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สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม
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เดื อ นสิ ง หาคมของทุ ก ปี วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทีพ่ ระราชทาน
พระราชดำารัสให้นำาผู้ที่เกษียณอายุท่ีมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ มีสุขภาพดี และพร้อมที่จะอุทิศตนทำางาน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน
และเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยวุฒิอาสาฯ
ได้ดำาเนินงานตามพระราชดำารัสมาตลอดระยะเวลา ๒๑ ปี
จนมีผลงานเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ทั่ ว ประเทศ และในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ยังคงมีการแพร่กระจาย
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จุลสารธนาคารสมอง
ฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอบทความที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดสำาคัญ
ทีช่ ว่ ยสร้างชีวติ วิถใี หม่ ให้สอดคล้องกับโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิถีชีวิต
ของคน ในคอลัมน์ “สารพันสรรหามาฝาก” เรือ่ ง “ชีวติ วิถใี หม่
เริ่มต้นที่ตัวเรา (๒)” ซึ่งเป็นบทความต่อจากฉบับที่แล้ว
และในโลกยุคใหม่ที่อยู่ท่ามกลางวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จำาเป็นต้องมีผนู้ าำ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะรวม ๑๐ ประการ
เพื่อฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน และสังคมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ในคอลั ม น์ “ก้ า วทั น โลก” เรื่ อ ง “ผู้ นำ า ในโลกวิ ก ฤติ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน”
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค และการลดความยากจนและความเหลือ่ มลำา้
ระดับพืน้ ที่ ในบทความประจำาฉบับเรือ่ ง “บ้านมัน่ คงชุมแพ...
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เพือ่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนของชุมชน” เป็นการบริหาร
จัดการบ้านมัน่ คงร่วมกันของของผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากไม่มีท่ีอยู่อาศัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
จัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุนต่าง ๆ ขึน้ มารองรับ
โครงการ/กิจกรรม จนกระทัง่ เกิดกลุม่ อาชีพทีห่ ลากหลาย
มี ที่ ดิ น เป็ น ของตนเอง และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ทีน่ าำ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของชุมชน รวมทัง้ บทความการเรียนรู้
และตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ การบรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และให้อาำ นาจของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน
เรื่อง “วังจันทร์ cook & coff ร้านกาแฟสร้างโอกาส
ให้คนหลังกำาแพง” ทีท่ ณั ฑสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงได้ฝึกทำางานและสร้างอาชีพ
ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตหลังออกจากเรือนจำา เพื่อให้
มีทกั ษะการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป และ “เลียบเรียง
เคียงรั้ววุฒิอาสาฯ” ที่นำาเสนอกิจกรรม/การทำางาน
ของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -๑๙
วุ ฒิ อ าสาฯ ได้ ล ดการเดิ น ทางออกจากบ้ า นและ
การขั บ เคลื่ อ นงานในพื้ น ที่ ตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิ
พัฒนาไท (มพท.) ได้เล็งเห็นว่า สามารถใช้ช่วงเวลานี้
เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือความรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านการสื่อสารออนไลน์
ระบบซูม (Zoom) เพื่อให้วุฒิอาสาฯ แต่ละจังหวัด
ได้เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีการพบปะพูดคุย
และหารือแนวทางในการทำางานภายหลังจากวิกฤต
โควิดคลี่คลายลง
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และปรับตัว
กั บ วิ ถี ก ารดำ า เนิ น ชี วิ ต รู ป แบบใหม่ นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับตัวท่านเอง และการขับเคลื่อนงาน
ของวุฒิอาสาฯ

คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”

โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. และ ประธานคณะทำางานฝ่ายวิชาการ
สมาคมข้าราขการอาวุโสแห่งประเทศไทย

ผู้นำ�

ในโลกวิกฤต
ช่วงเปลี่ยนผ่�น

มหาวิกฤติไวรัสโคโรน่า จะเรียกว่า นำายุคเข้าสู่ยุค
New Normal หรือ New Abnormal อะไรก็แล้วแต่บรรดา
นักวิชาการจะลองวิชากัน แต่ยังไงคงไม่มีใครเถียงว่า โลกกำาลัง
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำาคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์
อันยาวนานของมนุษยชาติที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ต้องตั้งต้น
ใหม่ กั น จากศู น ย์ แ ละไม่ มี วั น กลั บ ไปเหมื อ นเดิ ม ได้ อี ก ต่ อ ไป
เราเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ อันมาจากปัญหาที่มีความสลับ
ซับซ้อน ที่แก้ไขด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่สะสมกันมาในเวลา
อันยาวนานแต่เก่าก่อนไม่ได้ผลแล้ว ต้องเรียนรู้กันใหม่ ต้องรู้
ไปแก้ไป รู้กันใหม่แก้กันใหม่อยู่ตลอดเวลา สังคมที่อยู่รอดได้
อย่างยัง่ ยืนในยุคนีค้ อื สังคมทีม่ คี วามยืดหยุน่ เปิดโอกาส และสร้าง
สภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในแนวราบ
ในทุกระดับของสังคม เรียนรู้ที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
และปรั บ ตั วเองให้ อ ยู่ ร อดได้ อ ย่ า งยั่ง ยืน สั ง คมที่ ไ ม่ ย อมรั บ
ต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลง ไม่ ย อมปรั บ ตนเองให้ ส อดคล้ อ ง
กับความเป็นจริงของโลกสมัยใหม่ เปรียบเสมือนไดโนเสาร์
เต่าล้านปีที่นับวันจะต้องสูญพันธุ์ไป
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ในโลกยุคใหม่เรื่องนี้ เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์กันได้แล้ว
ทางวิทยาศาสตร์ตามกฎของดาร์วินที่ค้นพบว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ที่อยู่รอดได้คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้ดีที่สุด ไม่ใช่ผู้ที่มีอำานาจหรือความรู้มากที่สุด ที่น่าเป็นห่วงมาก
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญที่สุดของมนุษยชาติครั้งนี้คือ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ในโลกและสั ง คมไทยที่ ต่ อ ต้ า น
การเปลี่ยนแปลง มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีพลานุภาพ รวมศูนย์
อำานาจ มีกาำ ลังทางด้านกายภาพ อิทธิพลครอบงำาในระบบอุปถัมภ์
มีผลงานศึกษาทางวิชาการมากมายทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า องค์กรที่สามารถ
อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในท่ามกลางวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง
จำาเป็นต้องมีผู้นำาที่มีคุณลักษณะรวม ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. ความสุจริต เทีย่ งธรรม น่าเชือ่ ถือ อดีตประธานาธิบดี
สหรั ฐ อเมริ ก า คนที่ ๓๔ Dwight David Eisenhower
เคยกล่าวไว้วา่ คุณสมบัตดิ ที สี่ ดุ ของผูน้ าำ คือ ความสุจริต เทีย่ งธรรม
อย่างไม่มีข้อกังขา หากปราศจากคุณสมบัตินี้ ไม่มีทางสร้าง
ความสำาเร็จที่แท้จริงให้เกิดขึ้นมาได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะหวัง
ให้พวกพ้องบริวารไม่คดโกงได้อย่างไร หากเราโกงเสียเอง
ขาดความสุจริตเที่ยงธรรมเสียเอง ในลักษณะคุณธรรมคือ
คุณต้องทำา ผมไม่ทำา

