบอุปถัมภ์ รวมศูนย์
อำานาจมาช้านาน ในลักษณะการพัฒนาโดยเรา เพื่อเขา
จากบนลงล่าง เพียงแค่ปีแรกของการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ นี้ ประเทศไทยก็ต้องประสบกับวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า ต้มยำากุง้ ยิง่ ทำาให้การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ยิ่งมีนำ้าหนักมากขึ้น โดยอ้างกันว่าจะพัฒนาคนได้ยังไง ถ้าไม่
พัฒนาเศรษฐกิจเสียก่อน
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา จากแผนพัฒนา ฉบับที่ ๘ - ๑๒
ในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีการอ้างถึงการยึดหลักแนวคิดการพัฒนา
ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง แต่ในการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติ
ยังคงยึดติดกับแนวคิดเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางอยู่นั่นเอง
กระบวนการวางแผนพัฒนายังคงรวมศูนย์ การกระจายอำานาจ
จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิน่ ยังไม่ก้าวหน้าไปไหน
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ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนให้เป็น
แผนโดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน อย่างแท้จริง
ระบบอุปถัมภ์รวมศูนย์อำานาจ ยังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่เปลี่ยนแปลงยาก แทบเป็นไปไม่ได้ เหตุผลสำาคัญที่อ้าง
ก็ คื อ ประชาชนยั ง ไม่ พ ร้ อ มทีจ่ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
แม้จะเข้าใจดีในข้อจำากัดทางด้านวัฒนธรรมองค์กร
ของสังคมไทยที่ยงั มีคนไม่นอ้ ยเชื่อว่า การพัฒนาการปกครอง
แบบโดยประชาชน เพื่อประชาชน ของประชาชน จะไม่เหมาะ
สำาหรับประเทศไทย ตัวผมเองก็ไม่เคยละทิ้งแนวคิด อุดมการณ์
การพัฒนาทีม่ ีคนเป็นศูนย์กลาง ทัง้ ในการพูด การเขียน
และการเผยแพร่ในทุก ๆ สถานที่ที่อำานวยตลอดมา พยายาม
ถึงขนาดติดตามเรียนรู้กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธคี ดิ ว่า จะต้อง
บริหารจัดการกันอย่างไร ให้สามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรได้ ได้เรียนรูจ้ ากกรณีศึกษาขององค์กร
ภาคเอกชนทั้งภายในและนอกประเทศว่า การเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมื่อมีผ้นู าำ การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ รียกว่า Change Agent แต่ในภาครัฐ ผมหมดหวังว่า จะหา
ผูน้ าำ การเปลี่ยนแปลงมาจากไหน เพราะแรงจูงใจที่จะผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทบไม่มี ผมได้เรียนรู้ความเป็นจริงว่า
อุดมการณ์ในตัวหนังสือกับความเป็นจริงในทางปฏิบัตินั้น
มันห่างไกลเหลือเกิน จนเกือบจะโยนผ้าขาวยอมแพ้แล้วว่า
มันเป็นเช่นนี้เอง ระบบอุปถัมภ์คงจะอยู่คู่กับสังคมเรา
ไปอีกนานกว่าช่วงชีวิตผมเป็นแน่แท้
แต่ทว่าโลกมนุษย์เรานี้ไม่มอี ะไรที่แน่นอนจริง ๆ นอกจาก
ความตาย ใครจะไปคิดว่า เจ้าไวรัสโควิดพิษร้ายทำาลายโลก
ตัวนี้จะบังเกิดขึ้น จนนำาโลกเข้าสู่สภาวะปกติใหม่ที่ไม่มีวัน
เหมือนเดิม สำาหรับผม มันคือผู้นำาที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ถึงขนาดให้เลือกเลยว่า จะนอนบ้านกัน
หรือจะนอนโลง มันบังคับให้เอาคนก่อน ถ้าเอาเศรษฐกิจ
มาก่อน คนตายหมด แล้วเศรษฐกิจจะอยู่ได้ยงั ไง คนเป็นผู้สร้าง
เศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ได้ถ้านอนอยู่กับบ้าน มันบังคับว่า
คนต้องมาก่อน คนเป็นผู้กำาหนดทุกอย่าง เป็นทั้งผู้กระทำา
และผู้รับผลการกระทำา คนใส่หน้ากากตามความสมัครใจ
กันแทบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
รักษาระยะห่าง คนร่วมมือกันจัดระเบียบสังคมเข้าสู่สภาวะ
ปกติใหม่และรับผลความปลอดภัยในชีวติ ที่ตามมา ไวรัสโควิค
ไม่มีพวก ไม่มีสี ไม่ติดยึดกับวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ มันฆ่าตายหมด ไม่เลือกสี - เลือกพรรค - เลือกพวก เลือกชั้นวรรณะ มีอาำ นาจล้นฟ้าแค่ไหน มันไม่คยุ ด้วย เอ็งไม่มา
หาข้า ข้าก็ไม่ไปหาเอ็ง เอ็งไม่เลือกนอนบ้านก็ต้องนอนโลง
ต้องขอบคุณศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด - ๑๙ ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำานวยการ
สามารถบริหารงานอย่างได้ผลดีย่งิ โดยนำาจุดแข็งของระบบ

สาธารณสุขของประเทศมาใช้รบั มือกับโรคร้าย สร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการมีส่วนส่วนร่วมของทุกฝ่าย กระจายอำานาจ
สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างได้ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
ของสถานการณ์ ที่มีเจ้าโควิดเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
จนนำาคนไทยมานอนบ้านกัน มีชวี ติ รอดมาอยู่ในสภาวะปกติใหม่
กันได้ ไม่ต้องนอนโลง และผมเกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่า
ในเมื่อไวรัสโควิดสามารถเป็นผู้นำาที่เก่งกาจ ถึงขนาดสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ปลดแอกประชาชนจากระบบอุปถัมภ์
ให้เลือกชะตาชีวติ ตนเอง สวมหน้ากากกันเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง แล้วทำาไมเลือกตั้งครั้งหน้า
จะแห่กนั ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชี้ขาดว่า จะยอมนอนบ้าน
หรือนอนโลงกันให้ร้แู ล้วรู้รอดกันไปข้างหนึ่งเลย ให้มนั เกือบเต็ม

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง
เข้าสู่การพัฒนาประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริง

ต่อจากหน้า ๘
๒) ท่ายืน เดิน วิง่ (Stand Jogging)

