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คำ�นำ�

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระราชดำารัสในที่ประชุมมหาสมาคม  
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 
เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เก่ียวกับการนำาผู้ท่ี
เกษียณอายุ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
มีสุขภาพดี  มีความพร้อม  และอุทิศตนมาร่วม
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ  คณะรัฐมนตรีจึง
มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยทะเบียน
กลาง และเป็นตัวกลางในการประสานและเชื่อม
โยงภาคีเครือข่ายการพัฒนา ในการนำาวุฒิอาสา
ธนาคารสมองมาขับเคล่ือนงานตามความต้องการ 
ของหน่วยงาน/ชุมชนในพื้นที่ร่วมกัน โดย
มูลนิธิพัฒนาไทได้ให้การสนับสนุนและดำาเนินการ
ร่วมกับธนาคารสมองมาโดยตลอดอยา่งตอ่เนือ่ง
กว่า ๑๕ ปี ด้วยการรวมพลังนำาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆ มาช่วย
แนะนำา ให้คำาปรึกษา และร่วมพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
ในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

จึงได้จัดทำาหนังสือ “๑๕ ปีธนาคารสมอง...
พลงัอาสาร่วมพัฒนาประเทศ”   ข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ท่ีทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณต่อประ เทศชาติ และ 
พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือ “๑๕ ปีธน�ค�รสมอง...พลังอ�ส�
ร่วมพัฒน�ประเทศ” ได้นำาเสนอความเป็นมา 
บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการ
ดำ า เ นิ น ง า น ข อ ง วุ ฒิ อ า ส า ธ น า ค า ร ส ม อ ง 
ที่เป็นรูปธรรมตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทั ้ง ๖ ด้าน คือ การส่งเสริมอาชีพ รายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การสาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง รวมทั้งทิศทาง
การทำางานของธนาคารสมองในอนาคต ตามแผน
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือขยายผลการทำางาน 

ให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาไท หวังเป็น
อย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของวุฒิอาสาฯ และเป็น
ส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ดำาเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนงานของ
ธนาคารสมองในอนาคต  อันเป็นการเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติอย่าง
หาที่สุดมิได้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

สิงห�คม ๒๕๖๐
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ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรง
ชี้แนะให้เห็นว่า ประเทศไทยนั้น มีผู้ที่เกษียณอาย ุ 
แต่ยังมีความรู้ ความสามารถ และช่วยงาน
ด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและ 
บ้านเมืองได้ เพราะบุคคลเหล่านี้ถือ เป็น 
มันสมองของประเทศ นับเป็นการจุดประกาย
ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้ง “ธนาคารสมอง” ขึ้น

โดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่
เป็นหน่วยทะเบียนกลาง ในการรวบรวมข้อมูล  
จดัทำาทำาเนยีบวฒุอิาสาธนาคารสมอง โดยจำาแนก 
เป็นรายสาขาการพัฒนาประเทศ รวมท้ังส้ิน   
๒๑ สาขา และประสานเชื ่องโยงภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่ รวมทั้ง
ทำางานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ  
ผู้ซึ่งอุทิศตน เพื่อทำาประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ธนาคารสมองจึงเป็นศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเกษียณอายุ และผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
ท่ีมีความพร้อมและสมัครใจมาช่วยพัฒนา

ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย 
การพฒันา โดยไมห่วงัผลตอบแทน และคำานงึถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

การบริหารจัดการงานธนาคารสมอง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำานวยการ
ธนาคารสมองขึ้น มีหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ 
กรอบนโยบาย และเสนอความคิดเห็น แนวทาง
ในการทำางาน การให้คำาปรึกษา กำากับ ติดตาม  
และประเมนิการดำาเนนิงานธนาคารสมองใหเ้ปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้   ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของ

ประเทศ ที่พร้อมอาสามาร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ  ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย
การทำางานร่วมกัน ด้วยการมุ่งสร้างความอยู่ดี
มีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน 
แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  เพื่อก่อ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการสนอง
พระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการจัดตั้ง 
“ธนาคารสมอง” 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้จัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนบทบาทและภารกิจของธนาคารสมอง 
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ อำานวยความสะดวกในการทำางานให้กับ
วุฒิอาสาฯ สนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกัน
ทำางานอย่างเข้มแข็ง  และขยายเครือข่ายการทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และชุมชน  รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของธนาคารสมอง และบทบาทวุฒิอาสาฯ 
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา
ปฐมบทธนาคารสมอง
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๑. ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสนับสนุน
ให้วุฒิอาสาฯ  รวมกลุ่มกันทำางาน และขับเคล่ือนงาน
เชิงยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติตามความต้องการ
ของชุมชนและภูมิสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals) โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหา ศักยภาพ และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
การพัฒนาแบบองค์รวม  นอกจากนี้  ยังมีการให้
ความช่วยเหลือตามคำาขอของหน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชน  ในการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง  และวิทยากร 
ในการให้ความรู้ ในด้านต่างๆ 

๒. ก�รสร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�น
   ในพื้นที่  ธนาคารสมองประสานและสร้างเครือข่าย
การทำางานร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงาน ภาคประชาสังคม  
และชุมชน โดยการสนับสนุนข้อมูล แนะนำาวุฒิอาสาฯ  
ให้กับจังหวัด  การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับภาคี
ต่างๆ  ในจังหวัดและชุมชน อาทิ การเป็นที่ปรึกษา
และคณะกรรมการของจังหวัดในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการ การขับเคล่ือนและสนับสนุนภารกิจ
ที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่ ทำาให้วุฒิอาสาฯ เป็นหนึ่ง
ในภาคีเครือข่ายการทำางานในพื้นที่ทั่วประเทศ 

๓. ก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์  ดำาเนินการรวบรวม
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน
ของวุฒิอาสาฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมองให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  อปท.
ชุมชน และสาธารณชน ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย 

ผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ 
ธนาคารสมอง http://brainbank.nesdb.go.th 
และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line 
เป็นต้น

๔. ก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและระบบข้อมูล  
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีการ
จัดเก็บข้อมูลวุฒิอาสาฯ   อย่างเป็นระบบในฐานข้อมูล 
มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ในเว็บไซต์
ธนาคารสมองให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนธน�ค�รสมองให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นคลังปัญญ�ของประเทศได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลง จึงได้กำ�หนดบทบ�ทและ
ภ�รกิจของธน�ค�รสมอง ดังนี้

บทบาทของธนาคารสมอง
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วุฒิอาสาฯ มีการทำางานทั้งแบบปัจเจกและ 
รวมกลุ่มทำางาน โดยให้ความช่วยเหลือตามคำาร้องขอ  
ของหน่วยงาน องค์กรหรือชุมชนต่างๆ และริเริ่ม
กิจกรรมที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ในหลากหลายด้าน  อีกทั้งมีการ
ทำางานเป็นเครือข่าย ไม่ซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานหลัก 
และไม่มีกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่จำากัด  ดังนั้น
บทบาทที่สำาคัญของวุฒิอาสาฯ จึงมิใช่ผู้ที่ลงไป
ปฏิบัติงานแทนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ หรือ  
ปฏิบัติงานซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานปกติ แต่เป็น  
การนำาปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์จากการทำางาน มาช่วยเสริมหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ  โดยการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร  
ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะ ทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จัดการสาธิต ฝึกอบรม ติดตาม
ดูงาน ตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสาน  และ
เชื่อมโยงเครือข่ายการทำางานในพื้นที่ร่วมกับ 
ชุมชน ประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหา

รูปแบบการทำางาน 
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

และเรียนรู้กับชุมชนด้วยกันในลักษณะองค์รวม 
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย
สู่สาธารณชน  