๒. ความมั่นใจในตนเอง ผู้นำาที่สามารถ จำาเป็นต้องมี
ความมั่นใจว่า คนในบังคับบัญชาทำาตามที่ตนสั่งการ ไม่จำาเป็น
ต้องมีความมั่นใจมากเกินไป แต่อย่างน้อยต้องพอที่จะสร้าง
ความเชื่อถือเชื่อฟังคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชา
๓. สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูอ้ นื่ การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่น ไม่มีอะไรดีกว่าการทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในยามที่ต้อง
เผชิญกับความยากลำาบาก ทุกคนหันมามองดูว่า ผู้นำาเผชิญกับมัน
อย่างไร ผูน้ าำ ในยามวิกฤติตอ้ งแสดงความเยือกเย็น ความคิดเชิงบวก
ให้ทุก ๆ คนเห็น คิดบวกภายใต้ความกดดัน ยกระดับการกระตุ้น
แรงจูงใจให้สูงขึ้น หากการกระทำาของเรา สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำามากขึ้น ก็นับได้ว่าเรา
มีสภาวะผู้นำาที่แท้จริง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือ
กับความท้าทายในอนาคตได้
๔. ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นเอาใจใส่
ต่องานทีท่ าำ อย่างเต็มที่ ทำาให้เราได้รบั ความนับถือจากเพือ่ นร่วมงาน
และทำางานด้วยพลังที่มากขึ้น ทำางานดีขึ้น หากเราไม่มุ่งมั่น
เอาใจใส่กบั งานทีท่ าำ ก็เป็นการยากยิง่ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เพือ่ นร่วมงาน
ทำางานกันอย่างเต็มที่
๕. การเป็นนักสื่อสารที่ดี ตราบใดที่เราไม่สามารถสื่อ
ให้เข้าใจกันได้ว่า ภาพสุดท้ายของการทำางาน ที่เป็นเป้าหมาย
ของความสำาเร็จคืออะไร มีแนวทางทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างไร เราจะเป็นผู้นำาที่ดีไม่ได้ นักสื่อสารที่ดีเป็นผู้นำาที่ดีได้
คำาพูดสร้างแรงบันดาลใจคน สามารถชักจูงให้เขาทำาสิง่ ทีค่ ดิ ไม่ถงึ ได้
๖. ความสามารถในการตัดสินใจ นอกจากมีวิสยั ทัศน์
ยาวไกลแล้ว ผูน้ าำ ทีด่ ตี อ้ งมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ถูกเวลา การตัดสินใจของผู้นำามีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมาก
ก่อนตัดสินใจจึงต้องคิดรอบคอบ และเมือ่ ตัดสินใจแล้วจะต้องยืนหยัด
อยู่กับมันอย่างไม่ยอมท้อถอย
๗. ความรับผิดชอบในผลงาน ผูน้ าำ ทีด่ คี วรเป็นผูย้ อมรับ
คำาตำาหนิให้มากกว่าทีค่ วรจะได้รบั ในกรณีทง่ี านล้มเหลว และรับเครดิต
ให้นอ้ ยกว่าทีค่ วรได้รบั จากผลสำาเร็จของงาน จะต้องทำาให้
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แน่ใจได้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีความรับผิดชอบในผลงาน
ของตน หากเขาทำาได้ดีก็ตบหลังแสดงความชื่นชมเขา หากมีปัญหา
ก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
๘. การมอบหมายงานและพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ
ผูน้ าำ ต้องกระจายงานให้ผอู้ นื่ ช่วยทำา ตนเองทำาเฉพาะเรือ่ งทีส่ าำ คัญมาก ๆ
เท่านั้น ต้องจัดสรรทรัพยากรให้พวกเขาอย่างพอเพียง ติดตาม
ผลงาน สนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ให้โอกาสเข้าร่วมคิด
ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ
๙. ความคิดสร้างสรรค์
และนวั ต กรรม Steve Job
เคยกล่าวไว้วา่ สิง่ ทีแ่ ยกความเป็นผูน้ าำ
ออกมาจากผู้ตามก็คือ ความคิด
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ผู้นำา
ต้องคิดนอกกรอบเป็น จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่จะนำามาใช้
ให้เกิดความเป็นจริง ตามเป้าหมายที่คิดได้ไว้
๑๐. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้นำาต้องสร้างความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา น่าเสียดายผู้นำาส่วนใหญ่
มักมีวิธีการทำางานแบบเผด็จการ ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
โดยสิน้ เชิง เนือ่ งจากพวกเขาขาดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับลูกน้อง
การทำาความเข้าใจในปัญหาความทุกข์รอ้ นของพวกเขา เป็นก้าวแรก
ของการที่จะกลายเป็นผู้นำาที่ดีได้ แต่กระนั้นก็ยังไม่พอจนกว่าจะได้
ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างแท้จริง
สังคมปัจจุบัน ต้องการสภาวะผู้นำาที่มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็นอย่างยิง่ สำาคัญทีส่ ดุ เหนือสิง่ อืน่ ใดทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะมีแผน
มีโครงการ มีเงินทุน อะไรต่ออะไรมากมายเพียงใด ในยามวิกฤต
อันเกิดจากการปรับตัวของสังคมที่ต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคใหม่
การบริหารงานแบบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆ แบบเดิม ๆ
แม้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหน แต่ไร้ทิศทางหรือเป้าหมายที่พึง
ปรารถนาร่วมกันในอนาคต นับว่านอกจากจะไม่สร้างความอยูด่ มี สี ขุ
ของประชาชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตแล้ว ยังสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของสังคมโดยรวมอย่างเปล่าประโยชน์ด้วย

บ้านมั่นคงชุมแพ...
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน
บ้านมัน่ คงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เกิดขึน้ จากความร่วมมือ
ร่วมใจของกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เทศบาล
เมืองชุมแพมองเห็นปัญหาและไม่ทอดทิ้งชาวบ้าน และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ทำาหน้าที่
เป็นสื่อกลาง ประสานความร่วมมือ งบประมาณ เพื่อผลักดันให้
องค์กรชุมชนก้าวไปสู่เป้าหมาย คนมีท่ีอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รากฐานมั่นคง และครอบครัวเป็นปึกแผ่น ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคมอืน่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นับเป็นต้นแบบ
“ชุมชนจัดการตนเองเข้มแข็ง” ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
จุดเริ่มต้น
เมืองชุมแพห่างจากตัว
เมื อ งขอนแก่ น ประมาณ
๘๐ กิโลเมตร เป็นชุมทาง
หรือศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปสู่ ภ าคเหนื อ จึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของขอนแก่น เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม ทำาให้คนจากจังหวัด
ต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำามาหากิน
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ทีช่ มุ แพ เป็นผลให้เมืองขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง อสังหาริมทรัพย์
ทั้งที่ดิน ที่อยู่อาศัยและค่าเช่าบ้านก็ขยับราคาสูงขึ้น
ซึ่งหนึ่งในคนจำานวนไม่น้อยที่ตัดสินใจย้ายมาปักหลัก
เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ชุมแพ คือ นางสนอง รวยสูงเนิน
หรือ “แม่สนอง” ชาวอำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายตัวของเมืองชุมแพ
มีอาชีพหาเช้ากินค่ำา อยู่ห้องเช่าที่คับแคบและอุดอู้
จนกระทั่งในปี ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหา
สังคมและความยากจน โดยให้ผู้เดือดร้อนที่ยากจน
มาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือกับเทศบาลเมืองชุมแพ
เมื่อโอกาสมาถึงแม่สนองจึงไม่รีรอที่จะเข้าร่วมลงชื่อ
และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
เมื่อคนจนเป็นเจ้าของการพัฒนา
แม่สนองพร้อมกับชาวบ้านในชุมชนทีต่ อ้ งการทีอ่ ยูอ่ าศัย
เข้าร่วมทำางานกับเทศบาลเมืองชุมแพ รับหน้าทีอ่ อกสำารวจ
ข้อมูลความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลทั้งหมด ซึ่งเป็นเมืองแรกขอประเทศไทย
ที่สำารวจเรื่องดังกล่าว รัฐบาลมอบหมายให้ พอช. สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและ
ความเดือดร้อนด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ภายใต้ “โครงการ

บ้านมั่นคง” ที่มีแนวคิดให้องค์กรชุมชนที่เป็นผู้เดือดร้อน
เข้ามามีบทบาทหลักเป็นเจ้าของการพัฒนา จัดการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง ร่วมกับ อปท. และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบ
การพัฒนาที่หลากหลายตามลักษณะปัญหาและความต้องการ
และต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ให้เทศบาลเมืองชุมแพ ร่วมกับ พอช. และกลุ่มผู้เดือดร้อน
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย จัดตัง้ “คณะกรรมการบ้านมัน่ คงเมืองชุมแพ”
หรือ “คณะกรรมการเมือง” โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ
เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
เป็นกรรมการ ซึง่ เป็นตัวแทนภาคประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐
เพื่อวางแผนและหาทางแก้ไขร่วมกัน

ร่วมมือกันทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา
ภายหลังจากสำารวจข้อมูลแล้ว คณะกรรมการเมืองเปิดเวที
พูดคุยแลกเปลีย่ นกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้ขอ้ มูลทีส่ าำ รวจมาเป็น
ประเด็นอภิปรายร่วมกัน และจัดกลุ่มชาวบ้านตามประเภท
ความเดือดร้อน เช่น กลุม่ บ้านเช่า กลุม่ ครอบครัวขยาย กลุม่ บุกรุก
ทีด่ นิ รัฐ เป็นต้น เพือ่ ทำาความเข้าใจปัญหา และแนวคิด หลักการ
ทำางาน และกระบวนการของโครงการบ้านมัน่ คง รวมทัง้ ศึกษา
ดูงานกับ พอช. และนำาความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทชีวิต
และพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มจากแบ่งกลุ่มผู้เดือดร้อนทั้ง ๓๖๕
ครัวเรือน เป็น ๘ โครงการตามความสมัครใจ ได้แก่ ปรับปรุง
ในที่ดินเดิม ๑ โครงการ คือ บ้านมั่นคงสว่างแสงศรี เช่าที่ดิน
ราชพัสดุเพือ่ ก่อสร้างบ้าน ๓ โครงการ ได้แก่ บ้านมัน่ คงร่มเย็น
บ้านมัน่ คงสว่างพัฒนา และบ้านมัน่ คงหนองคะเน และซือ้ ทีด่ นิ
เอกชนเพื่อย้ายไปอยู่อาศัยใหม่ ๔ โครงการ ได้แก่ บ้านมั่นคง
สวนไผ่ บ้านมัน่ คงพัฒนา บ้านมัน่ คงกุดชุมแพพรานราษฎร์ และ
บ้านมั่นคงสามัคคีแหลมทอง
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เมือ่ งานเริม่ เดินหน้า แต่ละชุมชนได้จดั ตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ เพือ่ เป็น
ทุนตัง้ ต้นในการผ่อนชำาระสร้างบ้าน ซือ้ ทีด่ นิ และเป็นสวัสดิการพืน้ ฐาน
ซึ่งการออมทุกเดือนของแต่ละชุมชนจะมีลักษณะเดียวกัน ได้แก่
ออมหุ้นหรือสัจจะตามที่แต่ละชุมชนกำาหนด ออมสมทบเพื่อ
ขอสินเชื่อบ้าน ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินสินเชื่อ ออมสมทบซื้อที่ดิน
ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินซื้อที่ดิน ออมกองทุนสวัสดิการ วันละบาท
เพือ่ เป็นสวัสดิการเกิด เจ็บ ตาย ภัยพิบตั ิ ผูส้ งู อายุ กูย้ มื เพือ่ การศึกษา
และส่งเสริมอาชีพ และออมกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน จำานวน
๒๒๐ บาทต่อปี เพือ่ เป็นเงินทุนสำารองกรณีเกิดภัยพิบตั ิ ทัง้ นี้ แต่ละครัวเรือน
ต้องส่งเงินให้กลุ่มออมทรัพย์ประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน โดยมีคณะกรรมการ
แต่ละชุมชนเป็นผูด้ แู ลและบริหารจัดการกองทุน ทัง้ การรับ-จ่ายเงิน/
สวัสดิการ ทำาบัญชี และการกู้ยืมของสมาชิก
ขณะเดียวกัน เทศบาล พอช. และชุมชน ได้รว่ มกันเลือกแปลงทีด่ นิ
สำารวจสิทธิ ออกแบบผัง ภายใต้หลักการและข้อตกลงการใช้
พืน้ ทีใ่ ห้มกี ารดูแลซึง่ กันและกัน ตามเงือ่ นไขความจำาเป็นและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความสามารถในการจ่ายของแต่ละคน
และความสมัครใจของคนในชุมชน มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ส่วนกลางร่วมกัน และจัดตั้งคณะทำางานในชุมชนเป็นทีมช่าง
ทีมออมทรัพย์ ทีมกองเลขา และทีมสนับสนุนกระบวนการ
ประสานงานร่วมกับภาคีหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐยังช่วยเสริมทักษะและองค์ความรู้ที่จำาเป็นให้แก่ชุมชน อาทิ
การวางแผนตรวจรับงานก่อสร้าง และสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ และพร้อมที่จะเป็นแกนหลักในการดำาเนินงาน
ด้วยตนเอง