โดยท่ายืน (ยืนจงกรม) ยืนซอยเท้ายกขา
ขึ้นลงอยู่กบั ที่ ๑๐๘ ครั้ง ท่าเดิน เดินนับก้าว
๑๐๘ ก้าว และท่าวิ่ง (วิ่งจงกรม) อยู่กบั ที่นบั
๑๐๘ ก้าว ซึ่งควรทำาในเวลาก่อนอาบนำ้า
ทุกครั้ง ทั้งนี้ จังหวะการยืน เดิน หรือ
วิ่ง ขึ้นอยู่กับความถนัดและโอกาสของ
แต่ละคน นับต่อเนื่อง ๑ ถึง ๑๐๘ ทำาให้มสี มาธิ
จากการนับเลข เพื่อสร้างความเคยชิน
อย่างไรก็ตาม การออกกำาลังกายด้วยวิธนี ้ี
ยังสามารถประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ เช่น การขับรถยนต์ทางไกล
โดยการหยุดรถข้างทาง ออกกำาลังด้วยท่านั่งทุกชั่วโมง สามารถ
แก้อาการง่วงนอนหรือหลับใน และมีสมาธิในการขับรถ การให้นกั เรียน
ออกกำาลังกายในชั้นเรียน ก่อนเริ่มเรียนทุกชั่วโมง เพื่อให้มีสมาธิ
ในการเรียน หรือในช่วงอากาศหนาว ให้นักเรียนใส่กางเกงขาสั้น
ออกกำาลังกายทุกชั่วโมง ก็จะลดความหนาวเย็นลงได้ เป็นต้น
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ดังนั้น การออกกำาลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมงจึงมี
ประโยชน์มากมาย ได้แก่ การออกกำาลังกายกล้ามเนื้อขา
และหน้าท้อง เป็นการใช้พลังงานร้อยละ ๗๐ ของปริมาณ
กล้ามเนื้อในร่างกาย จึงทำาให้กล้ามเนื้อมีความตื่นตัว
การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น
การลดนำ้าหนัก ซึ่งต้องทำาควบคู่กับการควบคุมอาหาร
งดแป้ง งดนำา้ ตาล งดอาหารมื้อเย็น และดื่มนำา้ เปล่า ก็จะเกิด
ผลดีตอ่ สุขภาพ และช่วยบรรเทาอาการผิดปกติทางสุขภาพ
ที่ไม่พงึ ประสงค์ เช่น การนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หงุดหงิด
ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย เป็นต้น รวมทั้งทำาให้มสี มาธิ ไม่ฟงุ้ ซ่าน
อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตควบคู่กบั สุขภาพกาย นอกจากนี้
ยังช่วยประหยัดเงิน เนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ
ทั้งสิ้น

การออกกำาลังกาย
อย่างง่ายแบบ
Sit/Stand Jogging
โดย ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุล
ราชบัณฑิตและวุฒิอาสาธนาคารสมอง

โรคไม่ตดิ ต่อ คือ โรคที่ไม่ตดิ ต่อจากสิ่งมีชวี ติ สู่ส่งิ มีชวี ติ
อื่น ๆ เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ การสัมผัสคลุกคลีผู้ป่วย
จึงไม่มผี ลทำาให้เกิดโรคจากผู้ปว่ ย เช่น โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคจากอุบัติเหตุ เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำาให้เกิดโรคมี ๙ ปัจจัย ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า
ความเครียด ความอ้วน การไม่ออกกำาลังกาย การไม่ยอมกินผัก
ไม่ตรวจความดัน ไม่ตรวจเบาหวาน และมีความประมาท
ซึ่งโรคเหล่านี้ป้องกันได้เมื่อมีการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้
การออกกำา ลังกายสมำ่าเสมอช่วยลดปัจจัยเสีย่ ง
ได้โดยตรงใน ๓ ปัจจัย คือ ความอ้วน ความเครียด และ
ความดันโลหิต จึงมีประโยชน์มากในการดำารงชีวติ ประจำาวัน
ซึ่งโดยทั่วไปมักต้องใช้อปุ กรณ์ เวลา สถานที่ และทำากิจกรรม
เป็นหมู่คณะ จึงมักมีขอ้ อ้างหลายประการในการออกกำาลังกาย
ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำาลังกายได้โดยง่าย
สามารถปฏิบัติได้ทุกสถานที่ ทั้งส่วนบุคคลหรือกลุ่ม
ไม่จำากัดเพศและวัย ใช้เวลาน้อย ไม่เป็นภาระในการหา
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย และมีการขยับร่างกาย โดยใช้
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อ โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีอาการข้อเสื่อม ไม่สามารถออกกำาลังกายโดยใช้ขาลง
นำ้าหนักได้เต็มที่ จึงจำาเป็นต้องออกแบบการออกกำาลังกาย
ชนิดใหม่ข้นึ เพื่อให้สอดคล้องกับคำาขวัญขององค์การอนามัยโลก
ค.ศ. ๒๐๐๒ ที่วา่ Move for Health นั่นก็คอื การออกกำาลังกาย
ที่เหมือนกับการวิ่ง Jogging เรียกว่า การออกกำาลังกาย
อย่างง่ายรายชั่วโมง
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การออกกำาลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมง เป็นการออกกำาลัง
กล้ามเนือ้ ขา ขยับขาซ้าย - ขวา ขึ้น - ลง สลับกันไป ทำาครั้งละ ๑ นาที
ทุกๆ ชั่วโมง เวลาใดก็ได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทำาได้
ทุกสถานที่ เหมาะสมสำาหรับผูม้ อี าการโรคข้อหรือลงนำา้ หนักขาไม่ได้ เช่น
โรคข้อเสื่อมที่เข่า สะโพก เท้า และกระดูกสันหลัง เป็นต้น และรวมทั้ง
มีแบบบันทึกให้ผู้ปฏิบัติได้บันทึกเป็นหลักฐาน ประกอบด้วย
๒ ท่า คือ
๑) ท่านั่งวิ่ง (Sit Jogging) คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยการนั่งเก้าอี้ หลังพิง
พนักเก้าอี้ มือยึดขาเก้าอี้
หรือแกว่งแขน ยกขาในท่า
งอเข่าขึ้นลง ๒ ข้าง สลับกัน
กั บ แขน เหมื อ นการวิ ่ง
โดยเท้าไม่แตะพื้น จังหวะ
จะช้ า หรื อ เร็ ว ขึ ้น อยู ่กั บ
ความพอใจของแต่ละคน
นับจำานวนก้าวอย่างต่อเนื่อง
๑ - ๑๐๘ ก้าว/ครั้ง (จำานวนก้าว
ได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยจาก
อาสาสมัคร ๓๕ คน โดยให้
ทุกคนทำาจนยกขาไม่ขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย ๑๐๘.๖๗ ก้าว และเวลา
เฉลี่ย ๕๑ วินาที) ทั้งนี้ หากต้องการออกแรงเต็มที่ ก็ให้เร่งจังหวะ
ด้วยการยกหรือก้าวขาให้สงู หรือทำาท่าวิ่งให้เร็วที่สดุ เท่าทีจ่ ะเป็น
ไปได้ตามความสามารถ ก็จะทำาให้กล้ามเนือ้ บริเวณขาทำางาน
(ทางทฤษฎี กล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ที่ขา ประมาณร้อยละ ๗๐
ของนำา้ หนักตัว) จึงแนะนำาให้ทาำ แบบเร็วที่สดุ ทุกชั่วโมง และทุกวัน
จนครบ ๖๐ วัน เพื่อสร้างความเคยชินในการออกกำาลังกาย
(ต่อหน้า ๗)

บันทึกการออกกำลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมง เพื่อสมาธิและสุขภาพ (HVCME)
ชื่อ ................................... เพศ .................. อายุ .............. การศึกษา ............................... อาชีพ ..............................
ที่ทำางาน ................................................................................. ที่อยู่ ...............................................................................
โทรศัพท์ติดต่อ ...................................................... มือถือ ...................................... อีเมล์ .............................................
โปรดกรอกวันที่ และบันทึกเป็นชั่วโมงและนาที เป็นตัวเลขลงในช่วงเวลาที่กำาหนด
(พยายามทำาทุกชั่วโมง ให้ครบ ๓๐ วัน)
เวลา/วันที่
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐
๒๑.๐๐-๒๒.๐๐
เวลา/วันที่
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐
๒๑.๐๐-๒๒.๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศก
ึ ษา

“การสร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
รองรับ สถานการณ์ค วามเปลี่ยนแปลง”
การใช้ชวี ชติ วี ของประชาชนในปั
ติ ของประชาชนในปั
บนั ตระหนั
การใช้
จจุบจนั จุตระหนั
กถึง กถึงการดูแลสุขภาพ
การดู
ขภาพและสุ
ขอนามัยของตนเองและ
และสุแลสุ
ขอนามั
ยของตนเองและส่
วนรวมมากขึ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ส่วภาพตำ
นรวมมากขึ
้น โรงพยาบาลส่
งเสริมาสุมุข่งภาพ
าบล (รพ.สต.)
บ้านสี่แยกสวนป่
สร้างเสริมสุขภาพมากกว่า
ตำาการซ่
บล (รพ.สต.)
นสี่แยกสวนป่
า มุา่งงความรู
สร้างเสริ้คมวามเข้าใจและให้ความ
อมแซมสุบ้ขาภาพ
ด้วยการสร้
สุขสำภาพมากกว่
าการซ่
อมแซมสุ
ขภาพ ด้วยการสร้
าง กมิติอย่างต่อเนื่อง
าคัญกับการดู
แลสุ
ขภาพของคนในชุ
มชนในทุ
ความรู
วามสำาคักญว่กัาบ“ไม่
การดู
แล แลเร�ได้ดี เท่�กับ
รวมทั้ค้งวามเข้
กระตุ้นาใจและให้
ให้ชาวบ้าคนตระหนั
มใี ครจะดู
สุขตัภาพของคนในชุ
กมิติอย่างต่อนเนืแบบการนำ
่อง
วเร�ดูแลตัวเอง”มชนในทุ
ซึง่ เป็นโรงพยาบาลต้
าใช้หลักปรัชญา
รวมทั
ง้ กระตุ้นจให้
ชาวบ้
ของเศรษฐกิ
พอเพี
ยง านตระหนักว่า “ไม่มี
ใครจะดูรพ.สต.บ้
แลเราได้านสี
ดี ่แเท่ยกสวนป่
ากับตัวาเราดู
ลตัวงหิเอง”
ตำาแบลวั
น อำาเภอบางขัน จังหวัด
ซึง่ นครศรี
เป็นโรงพยาบาลต้
าใช้หลักปรัชญาขที่ให้บริการประชาชน
ธรรมราช นเป็แบบการนำ
นหน่วยงานสาธารณสุ
ของเศรษฐกิ
พอเพี
ด้านการส่งจเสริ
ม รัยกงษา ป้องกัน และฟื้นฟู ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
รพ.สต.บ้
านสีแ่ ยกสวนป่า ตำ าบลวั
งหิน
การแพทย์
แผนไทยและแผนโบราณ
และการแพทย์
ทางเลือก โดยมี
อำาความมุ
เภอบางขั
น
จั
ง
หวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
เป็
น
หน่
ว
ยงาน
มีสขุ มีภาพแข็
่งมั่นตั้งใจให้ชมุ ชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
ความรูง้แแรงทั
ละ ้งกายและใจ มีความรู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนา
สาธารณสุ
ขที่ง่ใพาตนเองได้
ห้บริการประชาชน
งเสรินมอยู่ของชุ
ความเป็
อยู่ของชุ
สามารถพึ
และพัด้ฒานการส่
นาความเป็
มชน นรวมทั
้ง มชน รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทางด้านรายได้ ตามวิสยั ทัศน์
รักพัษาฒนาคุ
ป้องกัณนภาพชี
และฟืว้นติ ฟูทางด้
ทั้งการแพทย์
ผนปัจสจุยั บทันั ศน์ “เป็“เป็
วยบริ
านรายได้แตามวิ
นหน่นหน่
วยบริ
ก�รการปฐมภูมิที่ให้บริการด้วยการแพทย์คู่ขนาน ภายใต้การมี
การแพทย์
และการแพทย์
นร่วสมของภาคี
ปฐมภูมแิทผนไทยและแผนโบราณ
ี่ให้บริก�รด้วยก�รแพทย์
คู่ขน�น ภ�ยใต้ส่กว�รมี
่วนร่วม เครือข่ายสุขภาพ สู่ระบบสุขภาพต้นทุนตำ่า” ซึ่งมีแนวทาง
ทางเลื
อ ก เครื
โดยมี
้ง ใจให้
ชุ ม ชนนทุนตำ่�การขั
่อนสุขภาวะชุมชนที่ดี ดังนี้
ของภ�คี
อข่�คยสุวามมุ
ขภ�พ่ง มัสู่นร่ ตัะบบสุ
ขภ�พต้
” ซึง่ บมีเคลื
แนวทาง
การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนที่ดี ดังนี้
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ปรับ Mindset กระบวนการสุขภาพชุมชน โดยเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำางานใหม่ ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซม
สุขภาพ ด้วยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและให้ความสำาคัญกับการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนในทุกมิตอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดำารงชีวติ ทั้งอาหารการกิน การพักผ่อน การออกกำาลังกาย
การจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งกระตุ้นให้
ชาวบ้านตระหนักว่า “ไม่มีใครจะดูแลเราได้ดี เท่ากับตัวเราดูแล
ตัวเอง” โดยเริ่มที่ตัวเองเป็นหลัก เพื่อให้ชาวบ้านหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง
และสุขภาพร่างกาย