ปัจจุบันมีวุฒิอาสาฯ ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ท่ีเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้น
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ 
ของชุมชน สังคม และหน่วยงาน         โดยจำาแนกความ
เช่ียวชาญของวุฒิอาสาฯ ตามสาขาการพัฒนา  
ได้  ๒๑  สาขา ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านการเงิน
การคลัง   ด้านงบประมาณ   ด้านการเมืองและ
การปกครอง ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการวางแผน
พัฒนา ด้านคมนาคมและสื่อสาร ด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัย ด้านต่างประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล้อม 
ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านพลังงาน 
ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านพัฒนาสังคม ท้องถิ่น 
ชุมชน ด้านพาณิชย์และบริการ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา ด้านสถาปัตยกรรม และด้านอุตสาหกรรม

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติิ ์       พระบรมราชนินีาถ         ในพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหา และภาระการพึ่งพิงของ
ผู้สูงอายุ เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยและอยู่ใน
ภาวะที่ขาดแคลนกำาลังคน การเปิดโอกาสให้
ผู้สู งอายุที่มีศักยภาพได้ถ่ายทอดความรู้  
และประสบการณ์ ในการให้ความช่วยเหลือ 
ชุมชน สังคม และประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพา 
จากสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองในการ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อันเป็นการ
สนองพระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช                 ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  
ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างหาที่สุด
มิได้
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ส่วนที่ ๒

นับต้ังแต่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคาร
สมอง และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และวุฒิอาสาฯ เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ตามความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
จนบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถแบ่ง 
การดำาเนินงานออกเป็น ๓ ช่วงเวลา กล่าวคือ 
 
ช่วงแรก (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘) : เร่งจัดทำ�
ระบบฐ�นข้อมูล และช่วยเหลือต�มคำ�ร้องขอ

ธนาคารสมองได้มีการจัดทำาระบบฐานข้อมูล
ของผู้เกษียณอายุ โดยจำาแนกตามประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ ตลอดจนความสนใจท่ีจะช่วยเหลือ
ในสาขาพัฒนาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ซ่ึงวุฒิอาสาฯ 
ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ในลกัษณะเชงิรับและเชงิรุก โดย เชงิรบั  
เป็นการให้ความช่วยเหลือตามคำาขอของหน่วยงาน
ต่างๆ ด้วยการเป็นท่ีปรึกษา วิทยากรให้คำาแนะนำา 
และเสนอแนะข้อคิดเห็น ด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเชิญวุฒิอาสาฯ ที่มีประสบการณ์
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมกลุ่มกันทำางาน
ตามที่หน่วยงานและชุมชนร้องขอ เช่น โครงการ
ด้านสาธารณสุขท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาว 
โรคติดต่อชายแดน โรงพยาบาล อาหารและยา  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ประเทศเวียดนาม เรื่องการจัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาเกษตรป่าไม้ควันตัน การให้ความ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำาบล (อบต.) เกาะขวาง จังหวัด
จันทบุรี และการทำาแผนที่ภาษี ตามคำาขอของ 
อบต. ไร่ขิง จ.นครปฐม เป็นต้น เชิงรุก เป็นการ
ช่วยเหลือหน่วยงาน สังคม หรือชุมชน โดยการ
ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ของกลุม่วฒุอิาสาฯ   โดยรว่มระดมความคดิเหน็ 
และวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนกำาหนดแผนงาน/
โครงการในการแก้ ไขปัญหา ในลักษณะร่วมคิด 
ร่วมทำากับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ทั้งด้าน