ฝันที่เป็นจริง
ภายหลังจากทีช่ มุ ชนรวมกลุม่ กันออมเงินอย่างต่อเนือ่ งประมาณ
๒ ปี สมาชิกบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ทั้ง ๘ โครงการ ได้แต่งตั้ง
คณะทำางานในชุมชน ร่วมกับเทศบาล และ พอช. เพือ่ ตรวจรับงานก่อสร้าง
ตรวจเช็คและคุมสต็อกวัสดุก่อสร้าง และอนุมัติด้วยตนเอง และเมื่อ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ บ้านมั่นคงร่มเย็นได้ฤกษ์ในการลงเสาเอก
“บ้าน” ของตนเอง และค่อย ๆ ทยอยลงเสาเอกจนครบทุกโครงการ
ซึ่ง พอช. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณูปโภค (ถนน
ไฟฟ้า ประปา) ทั้ง ๘ โครงการ รวม ๒๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท และวงเงิน
สินเชื่อก่อสร้างบ้าน จำานวน ๕๘,๗๑๔,๙๑๔ บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๒ บาทต่อปี ระยะเวลาใช้คืน ๑๕ ปี

ชุมแพมุ่งสู่เมืองไร้ชุมชนแออัด
แม้วา่ โครงการบ้านมัน่ คงในระยะแรกสามารถสร้างความมัน่ คง
ในที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ ค นจนเมื อ งได้ และมุ่ ง หวั ง จะเป็ น เมื อ ง
ไร้ชุมชนแออัด แต่ในความเป็นจริง ความต้องการที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองยังไม่หมดลง จากการสำารวจ
ข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเมือง เมื่อปี ๒๕๕๐ พบว่า
ผู้มีรายได้น้อยประมาณ ๖๐๐ ครัวเรือนต้องการที่อยู่อาศัย
จึงเตรียมการเข้าสู่กระบวนการบ้านมั่นคงระยะที่สอง ที่เรียกว่า
“โครงการ ๙” ประกอบด้วย ๕ โครงการ ได้แก่ บ้านมั่นคง
ชัยพฤกษ์ บ้านมั่นคงบ้านคือชีวิต บ้านมั่นคงวิมานดิน บ้านมั่นคง
อยู่เจริญสุข และบ้านมั่นคงโนนโพธิ์ทอง โดยทุกภาคส่วนร่วมกัน
ทำางานด้วยการแบ่งกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การสรรหา
แปลงที่ดิน และออกแบบที่อยู่อาศัย จนเกิดเป็นแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั้งเมืองชุมแพ และเตรียมเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ

ก่อกําเนิดกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ
เมือ่ เตรียมความพร้อมทีจ่ ะขอสนับสนุนงบประมาณจาก พอช.
เรียบร้อยแล้ว กลับพบอุปสรรคที่สำาคัญคือ พอช. มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนทัว่ ประเทศ คณะกรรมการ
เมื อ งและเทศบาลจึ ง ได้ ตั้ ง “กองทุ น พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย
เมื อ งชุ ม แพ” หรื อ “กองทุ น เมื อ ง” ขึ้ น โดยระดมทุ น
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จากภาคีเครือข่าย อาทิ เงินออมสะสมจากโครงการบ้านมั่นคง
เทศบาล พอช. และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเอเชีย (ACHR) รวมเป็น
ทุนประเดิมประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท เพือ่ ให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้
เป็นแหล่งทุนให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่าย ยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ไม่ ต้ อ งรอตามระเบี ย บของภาครั ฐ เช่ น พั ฒ นาอาชี พ ใช้ ห นี้
นอกระบบ เป็นต้น และใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของเมือง
หรื อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น /วิ ก ฤติ ก ารณ์ ที่ คุ ก คามเครื อ ข่ า ยทั้ ง เมื อ ง
ซึ่ ง เงิ น กองทุ น เมื อ งมาจากหลายแหล่ ง ได้ แ ก่ ทุ น ประเดิ ม
เงินออมสมทบของ ๑๓ โครงการ ดอกผลจากการลงทุนในกองทุน
นารวมและกองทุนนำ้าดื่ม และเงินบริจาค
ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนเมืองชุมแพไม่เหมือนที่ใดคือ
หนึ่ง นำาเงินออมสมทบของ ๑๓ โครงการ มาสมทบกองทุนเมือง
และกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมือง สอง อนุมัติเงินเฉพาะโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น แต่อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
ตามขัน้ ตอน สาม จัดตัง้ “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
เมืองชุมแพ” หรือ “คณะกรรมการกองทุนเมือง” ที่มีแม่สนอง
เป็นประธาน และสมาชิกทั้ง ๑๓ โครงการ เป็นกรรมการ และสี่
การคานอำานาจหรือถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการเมืองที่มี
อำานาจอนุมัติและดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม
ของเมืองชุมแพ กับคณะกรรมการกองทุนเมือง ทำาหน้าที่กำากับดูแล
สมาชิกและการจัดทำาบัญชี/การเบิกจ่าย และสร้างดอกผลให้กองทุน
ในลักษณะ “คนคุมเงินไม่สามารถใช้เงิน ส่วนคนใช้เงินไม่ได้คมุ เงิน”
ส่งผลให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือของสมาชิก

ส่งมอบสวัสดิการให้คนชุมแพด้วยกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุมแพ
นอกจากกองทุนเมืองทีเ่ ป็นกองทุนระดับเมืองแล้ว ยังมีกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเมืองชุมแพ ทีเ่ ป็นเงินสนับสนุนจาก พอช. เทศบาล
เงินร้อยละ ๑๐ ของกองทุนสวัสดิการวันละบาททั้ง ๑๓ ชุมชน และเงินปันผลจากกองทุนเมืองและกองทุนเยาวชน ซึ่งสมาชิก ๑ ราย
สามารถมอบสวัสดิการให้ผู้ได้รับประโยชน์ ๕ ราย ทั้งในหรือนอกเครือข่ายบ้านมั่นคง ตามเจตนารมณ์ของระบบสวัสดิการ
ชุมแพที่ “ต้องการให้เป็นการช่วยเหลือสังคม ดูแลกันของคนในเมืองชุมแพ” โดยมอบสวัสดิการเกิด รายละ ๕๐๐ บาท
เจ็บป่วยรักษาในโรงพยาบาล ครั้งละ ๓๐๐ บาท ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี และเสียชีวิต ๒,๐๐๐ บาท

ยกระดับชุมชนเมืองสู่ความมั่นคงของชีวิต

บ้านคือรากฐานของชีวิต เมื่อชุมชนมีบ้านเป็นของตนเองแล้ว สิ่งที่
ตามมาคื อ หนี้ สิ น จากการสร้ า งบ้ า น จึ ง ต้ อ งต่ อ ยอดด้ ว ยการสร้ า งงาน
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด้วยการใช้ทุนจากกองทุนเมืองเป็นร่มใหญ่
แตกกิ่งก้านสาขาออกไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระจายผลประโยชน์สู่สมาชิก
ทุกเพศทุกวัย ได้แก่
๑. โครงการลงขันนารวมและกองทุนนารวม สมาชิกบ้านมัน่ คงส่วนใหญ่
มีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกหรือทำานา ต้องการมีที่นาสำาหรับปลูกข้าว
และพืชผักสวนครัวของชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้และความมั่นคง
ทางอาหาร รวมทัง้ เป็นทีด่ นิ สำารอง (Land Bank) เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของลูกหลาน
ในอนาคต ประกอบกับมีการประกาศขายที่นาในเขตเทศบาล จำานวน ๓๘ ไร่
ราคา ๒.๖ ล้านบาท จึงปรึกษา พอช. และตกลงร่วมกันซื้อที่นา โดย พอช.
ให้กู้เงินจำานวน ๒ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ บาทต่อปี กำาหนด
ชำาระภายใน ๕ ปี ส่วนที่เหลือเป็นเงินจากการขายหุ้นและกองทุนเมือง
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ปัจจุบัน มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการนารวม”
และ “กองทุนนารวม” เพื่อบริหารจัดการที่นา
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก กองทุนเมืองดูแล
นารวม จำานวน ๑๐ ไร่ ทำานาปีละ ๒ ครัง้ และส่วนทีเ่ หลือ
แบ่งเป็นแปลงเล็ก ๆ ให้สมาชิกเช่าทำานาและ
ปลูกพืชสวนครัว คิดค่าเช่าเป็นผลผลิต ๑ ส่วน
ที่เหลือ ๒ ส่วนเป็นของผู้เช่า โดยขายข้าวให้กับ
สมาชิกชุมชนในราคาโรงสี และราคาตลาดสำาหรับ
คนภายนอก
๒. วิสาหกิจชุมชน “โรงนำ้าดื่มบ้านมั่นคง
เมืองชุมแพ” จุดเริ่มต้นมาจากชุมชนต้องการ
ทำาธุรกิจทีม่ คี วามยัง่ ยืนและเมืองชุมแพมีการขยายตัว
จึงเห็นว่าการทำานำ้าดื่มน่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้
ตลอดเวลา และทำาการสำารวจคุณภาพนำ้าบาดาล