สร้างกลไกการทำางานในชุมชน โดยสร้างศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยรื้อฟื้นระบบอาสาสมัครใหม่ ด้วยการสร้าง
“ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในหมู่บ้าน เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และศูนย์กลางในการแก้ปัญหา
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สุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นงานภาคประชาชนที่ส่งเสริมให้
ชาวบ้านในพืน้ ทีด่ ูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง โดยมี
อสม. แต่ละหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้การดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้นแก่อาสาสมัครประจำาครอบครัว (อสค.)
ทีม่ าจากคนในแต่ละครอบครัวโดยตรง นอกจากนี้ ได้จดั ตั้ง
โรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า เป็นโรงเรียน อสม.
แห่งแรกของประเทศไทย บนฐานคิดที่วา่ เรียนรู้ตลอดชีวติ
ของการเป็น อสม. ทำาให้ อสม. รู้จักบทบาทหน้าที่
มีความรู้ทกั ษะงานบริการต่าง ๆ เกิดความมั่นใจ พร้อมให้
บริการ มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ รวมทั้งใช้ รร.อสม.
เป็นแหล่งสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพ และ
สร้างอาสาสมัครพันธุ์แท้ท่รี วมตัวกันขับเคลื่อนงานสุขภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม ในการดูแล สอดส่องสุขภาพของคน
ในชุมชน ที่เรียกว่า “สุขภาพภาคประชาชน” ทำางาน
เชื่อมร้อยงานสุขภาพภาคประชาชนและงานพัฒนา
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งกระบวนการบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง และให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการข้อมูล
ชุมชนและการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน สร้างและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการทำางาน
ทั้งองค์กรภายในและภายนอกพื้นที่ โดยการสานพลัง
เชื่อมกับทุนในพื้นที่ ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กร
ภาครัฐต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งองค์กรภายนอกที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นการทำางานแบบ “จิตอาสา” และร่วมกันทำางาน
จนเป็นเครือข่ายที่ไว้วางใจกัน ในการบูรณาการการทำางาน
แบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างเครื่องมือการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน คือ
จัดทำาและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategy Road
Map : SRM) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงาน
สุขภาพและโครงการของชุมชนทั้งตำาบล โดยการจัดเวที
ประชาคม/ประชาสั ง คมในการระดมความคิ ด เห็ น
จากทุกภาคส่วน ทัง้ ท้องถิน่ ท้องที่ ภาครัฐ อสม. อาสาสมัคร
และประชาชนในพื้นที่ กำาหนดจุดหมายปลายทางเป็น
“ตำาบลสร้างสุข...ที่วงั หิน” ที่ให้คนในชุมชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถกู ต้อง เหมาะสม ชุมชนเฝ้าระวังสุขภาพกันเองได้
และชุมชนเป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการสุขภาพกันเอง
หรือที่เรียกว่า “ระบบสุขภาพต้นทุนตำ่า ที่คนในชุมชน
สามารถเรียนรู้และจัดการระบบสุขภาพกันเองได้”
รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมสุขภาพเพือ่ สร้างสุขของชุมชน
ที่นำาบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับวิถีชุมชนมาผสมผสาน
ในกิจกรรม/โครงการด้วย อาทิ “เดินไม่กี่ก้าว ก็เข้าถึงแผนไทย”
“สมุนไพรรอบรัว้ บ้าน” เพือ่ ให้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคในเบื้องต้น
และเข้าไปอยู่ในวิถชี วี ติ ของประชาชน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
และเปลี่ยนประชาชนจาก “ผู้รับบริการ” เป็น “ผู้ร่วมจัดบริการ
ในชุมชน” มุ่งสูก่ ารดูแลสุขภาพต้นทุนตำา่ ที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
สุขภาพตนเองได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้ประชาชนและชุมชนปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม เกิดความตระหนัก เข้าใจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดำารงชีวิตอย่างจริงจัง เช่น ลดการซื้อกาแฟ
ผงสำาเร็จรูป การซื้อผักปลอดสารพิษ ลดการบริโภคเกลือ นำ้าตาล
เป็นต้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาวะทีด่ ีทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงมีจำานวนลดลง
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คนในชุมชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง โดยมี อสม.
และทีมสุขภาพภาคประชาชน เป็นกลไกในการติดต่อประสานงาน
ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ รวมทั้งระบบสุขภาพชุมชนมีความยัง่ ยืน ทีมงาน
สุขภาพชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการสร้างคนให้มีความรู้
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครั ว อย่ า งต่ อ เนื ่อ ง มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้
ในด้านการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัว
และชุมชน ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ระบบการจัดการสุขภาพมีความแข็งแรง เมื่อระบบมีความ
แข็งแรง ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเองได้ สามารถดูแล
ตนเองและคนในครอบครัว ลดการพึ่งพาระบบสาธารณสุขของรัฐ
เมื่อนั้นระบบสุขภาพต้นทุนตำา่ จะค่อย ๆ เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
และยั่งยืนได้ในอนาคต