การพัฒนาสังคม ท้องถิ่น และชุมชน การศึกษา 
การแพทย์และสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ กฎหมาย การเมือง การปกครอง 
ศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม เช่น โครงการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สดใส 
กรุงเทพมหานคร โครงการธนาคารสมองเยาวชน
บ้านสามขา จังหวัดลำาปาง  โครงการพัฒนา 
สือ่การสอนวทิยาศาสตรจ์ากวสัดเุหลอืใชแ้ละวสัดุ
ในธรรมชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้อาวุโสรูปแบบตายาย
สอนหลาน กรุงเทพมหานคร  โครงการสร้างเด็กไทย 
ให้ เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ 
กรุงเทพมหานคร  โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิต   
การเกษตร “ข้าวซ้อมมือและน้ำาบูดู” บ้านโคกอิฐ-
โคกใน จังหวัดนราธิวาส  โครงการการจัดการ
เกษตรแบบผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษ 
จังหวัดแพร่  โครงการนำาร่องส่งเสริมการใช้น้ำามัน 
สบู่ดำาในไร่นา    โครงการปลูกสวนป่าสบู่ดำา 
เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน จังหวัดชัยนาท   
โครงการคืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่ 
หุบเขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่น  และโครงการปลูก
ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย เป็นต้น   
อีกทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนิน
งานธนาคารสมองผา่นทางสือ่วทิยแุละสือ่สิง่พมิพ ์ 
เช่น หนังสือธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

กว่า ๑๕ ปี งานธนาคารสมอง :  
มุ่งสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาประเทศ
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ช่วงท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔) : เน้นก�ร 
ทำ�ง�นเชิงรุกและสร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�นร่วมกัน

ธนาคารสมองได้ปรับบทบาทจากการเป็นหน่วย 
ทะเบียนกลาง และทำางานในเชิงรับ มาเป็นการทำางาน  
ในเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกันทำางานร่วมกับภาคี 
เครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนท่ี และขับเคล่ือนงาน 
ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ โดยวฒุอิาสาฯ  
ร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านกระบวนการแผนชุมชนใน ๑๐ หมู่บ้าน  
๕ จงัหวดั  ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  แนวทาง
การทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี ด้วยการระดมความคิดเห็น 
ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา  
ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
รวมท้ังกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและแก้ไขปัญหา 
ของชุมชนด้วยตนเอง ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
ปรับปรุงแผนชุมชนที่ครอบคลุมในทุกประเด็น
ปัญหา มีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้ง
เกิดกระบวนการทำางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ภาคีการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น ต่อมา ได้ขยาย
พื้นที่ดำาเนินการเป็น ๔๐ หมู่บ้าน ใน ๑๘ จังหวัด
และเช่ือมโยงการทำางานกับหน่วยงานหรือองค์กร              

ท่ีเก่ียวข้องในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
เช่น  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบม ี
ส่วนร่วมของชุมชนในการนำาชีววิถีมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการ “บ้าน
ถนอมโลก” โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
ด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน โครงการ 
ลด ละ เลิก อบายมุข ตำาบลเขาแร้ง กิจกรรม 
ดา้นยตุธิรรมชมุชน การพฒันาการปลกูผกัปลอด
สารพิษ การแก้ปัญหาโรคหน้ายางและพัฒนา
คุณภาพยางพารา โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสมบัติผู้ดีในสถานศึกษา โครงการ
สู่ร่มอารามเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ยุติธรรม
ชุมชน” โครงการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
ในอำาเภอแม่แจ่ม อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา จงัหวดั 
เชียงใหม่ โครงการร้อยเรื่องเมืองนคร  เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังได้จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ท่ัวประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้  
ของวฒุอิาสาฯ ในการพฒันาประเทศ ตามปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ เพื่อทำาให้สามารถเข้าถึง 
ขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และขอ้มลูเปน็ปัจจุบัน   
รวมท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท  
และผลงานของวุฒิอาสาฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ และ 
การจัดทำาบอร์ดนิทรรศการธนาคารสมอง เป็นต้น

 

ชว่งทีส่�ม (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปจัจบุนั) : ขบัเคลือ่นง�น 
ต � ม ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ก � ร พั ฒ น � ป ร ะ เ ท ศ
ก�รสร้�งเครือข่�ยและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

โดยสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกันทำางาน  และ
ขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น  ด้วยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และภูมิสังคมในหลากหลายมิติ และสร้าง/ขยาย 
เครือข่ายการทำางานร่วมกับภาคีการพัฒนา
ในแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังส่งเสริม/กระตุ้นให้วุฒิอาสาฯ
ประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานผ่านทาง 
สือ่ตา่งๆ ของรฐั โดยเฉพาะสำานกัประชาสมัพนัธเ์ขต 
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยการจัดประชุมสัมมนา 
เฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระนางเ จ้าสิ ริกิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่  ๙ เรื ่อง 
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“หนึง่ทศวรรษธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ” 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสา
ธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยายผล” และ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง 
ระดับภาค” ส่งผลให้วุฒิอาสาฯ นำาความรู้ท่ีได้รับ 
มาปรับใช้กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง
และวุฒิอาสาฯ ได้เป็นอย่างดี และร่วมเป็นเครือข่าย
การทำางานด้านประชาสัมพันธ์กับประชาสัมพันธ์ 
เขตและจังหวัด เช่น การจัดรายการวิทยุของวุฒิอาสาฯ  
จังหวัดอุบลราชธานี ราชบุรี สุรินทร์ เพชรบุรี 
นครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ธนาคารสมอง ให้ทันสมัย
และสะดวกต่อการใช้งานด้วย  ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ 
ได้ดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแนวพระราชดำาริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถฯ 
ในรัชกาลที่ ๙ ใน ๖ ด้าน ดังนี้ 
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ดำาเนินโครงการความมั่นคงด้านอาหารด้วย
การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ ณ วัดอาศรม
ธรรมทายาท และการให้ความรู้ด้านการดูแลและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเบ้ืองต้น อาทิ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดความเส่ียงในโรคต่างๆ 
ให้แก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป  
การปลกูขา้วนาโยน การปลกูขา้วนาดำา อ.สงูเนนิ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับประชาชนที่สนใจ 
 
๔) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
     ต.เข�ขลุง อ.บ้�นโป่ง จ.ร�ชบุร ี
วุฒิอาสาฯ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อาทิ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน โดยภายในศูนย์
มีการจัดกิจกรรมอบรม และให้ความรู้ เร่ืองแนวคิด
และหลักการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ธนาคารต้นไม้ สวนสมุนไพร และการ
ประกอบอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ด การบำารุงดิน
การทำาน้ำาหมักชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งการอบรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า และภาษาลาว ให้แก่
เด็กนักเรียน เยาวชนในพ้ืนท่ี แกนนำาชุมชน สมาชิก
ในชุมชน และลูกหนี้ ธกส.

๑)  โครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงช�วน�
     ปร�ดเปรื่อง จ.อุตรดิตถ ์ 
วุฒิอาสาฯ ร่วมกับเกษตรจังหวัด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ คิดค้นและวิจัยการผลิตข้าว
อินทรีย์ท่ีลดต้นทุนการผลิต ท้ังต้นทุนเมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมการทำานาที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น เครื่องบดดิน เครื่องโรยดิน เครื่อง
หยอดเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ทำาให้ต้นทุนลดลง 
การใช้แรงงานคนลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น สะดวก 
ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยสูง ถือเป็น
ความสำาเร็จของเกษตรกรไทย ท่ีสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาต่อยอดกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านได้อย่างลงตัว

๒) หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง  ฟ�ร์มอินทรีย์
     ตัวอย่�ง จ.สุรินทร ์ 
วฒุอิาสาฯ ทำาการเกษตรแบบประณตีในพืน้ทีน่า 
ของตนเอง ด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ อาทิ 
ข้าวหอมมะลิแดง หอมมะลิดำา (หอมนิล) ไรซ์เบอรี่
และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น มะนาว กล้วย 
มะพร้าวน้ำาหอม ไม้ยางนา และยูคาลิปตัสบนคันนา

เป็นต้น และการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับผู้ที่
สนใจและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการผลิต
การแปรรูป และจำาหน่ายแบบครบวงจร เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้เกษตรกรท่ีสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ 
การทำาเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง
 