ทั้ง ๑๓ โครงการ พบว่า คุณภาพนำ้าบ้านมั่นคงชัยพฤกษ์ดีที่สุด
จึงเริม่ ระดมทุนจำานวน ๑๐๐ หุน้ หุน้ ละ ๗,๐๐๐ บาท รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน “โรงนำ้าดื่มบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ”
ในปี ๒๕๕๕ แต่ด้วยมาตรฐานที่สูงของโรงงาน ทำาให้เงินทุนไม่พอ
จึงต้องระดมทุนเพิ่มจากกองทุนเมือง งบคุณภาพชีวิตจาก พอช.
และ “กองทุนนำ้าดื่ม” รวมเป็นเงินทุนตั้งต้นกว่า ๒ ล้านบาท
โดยร่วมกันจัดทำาแผนธุรกิจผ่านกระบวนการออกแบบและวิเคราะห์
กับเครือข่ายบ้านมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เทศบาล
และ พอช. ปัจจุบัน มีการปันผลคืนสมาชิกและผู้ถือหุ้นทุกปี
และผู้ซื้อนำ้าดื่ม นอกจากนี้ ยังมี “กองทุนนำ้าบาดาล” ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากโรงนำ้าดื่ม เป็นการออมของสมาชิก เงินรายเดือน
จากค่ามิเตอร์นำ้า และระบบถังบาดาล โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้
กำาหนดกติกาการใช้เงินกองทุน อาทิ การติดต่อประสานงาน ซ่อมบำารุง
ระบบ เจ้าหน้าที่ ค่าไฟฟ้า และสำารองจ่ายคืน พอช.
๓. กองทุนอาชีพ ในปี ๒๕๕๙ ศูนย์รัตนาภาได้จัดสรร
งบประมาณ จำานวน ๖๐,๐๐๐ บาท นำาไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์
และบรรจุภัณฑ์ ในการส่งเสริมอาชีพ ๓ อย่าง ได้แก่ กระเป๋า/
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก หน่อไม้ดอง และขนม จากนั้นชุมชน
๖ โครงการ ได้รวมเงินออมตามความสมัครใจสมทบเป็นกองทุน
อาชีพ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ
โดยกองทุนอาชีพจะสนับสนุนค่าวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่
สมาชิก และเป็นตัวกลางในการซื้อวัตถุดิบ ขายและรับออเดอร์
มากระจายให้สมาชิก
๔. กองทุนสวัสดิการเด็กและเยาวชนเมืองชุมแพ เกิดจาก
เงินสมทบจากกองทุนเมือง เงินสนับสนุนจากภาคีหน่วยงาน และ
เด็กและเยาวชนจาก ๕ ชุมชน จำานวน ๒๓๑ คน ร่วมส่งเงินออม
พร้อมกับพ่อแม่ผปู้ กครอง เพือ่ บ่มเพาะนิสยั รักการออม และเป็นสายใย
ความสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายบ้านมั่นคง
อย่างสมำา่ เสมอ กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ประกอบ
อาชีพ และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ในเมืองชุมแพ เช่น นักสื่อสารมวลชนน้อย บ้านเด็กเมืองชุมแพ
และกิจกรรมเยาวชน ๓ ดี เป็นต้น
๕. กลุ่มบ้านมั่นคงรำาวงย้อนยุค เป็นกิจกรรมการพบปะ
สังสรรค์และการรำาวงของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกาย
ให้มสี ขุ ภาพกายและใจทีด่ ี และรำาวงตามทีส่ าธารณะ อาทิ ถนนคนเดิน
โดยเปิ ด หมวกรั บ บริ จ าคจากสมาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไป
จนก่อเกิดเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ

มอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กองทุนเมืองได้ทำาหน้าที่
เป็นตาข่ายรองรับและช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบทัง้ เมือง
โดยคณะกรรมการเมืองมีมติให้คนื เงินร้อยละ ๙๐ ของกองทุนเมือง
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ไปยังแต่ละโครงการ และคงเหลือเงินเพียงร้อยละ ๑๐ หรือครัวเรือนละ
๕๐๐ บาท ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมของเมืองต่อไป ซึง่ แต่ละครัวเรือน
จะได้เงินคืนประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท ตามยอดเงินทีอ่ อมไว้
และกำาชับให้คนื เงินแก่สมาชิกโดยเร็ว อีกทัง้ ได้จดั ซือ้ ข้าวเปลือก ๕ ตัน
เป็นเสบียงอาหารสำารองให้สมาชิกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน นอกจากนี้
กองทุนสวัสดิการเมืองยังได้จัดซื้อหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย
และเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้สมาชิกทัง้ หมดในการดูแลป้องกัน
ตัวเอง

สิ่งท้าทายยังรออยู่ข้างหน้า
ท่ามกลางการอยูร่ อดในเมืองเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
แม่ ส นองและชุ ม ชนยั ง คงไม่ ว่ า งเว้ น จากการพั ฒ นาชุ ม ชน
ต่อไป โดยมีแนวคิดการปลูกพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
จากโซลาร์เซลล์ ที่เชื่อมต่อกับระบบหัวจ่ายนำ้าเพื่อการเกษตร
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยปรับพื้นที่นารวมส่วนหนึ่ง
เป็นตลาดและเก็บผลผลิตในแปลงเกษตร ตะกร้าละ ๑๐๐ บาท
การจั ด โปรแกรมศึ ก ษาดู ง านประเด็ น พั ฒ นาต่ า ง ๆ
ของบ้านมั่นคงชุมแพ อย่างน้อย ๒ วัน ๑ คืน โดยบริโภคอาหาร
และผลผลิตจากชุมชน และต่อยอดขยายผลต้นทุนที่มีอยู่
ในชุมชน อาทิ ปรับเปลี่ยนกองทุนให้เป็นธนาคารเพื่อคนจน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้กำาลังสนับสนุนที่สำาคัญคือ เครือข่าย
เยาวชนในพืน้ ทีท่ กี่ าำ ลังศึกษามาช่วยงานของชุมชนอย่างไม่ขาดสาย
ทั้งการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โซเชียลมีเดีย และการติดต่อ
สื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ นับเป็นความท้าทายที่จะก้าวไป
ให้ถึงจุดหมายในอนาคตข้างหน้า

การนําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กล่ า วได้ ว่ า เครื อ ข่ า ยบ้ า นมั่ น คงเมื อ งชุ ม แพ เป็ น พื้ น ที่
ที่นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างชัดเจน
ด้วยศาสตร์การระเบิดจากข้างในของผูเ้ ดือดร้อน ทีเ่ ป็นผูเ้ ล่นหลัก
ในการแก้ ปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มุ่งเน้น
การพึ่งตนเองเป็นหลัก ชุมชนให้ความสำาคัญกับการออมในกลุ่ม
จนเกิ ด กองทุน เมื อ ง กองทุ น สวั ส ดิ การ และกองทุ น อื่ น ๆ
มีความพอประมาณ สมาชิกแต่ละชุมชนจะประเมินรายได้
รายจ่าย และการออมเงินสำาหรับส่งคืนกองทุนต่าง ๆ อีกทั้ง

สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ชมุ ชน ด้วยการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เช่น การซื้อที่นารวมเป็นที่ดินสำารอง การสร้างโรงนำ้าดื่ม เป็นต้น
และใช้หลักความมีเหตุผลในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ การใช้จ่ายงบประมาณ และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ข้อดี และข้อด้อยอย่างรอบด้าน
อย่างไรก็ตาม เทศบาลและชุมชนดำาเนินงานบนพืน้ ฐานของ
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และสร้างการเรียนรูต้ อ่ เนือ่ ง
โดยสำารวจข้อมูลและสภาพปัญหาความเดือดร้อนของผู้มี
รายได้น้อยทั้งเมืองชุมแพอย่างละเอียด อีกทั้งการจัดโครงสร้าง
และบริหารโครงการอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ชุมชน
และภาคีเครือข่ายมีกลไกการทำางานหลายระดับ และถ่วงดุลอำานาจ
ระหว่างคณะกรรมการด้วยกันเอง

มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มบ้านมั่นคงรำาวงย้อนยุคพบปะสังสรรค์และรำาวงร่วมกัน
ซึ่งเป็นการออกกำาลังกายให้สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจ
ที่ ดี ตามเป้ า หมายที่ ๓ สุ ข ภาพและความเป็ น อยู่ ที่ ดี
ชุมชนบ้านมัน่ คงมีแม่สนอง เป็นผูน้ าำ หญิงและ ประธานคณะกรรมการ
กองทุนเมือง และประธานชุมชนแต่ละโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง สอดรับกับเป้าหมายที่ ๕ ความเท่าเทียมทางเพศ
โรงนำ้าดื่มผลิตนำ้าสะอาด มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และได้รับ
สัญลักษณ์ อย. มีบ่อนำ้าบาดาลเป็นของชุมชน และพนักงาน
เป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ๖ นํ้าสะอาด
และสุขาภิบาล เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิต
อย่างรับผิดชอบ โดยชุมชนทัง้ ๑๓ โครงการสร้างบ้านให้ผยู้ ากไร้
ซึ่งเป็นบุคคลทุพพลภาพ ขาดโอกาส และมีรายได้ไม่มีเพียงพอ
ต่อการกูส้ นิ เชือ่ ซึง่ สนับสนุนเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลือ่ มลํา้
และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และคืนเงินให้สมาชิกทุกคนตามสัดส่วนเงินที่ออมไว้
จนได้รบั การยอมรับว่าเป็นต้นแบบ “ชุมชนจัดการตนเองเข้มแข็ง”
ที่เป็นรูปธรรม ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม
และสถาบันเข้มแข็ง

บทส่งท้าย

ผลจากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เครือข่าย
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งที่อยู่อาศัย สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และความมั่นคง
ทางการเงิน นำาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทีย่ งั่ ยืนทีเ่ ป็นเป้าหมายหลัก
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ครอบคลุม ยั่งยืน
สมาชิกเครือข่ายบ้านมั่นคงมีที่อยู่อาศัยคงทนถาวร ไม่แออัด
ถูกสุขลักษณะ และสาธารณูปโภคครบครัน และเป้าหมายที่ ๑๗
ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการแก้ ไขปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
และเป้าหมายรอง ชุมชนมีโครงการและกิจกรรมที่ช่วยให้คน
มีรายได้เพิ่มขึ้นและรายจ่ายลดลง เช่น โครงการลงขันนารวม
และกองทุนนารวม มีผลประกอบการทีเ่ ป็นข้าวและพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ และปลูกไม้ยืนต้น สนับสนุนเป้าหมายที่ ๑
ขจัดความจนในทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย
เป้าหมายที่ ๑๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
และเป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้สูงอายุ 10