ปฏิบัติก�รภ�คีเครือข่�ย

ฉะเชิงเทร� เมืองยั่งยืน

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) เห็นความสำาคัญของการสร้าง
การเรียนรู้รว่ มกันอย่างบูรณาการ หนุนเสริมการทำางานเป็นเครือข่าย
กับภาคีการพัฒนา และเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง
กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในลักษณะบูรณาการ
ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ดำาเนินโครงการ “วุฒิอาสา
ธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่” โดยมี จ.ฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เป้าหมายดำาเนินการ
เนื่องจากวุฒอิ าสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา รวมกลุ่มกันขับเคลือ่ นและเชื่อมโยง
การทำางานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
วุฒอิ าสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา นำาโดยนายเจษฎา มิ่งสมร ประธาน
วุฒิอาสาฯ ซึ่งเป็นสมาชิกในภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของจังหวัด
เช่น ภาคประชาสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น ได้รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเครือข่ายและเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
และสังคมในระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในระยะแรก
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เน้นการขับเคลื่อนโครงการ “แหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงาน
ของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)” และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของวุฒิอาสาฯ ต่อภาคี
เครือข่ายในจังหวัด
นอกจากนี้ ยังพัฒนาแนวทางการทำางาน โดยเชือ่ มโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและวาระการพัฒนาของโลก
คือ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยร่วมกับ สศช. และ มพท. จัดทำาและขับเคลื่อนปฏิบัติการ
ภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” ในการสร้างพื้นที่
ต้นแบบความสำาเร็จการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น “พื้นที่ปฏิบัติการ
แห่งการเรียนรู้ (SDG Lab)” ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนระดับ
พื้นที่กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยมีวฒุ อิ าสาฯ และภาคีเครือข่าย
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม นำานโยบายจากส่วนกลาง
มาขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและจัดการตนเองได้
และเป็นตัวอย่างในการเชื่อมโยงการทำางานกับกลุ่มต่าง ๆ
ในจังหวัด ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ
ชุมชน จนเกิดเป็นภาคีความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เข้มแข็ง ทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ จังหวัดอื่นสามารถนำาไปปรับปรุงรูปแบบ
การขับเคลื่อนงานต่อไป

กระบวนการห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน SDG Lab

“ห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน” เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
การทำางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและภาคีภาคส่วนต่าง ๆ
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
๑. รวมตัว/รวมกลุ่ม โดยจัดประชุมเพื่อพูดคุยทำาความ
รู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์การทำางานสาธารณะ
หรืองานพัฒนาที่ตนเองทำาหรือร่วมทำากับภาคีเครือข่าย หารือแนวทาง
การดำาเนินงานเป็นระยะ ๆ รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวล
ความเห็นประเด็นการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลนำาเข้า (Input)
สำาหรับการขับเคลื่อนปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทรา
เมืองยั่งยืน” ต่อไป

๓. ปฏิบัติการในพื้นที่ ใน ๕ มิติ ตามเป้าหมาย SDGs
ได้แก่ (๑) มิติการพัฒนาคน : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย “คนแปดริ้ว ไม่ทอดทิ้งกัน (Long - term Care)
สุขภาพดีสร้างได้ที่บ้าน - เมืองอาหารปลอดภัย” และ
การสอนภาษาไทยของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร เพือ่ แก้ไขปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น (๒) มิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์แม่นำ้า
บางปะกง โรงเรียนธนาคารต้นไม้ และวิถเี กษตรกรรมยั่งยืน –
เกษตรอินทรีย์ (๓) มิติความมั่งคั่งและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยวชุมชนวิถีตะวันออก “โครงการ
ตะวันยิ้มสืบสานชุมชนตะวันออก หยั่งรากบางปะกง”
(๔) มิติด้านความยุติธรรมและความสันติสุข : ธรรมนูญ
ตำาบลน่าอยู่ และปฏิญญาวาระเปลี่ยนตะวันออก และ
(๕) มิติหุ้นส่วนการพัฒนา : เครือข่ายภาคตะวันออกยั่งยืน
๔. เรียนรู้ ทบทวน/พัฒนาต่อยอด มีการประชุมเพื่อปรึกษา
หารือ เปิดใจ เปิดความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน
เรียนรู้ และทำาความเข้าใจความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการทำางานร่วมกันในแนวราบ ที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด วิธีการทำ างานร่วมกัน
หรือนวัตกรรมการพัฒนาแบบใหม่
๕. ขยายภาคีเครือข่าย/ผสานแนวทางการทำางาน
โดยการสร้างผู้นำาร่วม (Collective Leadership) และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาว ผ่านการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรม
ความร่วมมือ (Culture of Collaboration) เพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปธรรมการขับเคลื่อนตามแนวทาง SDG Lab

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ/เชื่อมโยงการทำางานกับแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ โดยจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมาย และความท้าทาย และคัดเลือก
(Mapping) ภารกิจของกลุ่ม เพื่อร่วมกันออกแบบแผนปฏิบัติการ
“ฉะเชิงเทราเมืองยัง่ ยืน” จากนั้นวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
ทรัพยากร วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงเป้าหมายร่วมกับยุทธศาสตร์จังหวัด ภาค
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลาที่ดาำ เนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
วุฒอิ าสาฯ และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงานในกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติการภาคีเครือข่าย
“ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. มิติการพัฒนาคน (People)
๑.๑ การปฏิ รู ป ระบบเพื ่อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
โดยดำาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สมัชชาแปดริ้ว
เมืองยัง่ ยืน และมหาวิทยาลัยรังสิต ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุ
๑.๒ การพัฒนาทักษะภาษาไทย ดำาเนินการร่วมกับ
โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ด้วยการสอนภาษาไทยตามหลักการสอนของพระยา

ศรีสุนทรโวหาร เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่
เด็กนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกระดับชัน้
และจัดทำาโครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติและผลงานของพระยา
ศรีสนุ ทรโวหาร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์ เก็บรวบรวม
ประวัติ และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร
ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
๒. มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)
๒.๑ การอนุรักษ์ลุ่มนำ้าบางปะกง โดยดำาเนินการ ดังนี้
(๑) เชิญชวนประชาชนที่สนใจรวมกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของพื้นที่ช่มุ นำา้ โดยให้
ความรู ถ้ ึ ง ผลกระทบที เ่ กิ ด จากการพั ฒ นาที ไ่ ม่ เ หมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชน และแนวทางการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่
ลุ่มนำ้าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้เกิดความตื่นตัว
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มนำ้า
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายการทำางานอนุรักษ์ลุ่มนำ้า
บางปะกง ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
สำานักงานทรัพยากรนำ้า สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(สสย.) กลุ่มละครเพือ่ การเรียนรูบ้ างเพลย์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เข้ามาดำาเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
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ลุ่มนำ้าบางปะกงมากขึ้น โดยวุฒิอาสาฯ สนับสนุนการดำาเนินงาน
ของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเป็น
ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่ดาำ เนินกิจกรรม/
โครงการ และการผลักดันให้แม่นาำ้ บางปะกงได้รบั การขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
(๒) จัดทำาข้อมูลท้องถิน่ เพื่อการอนุรกั ษ์ “บ้านโพธิ์รกั ษ์บางปะกง”
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต และ (๓) จัดกิจกรรม
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ การร่วมปั่น
ตะวันออกเพื่อหาเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก พายเรือเก็บขยะ การจัดเสวนา
เรื่องบางปะกงสายนำ้าแห่งชีวิต เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมให้สามารถดำาเนินไป
พร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
๒.๒ โรงเรียนธนาคารต้นไม้ และสวนวนเกษตร ผู้ใหญ่
วิบูลย์ เข็มเฉลิม วุฒิอาสาฯ กำาหนดแผนการทำางานการพัฒนา
เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนโดยมอบหมายให้วุฒิอาสาฯ ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นแกนนำาในการขับเคลื่อนงาน และสร้างความเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายการปลูกป่าและผูน้ าำ ชุมชนจาก ๖ จังหวัดภาคตะวันออก
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี
โดยจัดให้มี “โรงเรียนธนาคารต้นไม้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูก บำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์

จากต้นไม้แต่ละชนิด ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้
และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น
กิจกรรม “ธรรมยาตรา เพื่อผืนป่าตะวันออก” เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติ
และปลูกต้นไม้ตลอดระยะการเดินทาง การจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับวนเกษตรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการที่ดนิ และการเกษตร ที่ให้ความสำาคัญกับการปลูกไม้ยนื ต้น
ปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว์ในลักษณะผสมผสานจนเป็นนิเวศการเกษตร
ที่เลียนแบบป่าธรรมชาติ และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งแจกจ่ายและขายพันธุ์ไม้ให้ผู้ที่เริ่มสนใจปลูกต้นไม้ เป็นต้น
๒.๓ วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการต่อยอดการทำางานของ
“กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต” ที่ม่งุ ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้
ขั้นตอนการทำาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร สร้างโมเดลขั้นตอน
การวางแผน การตลาด และควบคุมการผลิต ทั้งระดับท้องถิ่น
ประเทศ และระหว่างประเทศ การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ สหภาพยุโรป และแคนาดา
และการตั้งกลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์เพือ่ ระดมทุนช่วยเหลือเกษตรกร
ตลอดจนขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
และภาคตะวันออก โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมรณรงค์การทำาเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน ด้วยการเปิดพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรียใ์ ห้ผ้ทู ่สี นใจศึกษาเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้การทำาเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับ
การวางแผนการจัดระบบควบคุมภายใน การรับรองมาตรฐาน
การวางแผนการผลิตและตลาด รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า
การเพาะปลูกของเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.บ้านนา จ.นครนายก เป็นต้น
๓. มิ ติ ค วามมั ่ง คั ่ง และการเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ
(Prosperity)
๓.๑ การท่องเที่ยวชุมชนวิถตี ะวันออก “โครงการตะวันยิ้ม
สืบสานชุมชนตะวันออก หยั่งรากบางปะกง” ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
วุฒอิ าสาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำา
โครงการวิจยั “หยั่งรากบางปะกง” พื้นที่อาำ เภอบ้านโพธิ์ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนลุ่มนำ้าบางปะกง และสร้างจิตสำานึกให้คนในท้องถิ่น
เห็นความสำาคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชน และชุมชน ในการอนุรักษ์แม่นำ้า
บางปะกง ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน และพัฒนา
ทรัพยากรให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงได้
ร่วมกับ สสย. กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ และชุมชนอำาเภอ
บ้านโพธิ์ ดำาเนิน “โครงการตะวันยิ้มสืบสานชุมชนตะวันออก
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หยั่งรากบางปะกง” ด้วยการศึกษาเรียนรู้ถึงรากเหง้า
ของถิ่นฐานที่อาศัย เด็กและเยาวชนมีความสนใจเรื่อง
การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น “ต้นจาก” และลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ เรียนรู้
และลงมือทำาผลิตภัณฑ์และอาหารจากต้นจาก อาทิ
บัวลอยไข่หวานลูกจาก แกงส้มดอกจาก กระทงใส่ขนมจาก
ใบจาก ซึ่งวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมาย
จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มปี ระวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่า และ
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมายาวนาน วุฒิอาสาฯ
เห็นความสำาคัญของการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม โบราณสถาน
และวิถีชีวิตดั้งเดิมให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโต
แบบสังคมเมือง จึงส่งเสริมให้จังหวัดและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมอนุรักษ์ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
คนแปดริ้ว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ
เพื่อสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี และมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังลูกหลานต่อไป
๔. มิตดิ า้ นความยุตธิ รรมและความสันติสขุ (Peace)
๔.๑ ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ วุฒิอาสาฯ ร่วมกับ
จังหวัด สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
สภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการสร้างตำาบลน่าอยู่ ตำาบล
สุขภาวะ โดยจัดทำา “ธรรมนูญตำาบล ๘ ริ้ว” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนา (๑) สถาบันการเงินของชุมชนระดับตำาบล
(๒) วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โรงเรียนทุกแห่ง
ในตำ า บลบู ร ณาการการเรี ย นรู ้กั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม
(๓) สถานประกอบการในตำาบล มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่
มี ทั ก ษะวิ ช าช่ า งทุ ก แขนง (๔) มี ต ลาดชุ ม ชนและ
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน (๕) มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และขยะ (๖) สร้างสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
มีองค์กรจัดการอาสาสมัครเพื่อชุมชน พัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชน (๗) เป็นตำาบลปลอดภัย ตำาบลแห่งการทำาความดี
และ (๘) มีนวัตกรรมระบบสุขภาพตำาบล แหล่งเรียนรู้ตาำ บล
๔.๒ ปฏิญญาวาระเปลี่ยนตะวันออก สหภาพยุโรป
พอช. สช. สสส. และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ วุฒิอาสาฯ สมัชชาแปดริ้ว
เมืองยั่งยืน และเครือข่ายเพื่อนตะวันออก ค้นหาแนวทาง
การขับเคลื่อนภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และออกแบบ
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกที่พึงปรารถนา

โดยประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจโดนัท (Doughnut Economics)
มาเป็ น ดั ช นี ชี ้วั ด ความอยู ่ดี มี สุ ข ร่ ว มกั น ของภาคตะวั น ออก
และจัดทำาแผนเดินหน้าทางยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน เสนอในเวทีสาธารณะ
“ตะวันออก วิถีแห่งความสุข” ประกอบด้วย (๑) การสร้างเมืองน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่ (๒) ฟื้นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์
(๓) เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย (๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
และ (๕) ยกระดับการเรียนรู้บนฐานชุมชน (วิถีชีวิต - ภูมิปัญญา วัฒนธรรม)
๕. มิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
วุฒิอาสาฯ เป็นผู้เชื่อมประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ระดับภูมภิ าคกับเครือข่ายภาคตะวันออกยั่งยืน โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ขับเคลื่อนงานการพัฒนาประเทศ ร่วมกับส่วนราชการและชุมชน
ในทุกอำาเภอ ในประเด็น อาทิ การอนุรกั ษ์แม่นาำ้ บางปะกง การอนุรกั ษ์
พื้นที่วิถีชุมชน/การประกอบอาชีพดั้งเดิม พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ก้าวต่อไปเพื่ อมุ่งสู่ความยั่งยืน

สศช. และ มพท. ร่วมกับวุฒอิ าสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่าย
ได้วางแนวทางการดำาเนินงานในระยะต่อไป เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
๑. การจัดการความรู้เชิงลึก โดยถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ (SDG Lab) ที่นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ
จ.ฉะเชิงเทรา และเครือข=าย

การพัฒนาที่ยั่งยืน และนำามาเป็นต้นแบบความสำาเร็จ
ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาเมืองยัง่ ยืน ที่ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การอนุรักษ์พืน้ ทีช่ ุมชนดั้งเดิม/ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ (๒) “ตะวันออก
วิถีแห่งความสุข” โดยจัดทำาวาระเปลี่ยนตะวันออก
แบบมีส่วนร่วม ที่ดึงทุนทางสังคมและภาคีการพัฒนา
ร่วมออกแบบแนวทางการพัฒนา
๒. สรุปผล ทบทวน แสวงหาประเด็น และแนวทางร่วม
ในการขับเคลื่อนงานปฏิบตั กิ ารภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทรา
เมืองยั่งยืน” ที่เป็นรูปธรรม
การขับเคลื่อนฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืนให้ความสำาคัญ
กั บ กระบวนการพั ฒ นาที ่เ น้ น “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
แบบบูรณาการ” โดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด
ร่วมทำา ร่วมติดตามประเมินผล และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ทำางานในรูปแบบภาคีเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ตามความต้องการของคนในพื้นที่/จังหวัด/ชุมชน รวมทั้ง
มีการเชื่อมโยงการทำางานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรม
สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม บนฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชน
เกิดความรัก หวงแหน อนุรกั ษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไว้ให้แก่คนรุ่นลูกหลานต่อไป

ยุทธศาสตรBชาติ

1. การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : คนแปดริ้ว
ไม?ทอดทิ้งกัน (Long term care/สุขภาพดี
สรQางไดQที่บQาน/เมืองอาหารปลอดภัย)

พัฒนาศักยภาพมนุษยY

2.การพัฒนาทักษะภาษาไทย
3.การอนุรักษYลุ?มน้ำบางปะกง
4.โรงเรียนธนาคารตQนไมQ
5.วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน

แผนพัฒนา

1 ฉบับที่ 12
2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยY

ยุทธY 2 อาหารมีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพมนุษยY

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยY

ยุทธY 1 มีความทันสมัย

พัฒนาสวัสดิการสังคม

เปpนมิตรต?อสิ่งแวดลQอม

เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

ยุทธY 5 จัดการมลพิษ

พัฒนาศักยภาพการผลิต
เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

เปpนมิตรต?อสิ่งแวดลQอม

เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

ยุทธY 5 จัดการมลพิษ

พัฒนาศักยภาพการผลิต
เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

สรQางความเขQมแข็งทางเศรษฐกิจ

6.โครงการตะวันยิ้มสืบสานชุมชนตะวันออก
หยั่งรากบางปะกง

เพิม่ ขีดการแข?งขัน

7.การอนุรักษYฟefนฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และสิ่งแวดลQอม

เพิม่ ขีดการแข?งขัน

เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

8.ธรรมนูญ ตำบลน?าอยู?

ความเสมอภาคทางสังคม

ลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม

พัฒนาภาครัฐ

การบริหารจัดการภาครัฐ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยY
สรQางความเขQมแข็งทางเศรษฐกิจ

ความเสมอ
ภาคทางสังคม

พัฒนาภาครัฐ

ความเสมอ
ภาคทางสังคม

พัฒนาภาครัฐ

เปpนมิตรต?อสิ่งแวดลQอม

ยุทธY 2 อาหารมีคุณภาพ

อนุรักษY ฟefนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธY 3 มาตรฐาน
การท?องเที่ยว

พัฒนาแหล?งท?องเทียว
และบริการ

ยุทธY 3 มาตรฐาน
การท?องเที่ยว

-

พัฒนาแหล?งท?องเทียว
และบริการ

พัฒนาสวัสดิการสังคม

ลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม

-

-

ลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม

-

-

เปpนมิตรต?อสิ่งแวดลQอม
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พัฒนาสวัสดิการสังคม

ลดความเหลือ่ มล้ำในสังคม

เปpนมิตรกับสิ่งแวดลQอม

10. เครือข?ายภาคตะวันออกยั่งยืน

ยุทธY 1 มีความทันสมัย

แผนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ความเสมอภาคทางสังคม

เพิม่ ขีดการแข?งขัน

9.ปฏิญ ญาวาระเปลี่ยนตะวันออก

แผนพัฒนา
ภาคตะวันออก

พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

"เลียบเรียง

open

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาธิ ต และถ่ า ยทอดความรู ้เ กี ่ย วกั บ ผึ ้ง เมื่ อ เร็ ว ๆ นี ้
นางวิรตั น์ ไชยช่วย วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรสาธิต
การเลี้ยงผึ้งโพรง และการล่อผึ้งโพรงเข้ารัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านคลองตูก จ.นครศรีธรรมราช และนายอติวิชญ์ นิลทะรัตน์
วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรือ่ งธนาคารผึ้ง
และชันโรงบางแก้ว ให้แก่ชุมชน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประชุมแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำาเนินการของกิจกรรม
ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ นายวิโรจน์ แสงบางกา
ประธานวุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร ร่วมประชุมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนา
บ้านพ่อหนองใหญ่ และจิตอาสา ๘ อำาเภอของจังหวัดชุมพร
เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่
และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชดำาริ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกองทุนชุมชน นายทวี
เสนแก้ว วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง และประธานศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบ้านทุง่ โต๊ะหย๊ะ ให้การต้อนรับนายวีระ เพ็ญจำารัส พัฒนาการ
อำาเภอตะกัว่ ป่า และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้านบางลาน จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกองทุนชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