ความสำาเร็จของเครือข่ายบ้านมัน่ คงเมืองชุมแพ ประกอบด้วย
ทุนทางกายภาพ ชุมชนมีทอี่ ยูเ่ ป็นของตนเอง มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีแหล่งทุนของตนเองจากการออมภายในชุมชน
และทุนทางสังคม คือ ศักยภาพและประสบการณ์ร่วม ๑๖ ปี
ในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชน การลองผิดลองถูก
และความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน
อีกทั้งการได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี
ต่าง ๆ อาทิ พอช. เทศบาล ช่วยให้ชุมชนมีทักษะและองค์ความรู้
ที่จำาเป็นในการพัฒนาชุมชน อาทิ การจัดตั้งกลุ่ม/กองทุน
การวางแผนธุรกิจและตรวจรับงาน การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ และทักษะความพร้อมที่จะเป็น
แกนหลักในการดำาเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเอง นับเป็นพลังสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนเมืองชุมแพอย่างไม่หยุดนิ่งและก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถตอบโจทย์ชุมชนจัดการตนเอง
เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบการทำางานของชุมชนอื่น ๆ ให้สามารถ
นำาไปปรับใช้ได้ตามแต่ละบริบทต่อไป

สารพั
น
สรรหามาฝาก
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ฉบับที่แล้วได้พูดถึงการปรับตัวและปฏิบัติตนในชีวิตวิถีใหม่ให้เป็นนิสัยในบริบทต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิตในบ้าน ไปตลาด และไปวัด
ซึ่งแต่ละบริบทจะมีวิถีที่คล้ายและแตกต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่สำาคัญคือ การรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่หยิบจับบ่อย ๆ การป้องกัน
ตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาระยะห่างทางสังคม ก็จะช่วยให้เราปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี สำาหรับฉบับนี้จะมา
กล่าวถึงการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี ๔ แนวคิดสำาคัญที่ช่วย
สร้างชีวิตวิถีใหม่ให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤติโควิด-๑๙ ไปด้วยกัน ดังนี้

๑. สร้างสุขอนามัยส่วนตัว
สุขอนามัยส่วนตัวเป็นพื้นฐานของสุขภาพร่างกายระดับบุคคล ที่มี
ความสำาคัญต่อการสร้างชีวติ วิถใี หม่ของตนเอง และการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันของคน
ในครอบครัว ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่
๑.๑ ดูแลร่างกายให้สะอาดเสมอ เป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการมี
สุขภาพที่ดี ไม่ให้ติดเชื้อหรือนำาเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่น สามารถป้องกันตัวจากการ
แพร่กระจายเชือ้ โรคและความเจ็บป่วยเบือ้ งต้น และมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์
โดยสุขอนามัยส่วนตัวที่ต้องดูแลเป็นประจำา ได้แก่ การล้างมือด้วยนำ้าและสบู่
และเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังทำากิจกรรมต่าง ๆ ล้างเท้าเมื่อกลับถึงบ้าน
หรือหลังเดินลุยพื้นที่นำ้าขัง รวมทั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ อาบนำ้า
เช้า-เย็น หรือหลังการทำางานที่สัมผัสสิ่งสกปรก สถานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ
สระผมหลังจากทำากิจกรรมนอกบ้าน โดยต้องเป่าผมและหนังศีรษะให้แห้งสนิท
ทุกครั้ง และแปรงฟันแบบแห้งโดยไม่ต้องจุ่มนำ้าทั้งก่อนและขณะแปรงฟัน
อย่างน้อย ๒ นาที และหลังแปรงฟันก็ไม่ต้องบ้วนนำ้า เพียงเช็ดฟองที่เกาะ
อยูร่ อบปากออก จะช่วยให้ฟลูออไรด์เคลือบผิวฟันได้นาน ทัง้ นี้ ควรเลือกยาสีฟนั
ผสมฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 1,000 ppm และใช้ไหมขัดฟัน
เป็นประจำา
๑.๒ ทำาพืน้ ทีบ่ า้ นให้สะอาดอยูเ่ สมอ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ าำ คัญของสุขอนามัย
ส่วนตัว ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ บ้านดูเรียบร้อย เป็นระเบียบ ทำาความสะอาดง่าย
และคนในบ้านมีความสุข โดยการเปิดประตูหน้าต่างทุกบานทุกวัน วันละ ๑-๒
ชัว่ โมง เก็บข้าวของเครือ่ งใช้ให้เป็นระเบียบทุกครัง้ ทีใ่ ช้เสร็จตามประเภทการใช้งาน
ทำาความสะอาดห้องต่าง ๆ ภายในและบริเวณรอบบ้านเป็นประจำาสมำ่าเสมอ
และเลือกนำ้ายาทำาความสะอาดที่เหมาะสม เช่น กระจกใช้นำ้าส้มสายชู
ผสมนำ้า พื้นลามิเนต/สแตนเลสใช้นำ้าผสมเบคกิ้งโซดาและแอมโมเนีย หินอ่อน
ใช้นำ้าร้อนผสมนำ้าส้มสายชู เบคกิ้งโซดา เป็นต้น หมั่นตัดหญ้ารอบบ้าน
การกำาจัดและแยกขยะให้ถูกวิธี ด้วยการทิ้งขยะแยกประเภท นำาขยะ
กลับมาใช้ใหม่/รีไซเคิล หรือขยะย่อยสลายได้นำาไปทำาปุ๋ย ทั้งนี้ มีเทคนิค
การทำาความสะอาดพื้นผิวด้วยการพับผ้าขี้ริ้ว ๔ ครั้ง เช็ดทีละด้าน สามารถ
เช็ดได้ถงึ ๘ ด้าน ทำาให้เช็ดได้สะอาดและไม่ตอ้ งนำาไปซักบ่อย 11

๑.๓ สร้างนิสยั การกินให้สะอาดปลอดภัย จะช่วยในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคทีม่ อี าหารเป็นสือ่ และเป็น
สุขนิสยั ทีด่ ใี นการบริโภค ทำาให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และลดการเจ็บป่วย ได้แก่ การกินอาหารร้อนทุกครัง้ ใช้ชอ้ นกลาง
ส่วนตัว ล้างมือก่อนกินอาหารเป็นประจำา เลือกกินอาหารสะอาด
ถูกสุขลักษณะ ด้วยการปรุงอาหารด้วยตนเอง และใส่ใจ
การเตรียมอาหาร อาทิ ล้างผักก่อนเนื้อสัตว์ แยกมีดและ
เขียงสำาหรับหั่นผักและเนื้อสัตว์ ทำาความสะอาดภาชนะ
และช้อนส้อมทุกครั้งหลังกินอาหารทันที เพื่อลดการสะสม
ของเชื้อโรค แมลงวันและสัตว์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ควรเปลี่ยน
ฟองนำ้าล้างจานบ่อย ๆ และแยกฟองนำ้าสำาหรับล้างแก้ว
และล้างจานออกจากกัน เนื่องจากฟองนำ้าเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรคที่สกปรกที่สุดในบ้าน รวมถึงการล้างจานชาม
ของเด็กเล็กให้ถูกวิธีด้วย

ทีส่ ดุ หรือใช้กระดาษชำาระจับแล้วทิง้ ลงถังขยะติดเชือ้ เตรียมถุงสำาหรับใส่ของ
ที่ต้องรับมา ไม่ปะปนกับของใช้ส่วนตัว เช่น บัตรที่จอดรถ เงินทอน เป็นต้น
และใช้เทคโนโลยีในการชำาระเงินแทนเงินสด ติดต่อสือ่ สาร รับส่งข้อมูล และ
ประชุมออนไลน์ เพื่อลดการพบปะกัน
๒.๓ สร้างจิตสำานึกรักษาความสะอาด โดยฝึกการไอจามด้วยการใช้
กระดาษทิชชู่หรือยกข้อพับแขนตรงข้อศอกปิดปากทุกครั้ง ทิ้งขยะให้เป็นที่
และถูกประเภท ทิ้งหน้ากากอนามัย กระดาษชำาระ ถุงมือยางใช้ครั้งเดียว
อุปกรณ์หรือของที่ใช้สัมผัสผู้ป่วยลงถังขยะติดเชื้อและล้างมือทันที และ
ไม่ถ่มนำ้าลายลงพื้น ทั้งนี้ การถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วต้องล้างมือ
ให้สะอาดก่อน มือไม่สัมผัสกับตัวหน้ากากและพับหรือม้วนหน้ากาก
ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านในแล้วใช้สายรัดให้แน่น

๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและจิตใจ

๒. สร้างสุขอนามัยส่วนรวม
การใช้ชวี ติ ประจำาวันของคนมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับสังคม
ในทุกมิติ จึงควรหมัน่ สังเกตสถานการณ์รอบตัวและหลีกเลีย่ งสถานที่
ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ปิดไม่มีระบายอากาศ สถานที่มีคนเยอะ แออัด
หรือกิจกรรมที่มีคนจำานวนมากมารวมกัน การใช้สถานที่หรือ
ของสาธารณะ และปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เป็นต้น การสร้าง
สุขอนามัยส่วนรวมเป็นการดูแลตัวเองให้สะอาดปลอดภัย ป้องกัน
ตัวจากการรับเชือ้ และคำานึงถึงสุขภาพร่างกายของตนเอง รวมทัง้
การปฏิบตั ติ วั อย่างถูกสุขอนามัยในทีส่ าธารณะ เพือ่ มิให้เป็นผูแ้ พร่
และรับเชื้อจากผู้อื่น ดังนี้
๒.๑ ดูแลตัวเองให้สะอาดและปลอดภัย เป็นสุขอนามัย
พื้นฐานที่ทุกคนควรปฏิบัติ ต้องหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง
และทุกคนในครอบครัวเสมอ เมื่อไม่สบาย มีไข้สูง ไอแห้ง เจ็บคอ
หายใจติดขัดหรือเหนื่อยหอบ ไม่ควรออกจากบ้าน ให้ตั้งสติ
และโทรปรึกษาแพทย์ ใช้อปุ กรณ์สว่ นตัว พกช้อน ส้อม กระบอกนำา้
และไม่กนิ อาหารหรือขนมร่วมกับผูอ้ นื่ และล้างมือให้บอ่ ยทัง้ ก่อน
และหลังการหยิบจับของใช้รว่ มกับผูอ้ นื่ และระวังและเลีย่ งการเอามือ
ไปจับส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า โดยเฉพาะตา จมูก และปาก
เพราะเป็นจุดที่เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้
๒.๒ คำานึงถึงสุขอนามัยเมือ่ ใช้พน้ื ทีส่ าธารณะ เมือ่ ต้องเดิน
ทางไปทำากิจวัตรประจำาวัน ทีต่ อ้ งสัมผัสของใช้หรืออุปกรณ์รว่ มกับ
ผู้อื่น โดยปฏิบัติตัว ดังนี้ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ
รักษาระยะห่างจากผูอ้ นื่ ๑-๒ เมตรเสมอ สัมผัสสิง่ ต่าง ๆ ให้นอ้ ย
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การมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำาคัญ
ในชีวิตวิถีใหม่ เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะช่วยเสริมสร้าง
ภูมติ า้ นทาน ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนการดูแลสุขภาพ
จิตใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้สามารถจัดการและรับมือ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๓.๑ สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ประกอบด้วย

 กิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์

ทำ า ให้ ร่ า งกาย
ได้รับพลังงาน มีการเจริญเติบโตและสามารถซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอ ระบบการทำางานของร่างกายและสมองปกติ
และเสริมสร้างภูมติ า้ นทานให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง รวมถึง
ลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ โดยการกินอาหาร ๓ มื้อ
มื้อเช้า : มื้อหนัก มื้อกลางวัน : มื้อปกติ และมื้อเย็น : มื้อเบา
กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเลือกข้าว
ไม่ขดั สี ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ธัญพืช ฟักทอง ขนมปังโฮลวีท
โปรตีน เลือกเนื้อสัตว์ไขมันน้อย เนื้อปลา เนื้อไก่ และไขมัน
เลือกไขมันจากธัญพืชหรือไขมันไม่อิ่มตัว เช่น นำ้ามันรำาข้าว
คาโนล่า ข้าวโอ๊ต กินอาหารในสัดส่วนและปริมาณทีเ่ หมาะสม
ผัก ๒ ส่วน ข้าวและเนื้อสัตว์อย่างละ ๑ ส่วน กินผักผลไม้
ที่หลากหลายและเลือกกินตามฤดูกาล ลดหวาน ลดมัน
ลดเค็ม โดยบริโภคนำา้ ตาล : นำา้ มัน : เกลือ ไม่เกิน ๖ : ๖ : ๑
ช้อนชาต่อวัน โดยหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม
ต่าง ๆ ทีม่ นี าำ้ ตาล ไขมัน และเกลือ ทีแ่ ฝงมากับอาหารเหล่านัน้
เช่น ผลไม้รสหวาน ขนมกรุบกรอบ เค้กและเบเกอรี่ อาหาร
กระป๋องและแช่แข็ง นำา้ อัดลม ชา กาแฟ ผักผลไม้ดอง เป็นต้น
 ดื่มนํ้าให้เพียงพอ ต้องดื่มนำ้าเปล่าที่สะอาด
ให้เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน ประมาณ
๒ ลิตร หรือ ๖-๘ แก้ว หากออกกำาลังกาย มีไข้ ท้องเสีย
หรืออาเจียน ควรดื่มนำ้าเพิ่มขึ้น โดยดื่มหลังจากตื่นนอน
หิวนำ้า ก่อนนอน และเมื่ออากาศร้อน ด้วยการจิบทีละน้อย
ตลอดวัน และหลีกเลี่ยงการดื่มนำ้าอย่างรวดเร็ว
 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัย อาทิ ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ต้องการนอนหลับ ๗-๘ ชัว่ โมง ซึง่ มีหลักการนอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และถูกสุขอนามัย ๑๐ วิธี ดังนี้ (๑) ควรเข้านอนและตื่นนอน
ให้ตรงเวลาเป็นประจำา (๒) ไม่ควรงีบในเวลากลางวัน หากนอน
กลางวันไม่ควรเกิน ๓๐ นาที และไม่ควรงีบหลัง ๑๕.๐๐ น.
(๓) หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน
อย่างน้อย ๖ ชัว่ โมงก่อนนอน (๔) หลีกเลีย่ งการดืม่ แอลกอฮอล์
สูบบุหรี่ และอาหารมื้อหนัก รสจัด เผ็ด หรืออาหารหวาน
อย่างน้อย ๔ ชั่วโมงก่อนนอน (๕) ควรออกกำาลังกาย
อย่างสมำ่าเสมอ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำาลังกายอย่างน้อย
๒ ชั่วโมงก่อนนอน (๖) เตียงนอนควรนอนแล้วสบาย
มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ระบายอากาศดี ไม่ควรมีแสงเล็ดลอด
เข้ามา และไม่ควรมีเสียงดัง (๗) ควรผ่อนคลาย ลดความวิตก
กังวล ไม่ควรดูภาพยนตร์ต่ืนเต้นสยองขวัญก่อนนอน
(๘) ควรใช้หอ้ งนอนเพือ่ การนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านัน้
อย่ า ใช้ เ ป็ น ที่ ทำ า งาน เล่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ดู โ ทรทั ศ น์
(๙) หากนอนไม่หลับภายใน ๓๐ นาที ควรลุกจากที่นอน
ทำากิจกรรมเบา ๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลงเบา ๆ และ
(๑๐) รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย ๓๐ นาที
ทุกวัน ควรปฏิบตั ติ ามคำาแนะนำาติดต่อกัน อย่างน้อย ๔ สัปดาห์
ส่งผลให้ระบบการทำางานต่าง ๆ ของร่างกายและสมอง
มีประสิทธิภาพ มีสมาธิ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และไม่ป่วยง่าย

 หลีกเลีย่ งการดืม่ เหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติด

เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคต่าง ๆ และมีผลกระทบและผลข้างเคียงต่อคน
ในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ได้แก่
 การดื่ ม เหล้ า ส่ ง ผลต่ อ สมองและระบบประสาท โดยมี
วิธีการเลิกเหล้า ดังนี้ (๑) ตั้งเป้าหมายและตั้งใจจริง (๒) ปรับนิสัยและลดปริมาณ
การดื่ม (๓) หยุดทันที หักห้ามใจที่แน่วแน่ (๔) หางานอดิเรกที่ชอบ เล่นกีฬา
หรือออกกำาลังกาย (๕) บอกความตั้งใจกับคนรอบข้างหรือเพื่อนให้สนับสนุน
และเป็นกำาลังใจให้เลิกเหล้า และ (๖) ปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า โทร ๑๔๑๓ ทั้งนี้
การกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีวิตามิน B1 ช่วยให้ฟื้นตัวจากการติดเหล้าได้ดีขึ้น
เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวโพด ไข่แดง โยเกิรต์ มะเขือเทศ ถัว่ และธัญพืชต่าง ๆ
 การสู บ บุ ห รี่ เป็ น สาเหตุ ข องมะเร็ ง ๑๒ ชนิ ด ในมนุ ษ ย์
บุหรี่เลิกยาก แต่สามารถเลิกได้ โดยมีเคล็ดลับ ๓ หา คือ หาที่ปรึกษา หากำาลังใจ
หาเป้าหมาย และ ๗ ไม่ ได้แก่ ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่กระตุ้น ไม่หมกมุ่น
ไม่นิ่งเฉย ไม่ท้าทาย ไม่ท้อแท้ นอกจากนี้ ยังมีศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า
ที่ผ่านการวิจัยจนได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในแพทย์ทางเลือกที่ช่วย
ในการเลิกบุหรี่ที่ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยบริเวณเท้าจะมี
ปลายประสาทเชือ่ มโยงกับอวัยวะต่าง ๆ การกดจุดทีน่ วิ้ โป้งเท้าสะท้อนไปยังสมอง
เพือ่ กระตุน้ ให้รบั รูร้ สชาติบหุ รีท่ เ่ี ปลีย่ นไป รูส้ กึ เหม็น อยากสูบน้อยลง และให้ความรูส้ กึ
ผ่อนคลาย สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)
ของจังหวัด
 การเสพยาเสพติ ด ยาเสพติ ด มี ห ลายประเภท ทั้ ง กด
กระตุ้น หลอนประสาท และออกกฤทธิ์ผสมผสาน ส่งผลร้ายทั้งร่างกาย
และจิตใจในระยะยาว ทำาให้อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล ซึมเศร้า หรืออาจถึง
ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้ หากต้ อ งการเลิ ก ยาเสพติ ด ติ ด ต่ อ สายด่ ว นยาเสพติ ด
สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ โทร. ๑๑๖๕
 มีกจิ กรรมทางกายทีเ่ หมาะสม การเดิน วิง่ ปัน
่ จักรยาน การเคลือ่ นไหว
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง หรือการออกกำาลังกายล้วนเป็นกิจกรรมทางกายที่ดี
ต่อสุขภาพร่างกาย โดยคนทุกเพศทุกวัยควรมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ซึ่งมีความหนัก ๓ ระดับ ระดับเบา เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน
เช่น การยืน การนัง่ การเดิน เป็นต้น ระดับปานกลาง เป็นการเคลือ่ นไหวออกแรง
ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็ว ขี่จักรยาน
และการทำางานบ้านและสวน ระดับชีพจร ๑๒๐-๑๕๐ ครั้งต่อนาที สามารถ
พูดเป็นประโยคได้ และมีเหงื่อซึม ๆ และระดับหนัก เป็นการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่มีการทำาซำ้าและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง
การเดินขึ้นบันได มีระดับชีพจร ๑๕๐ ครั้งขึ้นไป จนทำาให้หอบเหนื่อย
และพูดเป็นประโยคไม่ได้ ซึ่งการออกกำาลังกายต้องทำาบ่อย ๆ เป็นประจำา
ระดับความหนักตามความเหมาะสม ทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๑๐ นาที
ขึ้นไป และเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ กิจกรรมทางกาย
ภายในบ้านสำาหรับเด็ก อาทิ กระโดดเชือก กระโดดสูง/ไกล เต้นกับดนตรี
และการออกกำาลังกาย สำาหรับผู้สูงวัย เช่น เดิน เกาะเก้าอี้แล้วเขย่ง/ยกขา/
สควอท รำาไทเก๊ก เต้นลีลาศ โยคะ แกว่งแขน เป็นต้น
๓.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดปัจจัย
และข้อจำากัดใหม่ ๆ ทีก่ ระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูแ่ บบไม่ทนั ตัง้ ตัวก็จะเกิดวิกฤต
ในชีวิต หรือความเครียด จึงต้องมีภูมิต้านทานด้านจิตใจเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเข้ามาในชีวติ โดยการทบทวนและตัง้ คำาถาม
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ตั้งรับชีวิตวิถีใหม่ โดยการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถ
ตั้งรับและปรับตัวได้เร็ว รวมถึงการมองเห็นทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
เชิงรุก จึงควรศึกษา เรียนรู้ และติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ จะช่วยให้สามารถจำาแนก แยกแยะ และกำาหนดทิศทาง
การดำาเนินชีวิตได้ดีขึ้น และการรักษาพื้นฐานในการดำาเนินชีวิตให้ดี ได้แก่
การกิน การนอน ออกกำาลังกาย และมีช่วงเวลาที่พักผ่อนหย่อนใจ
 มองโลกในแง่ดีด้วยความเป็นจริง โดย (๑) มองสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตจะอยูเ่ พียงระยะหนึง่ ทำาให้มองเห็นแสงสว่างทีป่ ลายทาง (๒) มองเห็น
โอกาสในสถานการณ์ที่เป็นข้อจำากัดใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความคิดที่ยืดหยุ่น
ในการจัดการความเครียดและการตัง้ รับทีด่ ี เช่น มีเวลาออกกำาลังกาย หรือทบทวน
สิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน และ (๓) ควรพัฒนาตัวเองอย่างไรในข้อจำากัดใหม่ที่เกิดขึ้น
มีบทเรียนอะไรที่สามารถเรียนรู้หรือให้ข้อคิดอะไรบ้าง ก็จะเกิดจุดหมายในชีวิต
ซึ่งเป็นวิธีจัดการสถานการณ์ในเชิงรุก ที่ปรับตัวไปสู่โลกอนาคตในชีวิตวิถีใหม่


๔. สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือรุนแรง ย่อมเกิดผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ จึงต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจ ควรให้ความสำาคัญกับการวางแผน
การใช้เงินและการออมเงิน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินได้ทันอย่างไม่ประมาท โดย
 ประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตัวเอง เพื่อให้รู้ฐานะ
การเงิน สามารถวางแผน และออมเงินในอนาคต โดยการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
จัดหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย ทำารายการหนี้สินทั้งหมด การชำาระหนี้ และตรวจสอบ
เงินในบัญชีธนาคาร
 วางแผนการออมเงิน โดยการปรับพฤติกรรมให้มีเงินออม
ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยับยั้งชั่งใจ ไม่จำาเป็นอย่าถอน แยกบัญชีเงิน
เก็บกับบัญชีใช้จ่ายออกจากกัน ทั้งนี้ เทคนิคการออมคือเก็บก่อนใช้ทีหลัง
เมือ่ มีรายได้ควรแบ่งมาออมไว้กอ่ น ทีเ่ หลือค่อยนำามาใช้จา่ ย ช้อปเท่าไหร่เก็บเท่านัน้
และเก็บเหรียญหรือธนบัตรที่ชอบ อาจจะเริ่มทีละน้อยแล้วสะสมเรื่อย ๆ
อันเป็นการสร้างวินัยให้มีเงินเก็บเป็นประจำา
 บริหารจัดการหนี้สิน โดยการจัดประเภทของหนี้สินที่มีอยู่
สำารวจอัตราดอกเบี้ยและยอดการชำาระหนี้ขั้นตำ่าของแต่ละก้อน เรียงลำาดับ
ความสำาคัญจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุด ชำาระหนี้อย่างมีวินัย ไม่เพิ่มหนี้ก้อนใหม่
เจราจาประนอมหนีเ้ พือ่ จ่ายขัน้ ตำา่ และบอกสถานการณ์หนีส้ นิ ให้คนในครอบครัว
รับทราบ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการออมแล้วควรวางแผนการออมเพื่อการใช้จ่ายอย่างมั่นคง ทั้งเงินออม
ระยะสั้น (๑-๒ ปี) สำาหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ระยะกลาง (๒-๑๐ ปี) สำาหรับ
สร้างความมั่นคง และระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) เพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยหน่วยงาน
ทีช่ ว่ ยเหลือด้านการออม-การเงิน ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสำารองชีพ
ศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน โทร. ๑๒๑๓ สำานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค โทร. ๑๑๖๖ และมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคและชมรมหนีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่
ส่วนบุคคล โทร. ๐–๒๒๔๘-๓๗๓๔-๓๗
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๔.๒ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ วิถใี หม่ ส่งผลให้คนปรับรูปแบบการใช้ชวี ติ
เกิดพฤติกรรมและความต้องการใหม่ ๆ ขึน้ ในสังคม จึงควรหา
ความรูเ้ พิม่ เติมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ซึง่ มีแหล่งเรียนรู้
สำาหรับพัฒนาทักษะทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
และกรมการจัดหางาน เป็นต้น
๔.๓ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ไปกั บ ส่ ว นรวม คนใน
ชุมชนร่วมมือร่วมใจกันนำาองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญา และทรัพยากร
ในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง จนเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็งที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
จากที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต
และพฤติกรรมให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลก ซึง่ ทุกคนสามารถนำาไปปรับใช้ตามบริบท
และพฤติกรรมของตนเอง จนสามารถดำารงอยูก่ บั ชีวติ วิถใี หม
่ได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
ต่อไป
(แผนภาพประกอบในหน้า ๒๐)
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประมวลและเรียบเรียงโดย สศช.

คอลัมน์ เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ก�รประยุกต์ ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษ�

“วังจันทร์ cook & coff ร้�นก�แฟสร้�งโอก�สให้คนหลังกำ�แพง”
ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
บทบาทของเพศหญิง และเพศทางเลือกอื่น ๆ โดยการออกกฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลือ่ มลำา้ ในสังคม พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความคุ้มครองแก่เพศหญิง เพศชาย และเพศพิเศษ
หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำาสมัย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ
“ผู้ต้องขังหญิง” ที่ต้องการโอกาสและการยอมรับจากสังคม จึงต้อง
มี ก ารเสริ ม พลั ง สร้ า งศั ก ยภาพ ให้ โ อกาส และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
เรือนจำากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ปรับปรุงเรือนจำาเก่าเป็นร้าน
กาแฟ “ร้านวังจันทร์ cook & coff” โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน และให้ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการคิด
และออกแบบการบริหารจัดการภายในร้าน โดยมีผู้ต้องขังหญิง ๕ คน
สลับกันทำางานในตำาแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม รับออร์เดอร์ และเสริฟ
สินค้าที่ขายภายในร้าน อาทิ เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ และผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขัง
ในเรือนจำา ทั้งนี้ เพื่อฝึกอาชีพและทักษะการทำางานจริงให้ผู้ต้องขังหญิง
ที่ใกล้พ้นโทษ สะสมเงินทุนในการประกอบอาชีพสุจริตหลังจากพ้นโทษ
ส่งผลให้ผตู้ อ้ งขังหญิงรูส้ กึ ถึงคุณค่าแห่งตน กลับคืนสูส่ งั คมอย่างมี
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กระบวนการดำาเนินงานร้านวังจันทร์ cook & coff มีดังนี้
๑. รับสมัครผู้ต้องขัง เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่สนใจเปิดธุรกิจ
หรือประกอบอาชีพร้านกาแฟ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการทำากาแฟ
๒. ฝึกอบรม เรือนจำาประสานวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายภาคเอกชน ในการอบรมทัง้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
๓. คั ด เลื อ กผู้ ต้ อ งขั ง เพื่ อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านนอกเรื อ นจำ า โดยจั ด ตั้ ง
คณะทำางานและศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำา (Care) ภายในเรือนจำา
ทีม่ ผี บู้ ญ
ั ชาการเรือนจำาเป็นประธาน ดำาเนินการพิจารณากลัน่ กรองและคัดเลือก
ผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษ ๓ เดือน ให้ฝึกปฏิบัติงานที่ร้านกาแฟ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ดังนี้ (๑) เป็นผู้ต้องขังที่ไม่มีเงิน และไม่มีญาติ (๒) เป็นผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไป
(๓) เหลือระยะเวลารับโทษตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ๖ เดือน และ (๔) มีภูมิลำาเนา
ในพื้นที่
๔. ฝึกปฏิบตั งิ าน เรือนจำามีระเบียบการปฏิบตั งิ านภายนอกเรือนจำา ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำา ๑ คน
ควบคุมดูแลผูต้ อ้ งขังหญิง ๕ คน ก่อนและหลังเข้าเรือนจำาต้องตรวจค้นตัวผูต้ อ้ งขัง
อย่างละเอียดทุกครั้ง (๒) ผู้ต้องขังหญิงทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เช่นเดียวกับอยู่ในเรือนจำา คือ ห้ามจับเงินและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ห้ามญาติพูดคุยในขณะปฏิบัติงาน หรือสามารถพูดคุยได้เฉพาะจุดนัดพบ
ที่กำาหนดไว้เท่านั้น ต้องขออนุญาตจากผู้คุมทุกครั้งหากต้องไปทิ้งขยะนอกร้าน
และมีการเพิ่มโทษเมื่อกระทำาผิดซำ้า
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ผลการดำาเนินงาน ผู้ต้องขังหญิงได้รับความรู้และ
ทักษะอาชีพตามความถนัด มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง
และคุณภาพชีวติ ระหว่างอยูใ่ นเรือนจำา ฝึกความเพียร ความอดทน
สร้างรายได้ระหว่างถูกคุมขังจากเงินปันผล รับจ้าง และจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าราชทัณฑ์ สามารถส่งเงินกลับไปเลีย้ งดูครอบครัว
และเก็บออมเงิน เพื่อเป็นทุนสำาหรับการประกอบอาชีพ
เมือ่ พ้นโทษ เป็นการสร้างคุณค่า ความมัน่ ใจ และความภาคภูมใิ จ
ให้กับผู้ต้องขังหญิง และเตรียมความพร้อมในการทำางาน
ก่อนกลับสูส่ งั คมภายนอก รวมทัง้ ลดการกระทำาผิดซำา้ ของผูต้ อ้ งขัง
ที่พ้นโทษ
ปัจจุบนั เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตอ่ ยอดร้านกาแฟ
วังจันทร์สู่ร้านอาหาร “เรือนพัสดี” โดยใช้บ้านพักผู้บัญชาการ
เรือนจำาหลังเก่าปรับแต่งให้ชั้นล่างเป็นร้านอาหาร และชั้น ๒
เป็นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์ และภาพวาด
การลงโทษผู้กระทำาความผิด นอกจากนี้ ยังขยายแนวคิด
การส่งเสริมอาชีพและการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูต้ อ้ งขังหญิง
ก่อนพ้นโทษไปยังเรือนจำาจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ร้านกาแฟ
Miss Coffee ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ร้าน Cafe De Cook
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี และร้าน cook & coff เรือนจำากลาง
ราชบุรี