วิทยากรปฐมนิเ ทศ นางสุธีนันท์ เสน่หา วุฒิอาสาฯ
จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ในกิจกรรม
จัดหางานพิเศษสำาหรับนักเรียน นักศึกษา จัดโดยสำานักงาน
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

ขยายพันธุ์สมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ วุฒิอาสาฯ จ.สงขลา
จั ด ทำ า โครงการเพาะขยายกล้ า พั น ธุ ์ส มุ น ไพรเพื ่อ การเรี ย นรู ้
ณ วัดแช่มอุทิศ โดยให้คำาปรึกษา สาธิตการติดตา ทาบกิ่ง และ
เสียบยอดสมุนไพร ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

สรรพคุณและการแปรรูปสมุนไพร เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
นางจินดา บุษสระเกษ วุฒิอาสาฯ จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากร
บรรยายการทำาลูกประคบจากพืชสวนครัว สรรพคุณของสมุนไพร
ชนิดต่าง ๆ และการแปรรูปสมุนไพร ให้แก่เยาวชนและผู้ทีส่ นใจ
ในกิจกรรม “บ้านภูมิปัญญาตำาบลบ้านใหม่” ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ซึ่งเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ณ โรงเรียนสายมิตร สาขา
อำาเภอหนองบุญมาก
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ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำาสบู่ นางธันยธร แนวพนิช
วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำา
สบู่เหลว เจลล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ และนำ้ายาซักผ้า ให้แก่ผู้ต้องขัง
เรือนจำากลางคลองเปรม ชมรมผู้สงู อายุ หมู่บา้ นอยู่รวย บางเขน กทม.
และชมรมผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี เมื่อเดือน
ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๓

อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
และ ดร.สายสวาท เกตุชาติ วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร
ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เยาวชนและประชาชน เพือ่ ส่งเสริม
และอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

จัดทำาหน้ากากอนามัยและ Face Shield มอบให้หน่วยงาน
ต่างๆ นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์
จัดทำาหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส Covid – 19 แบบ Face Shield
จำานวน ๘๖๐ ชิ้น มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ค้าในตลาดสด
คลองโพธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำากัด และผู้ที่สนใจ และ
นางเพลินพิศ กาลจักร วุฒิอาสาฯ จ.มุกดาหาร และชมรมผู้สูงอายุ
ศรีพัฒนามุกดาประเสริฐสามัคคี วัดหลักสอง ร่วมกันจัดทำาหน้ากาก
เจลแอลกอฮอล์ มอบให้คนในพื้นที่วัดหลักสอง

พัฒนาและร่วมกิจกรรมวัดโตนดและ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในจ.นนทบุรี วุฒอิ าสาฯ จ.นนทบุรี
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ถวายรถสกู ๊ต เตอร์ ดั ด แปลงให้ วั ด โตนด
เพื่ออำานวยความสะดวกในการทำากิจกรรมพัฒนาภายในวัด และ
ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนวัดโตนด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของ
อำาเภอบางกรวย ที่วุฒิอาสาฯ ใช้เป็นฐานขยายผลการให้ความรู้
และพัฒนาระดับชุมชน อีกทั้งร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุวัดโตนด
รพ.บางกรวย เครือข่ายสมาคมทนายความนนทบุรี กศน.พิมลราช และ
เครือข่ายชุมชนวัดโตนด ตัดเย็บและถวายหน้ากากอนามัยผ้าแด่พระสงฆ์
วัดทินกรนิมิตร วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง และวัดโตนด รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในการทำาความสะอาด และปรับภูมิทัศน์
พัฒนาพื้นที่ ณ วัดโตนด โดยพระปลัด ดร. สุรเชษฐ์ สุรเชษโฐ เจ้าอาวาส
วัดโตนด ให้ธรรมะคำาสอนแก่เยาวชน เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินชีวติ
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ๒๕๖๓

19

ศึกษาดูงานสวนเกร็ดพุทธ วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี ให้การต้อนรับ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช ในการศึกษาดูงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
และการพัฒนาองค์กรและชุมชน ณ สวนเกร็ดพุทธ จ.นนทบุรี
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝายมีชวี ติ คลองวังตง นายสมเดช คงเกื้อ วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช
ร่วมกับภาคีเครือข่ายฝายมีชวี ติ แห่งประเทศไทย เป็นครูฝายให้คาำ ปรึกษา
การสร้างฝายมีชีวิต เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชน และกระตุน้ ให้ชุมชน
ลุกขึ้นมาเรียนรู้การจัดการตนเองให้ชมุ ชนเข้มแข็ง และสามารถดูแลตนเองได้
ณ ฝายมีชีวิตคลองวังตง จ.สตูล เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓

หารือการบริหารจัดการวัด พระปลัด ดร.สุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ
เจ้าอาวาสวัดโตนด ร่วมกับวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี และภาคีเครือข่าย
กลุ่มชีววิถวี ดั โตนด หารือเรื่องการบำาบัดนำา้ เสียภายในวัด การจัดการคัดแยกขยะ
สถานทีจ่ ัดเก็บสิง่ ของ การเพาะปลูก การหว่านเมล็ดพันธุผ์ ักบุ้งและคะน้า
และการทำานำา้ ยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวติ ชุมชนวัดโตนด
ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ในการเป็น
ต้นแบบเผยแพร่ไปสู่ชมุ ชนอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๓

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อน SDG LAB กับแผนต่าง ๆ
แผนระดับที่ ๑
แผนระดับที่ ๒
แผนระดับที่ ๓
การปฏิ ร ูป ระบบ การพัฒ นาทั ก ษะ
เพือ่ รองรั บ สั ง คม ภาษาไทย
สูงวัย

การอนุร ัก ษ์ลุ ่ม นํา้ โรงเรียนธนาคาร วิถี เ กษตรกรรม
บางปะกง
ต้นไม้
ยั่งยืน

โครงการตะวันยิ้ม
สืบสานชุมชน
ตะวันออก หยั่งราก
บางปะกง

การอนุรกั ษ์ฟ้นื ฟู
ศิลปวัฒนธรรม
วิ ถี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม

ธรรมนูญตําบล
น่าอยู่

ปฏิญญาวาระ
เปลี่ยน
ตะวันออก

เครือข่ายภาค
ตะวันออกยั่งยืน

ภาพประกอบบทความ "ปฎิบัติการภาคีเครือข่ายฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน"
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กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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