"เลียบเรียง

open

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

ร่วมจัดทำ�แผนพัฒน�จุดเรียนรูต้ น้ แบบ เมือ่ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔
นายสำาเริง ชูแก้ว วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตร
และสหกรณ์ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ในการจั ด ทำ า แผนพั ฒ นาจุ ด เรี ย นรู้
ต้นแบบ “โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่” (๕ ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนพอเพียง หมู่ที่ ๑๔
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว โดยการสาธิตและฝึกทำาโรงเรือนปลูกสวนครัว
แบบยกแคร่ และปุ๋ยหมักอินทรีย์

ร่วมประชุมสมัชช�สุขภ�พ นายสุทธิธรรม เลขวิวฒ
ั น์ ประธาน
วุฒิอาสาฯ จ.ระยอง ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง เรื่อง
“พลังพลเมืองตืน่ รู้ สูว้ กิ ฤตสุขภาพ” โดยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ อาทิ การส่งเสริมให้กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กรชุมชน
ทำางานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดหายาจากภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย การเรียนรู้การผลิตยาให้สามารถนำามาใช้รักษาผู้ป่วย
การรวมกลุม่ ผลิตอาหารการเกษตรทีป่ ลอดภัยสำาหรับการบริโภคในครัวเรือน
ตลอดจนพัฒนากองทุนในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ สำานักงานเกษตร จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เตรียมคว�มพร้อมเปิดศูนย์เรียนรูศ้ �สตร์พระร�ช� พลเอก
วินยั ทันศรี และนางนุชนารถ ทันศรี วุฒอิ าสาฯ จ.ลำาพูน ร่วมกับพลตรี บุญยืน
อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ ๓ และคณะผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองอุก (อรุโณทัย) ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในด้านความพร้อมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย สำาหรับเด็กปฐมวัยในพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือ โดยเริม่ ดำาเนินการ
ในโรงเรียน ตชด. สังกัด กก.ตชด. ๓๓ จำานวน ๙ แห่ง เมือ่ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔

มอบเกียรติบัตรและทุนก�รศึกษ� เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔
นางสันติยา ไชยศรีชลธาร ประธานวุฒอิ าสาฯ และอุปนายกพุทธสมาคม
และวุฒิอาสาฯ จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
และนักศึกษา จำานวน ๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ณ พุทธสมาคม
จ.สุพรรณบุรี
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ร่วมบริจ�คเงิน เพื่อสนับสนุนบุคล�กรท�งก�รแพทย์
วุฒอิ าสาฯ จ.นครราชสีมา จัดทำาโครงการ “พลังนำา้ ใจวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
นครราชสีมาต้านวิกฤตโควิด-๑๙ ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
การทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา อาทิ
ชุด PPE เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๔

บริจ�คสิง่ ของให้ผกู้ กั ตัว เมือ่ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔ น.ส.ประภาพร
พิณประไพวงศ์ และนายศิลป์ชัย อ้นอยู่ วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
นำาข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ นำ้ามัน นำ้าปลา สบู่ นำ้า และของใช้ที่จำาเป็น
ให้กบั ผูเ้ ดือนร้อนในการกักตัว และกลุม่ ผูเ้ สีย่ งเฝ้าระวังการติดเชือ้ โควิด-๑๙
ในชุมชน อ.บางกรวย

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

รับมอบปุ๋ยหมักผักตบชว� พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดโตนด และวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี (บางกรวย-กฟผ.)
รับมอบปุ๋ยหมักผักตบชวาจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในศูนย์เรียนรู้ชีววิถีวัดโตนด เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

จัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รแหล่งมรดกโลก วัดพระมห�ธ�ตุ
วรมห�วิห�ร เมือ่ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช
ร่ ว มประชุ ม เรื่ อ งการจั ด ทำ า แผนบริ ห ารจั ด การแหล่ ง มรดกโลก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมพุทธสมาคม

พัฒน�และเสริมสร้�งกลไกก�รขับเคลื่อนเครือข่�ย
ทสม. เชิ ง พื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ น.ส.สุ ช าดา
พากเพียรกิจวัฒนา วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี และประธานเครือข่าย
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.)
ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก
การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดลุ่มนำ้าภาคกลาง
๑๕ จังหวัด” โดยบรรยายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และนำาเสนอโครงการ
กำาจัดขยะในชุมชน การอนุรักษ์คูคลอง การประสานภาคีเครือข่าย
และการเชื่อมโยงกับท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อจัดทำาแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๑๕ จังหวัดภาคกลาง
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สมัชช�และตล�ดนัดคุณธรรม นายเฉลิม อภิวาท ประธาน
วุฒิอาสาฯ และรองประธานสภาวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมประชุมออนไลน์งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวนิ ยั ใส่ใจประโยชน์
ส่วนรวม” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔
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ประชุมคณะทำ�ง�นขับเคลื่อนกิจกรรมสภ�องค์กรชุมชน
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔ ดร.วิทยา เจียรพันธ์ ประธานวุฒิอาสาฯ
และ นางสมพร เกิดแก่น รองประธาน วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
ร่วมประชุม "คณะทำางานขับเคลื่อนกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำาบล
จ.นนทบุรี" ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำาบลบางสีทอง อ.บางกรวย

ก�รจัดร�ยก�รวิทยุของวุฒิอ�ส�ฯ

ติดต�มโครงก�รพิพิธภัณฑ์อุทย�นเรียนรู้เข�จีน
(ตะรุเต�) เมือ่ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ นายพงษ์จกั รกฤษณ์ สิทธิบศุ ย์
ประธานวุฒอิ าสาฯ จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำาบลคลองขุด เพือ่ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
และจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ของเทศบาล
ตำาบลคลองขุด รวมทัง้ ติดตามโครงการพิพธิ ภัณฑ์อทุ ยานเรียนรูเ้ ขาจีน
(ตะรุเตา) และโครงการถนนสายโคกพยอม ๔๐๐ ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำาบลคลองขุด และร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดสตูล โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งได้นำาเสนอเพลง “ฟ้าห่วงใย”
ครบ ๒๑ ปี ธนาคารสมอง และเชิญชวนข้าราชการทีจ่ ะเกษียณสมัคร
เป็นวุฒิอาสาฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔

ติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มหลักก�รบริห�รกิจก�ร
บ้�นเมืองที่ดี เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ นายเริ่ม เพชรศรี
วุฒอิ าสาฯ พัทลุง และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
การดำาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการ
ตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ อบต.ฝาละมี ทต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน
และ อบต.ทุง่ นารี ทต.ป่าบอน อ.ป่าบอน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไข
การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เชิงรุก สิทธิเด็กและเยาวชน คนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙
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 สุรินทร์ นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธาน และวุฒิอาสาฯ
จ.สุรินทร์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายภูมิปัญญาในท้องถิ่น จัดรายการ
“เสียงคนสุรินทร์” ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๑๐.๑๕–๑๑.๐๐ น.
ซึ่งสามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ สวท.สุรินทร์
และรายการ “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ า จากวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
จังหวัดสุรินทร์” ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จ.สุรินทร์ FM 97.5 MHz
โดยให้ความรูห้ ลากหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาอาชีพ แนะนำาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 นครศรีธรรมราช นายภาสวัต รัตนศรี ประธานวุฒิอาสาฯ
จ.นครศรีธรรมราช จัดรายการ “วุฒิเสวนาร่วมเสริมไทยด้วยธรรม”
ทาง สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น.
ในการให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม การดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-๑๙ และอื่น ๆ เป็นต้น และ นางมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน วุฒิอาสาฯ
จ.นครศรีธรรมราช จัดรายการ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทาง สวท.
นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐
น. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และอื่น ๆ ทั้งนี้รับฟัง
ผ่านออนไลน์ได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ สวท.นครศรีธรรมราช

 ราชบุรี นายสมชาติ เจริญวิลาศพงษ์ ประธานวุฒอิ าสาฯ ราชบุรี
ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดรายการ “เรือ่ งเล่าชาวเมืองโอ่ง” ทาง สวท.ราชบุรี
AM 1593 KHz ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เกี่ยวกับสุขภาพ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และอื่ น ๆ โดยสามารถรั บ ฟั ง ผ่ า นออนไลน์ ไ ด้ ที่
http://www.prd.emworkgroup.co.th/th/ radio/audio/
category/rid/66

ที่มา : ข้อมูลจาก "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา...๒" หน้า ๑๑

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำาเนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำาหนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