๓) ก�รขับเคล่ือนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
     สู่ชุมชน จ.นครร�ชสีม� 
วุฒิอาสาฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับ
จังหวัดและผู้นำาชุมชน จัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟัง
ปัญหา ความต้องการของชุมชน และจัดกิจกรรม 
การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และแผนชุมชน เช่น บ้�นใหม่อุดม ตำ�บลบ้�นใหม่
อำ�เภอหนองบุญม�ก วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากร
อบรมความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การประดิษฐ์
ดอกไม้และแจกันจากขวดพลาสติก และการจัดทำา
บัญชีครัวเรือน บ้�นหนองนำ้�ใส ต.หนองนำ้�ใส 
อ.สีคิ้ว นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำาใส บ้�นมอจะบก อ.สีคิ้ว 

การส่งเสริมอาชีพ รายได้  
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๕) ก�รพัฒน�ผลิตผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสย�ม      
     ให้ ได้ม�ตรฐ�น ณ บ้�นบ�งดุก-บ้�นน�ใหม ่
      ต.คลองนอ้ย อ.ป�กพนงั  จ.นครศรธีรรมร�ช 
เป็นการส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ให้มีคุณภาพดี เป็นท่ีต้องการของตลาด ช่วยสร้าง
รายได้ให้กับชาวสวน ด้วยการส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยลดการใช้สารเคมีต่างๆ ลดต้นทุนในระบบ
การผลิต สมาชิกกลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้
ในการดูแลรักษาส้มโอ การข้ึนทะเบียนส้มโอทับทิม
สยามเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์    (GI  :  Geographical
Indications) ผลผลิตมีคุณภาพและจำาหน่าย
ได้ราคาสูง  ทำาให้เกษตรกรและครอบครัวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดต้ัง
เป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพส้มโอ และ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนัง อันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ 
 
๖) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
     ล�นไผ่-ไสขนุน จ.นครศรีธรรมร�ช 
วฒุอิาสาฯ สนบัสนนุองคค์วามรู้ใหแ้กส่มาชกิของ 
ศูนย์การเรียนรู้ฯ และชุมชน เกี่ยวกับการนำา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำารง
ชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและ 
สร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง และมีความสุข 
ในครอบครัว  
 

๗) ศูนย์ก�รเรียนรู้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (ศูนย์ปร�ชญ์บ้�นโงกนำ้�) จ.พัทลุง
วุฒอิาสาฯ จัดตั้งศูนยเ์รยีนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การทำาเกษตรแบบผสมผสาน และดำาเนนิชวีติตาม
แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ด้วยการ 
ปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ประดับ  
พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาในบ่อดิน 
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเป็นแบบอย่างการดำารง
ชีวิตแบบพอเพียง โดยจัดอบรมหลักสูตร  
“การทำาการเกษตรและการดำารงชวีติอยา่งพอเพยีง” 
สำาหรับเกษตรกรท่ัวไป ประกอบด้วย แนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มการเล้ียงปลา 
การปลูกผักกินเอง การทำาปลาดุกร้า การทำา
บัญชีครัวเรือน การทำาปุ๋ยน้ำา การทำาน้ำาส้มควันไม้
จากการเผาถ่าน สมุนไพรพื้นบ้าน การเลี้ยง 
กบคอนโด การทำาการเกษตรแบบยั่งยืน การทำา 
เกษตรตามทฤษฎี ใหม่  การขยายพันธุ์พืช  
การทำาสบู่เหลว  และหลักสูตร “การดำาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมืออาชีพ”  
 
๘) ส่งเสริมอ�ชีพก�รเลี้ยงผึ้งโพรง  
วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
ให้กับราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน 
โดยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ ไขปัญหา และ
จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้กับ

สมาชิก ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรักษาระบบ
นิเวศให้สมดุล การดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
๙) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.๖ ต.น�ปะขอ 
     อ.บ�งแก้ว จ.พัทลุง
วุฒิอาสาฯ นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ให้กับชุมชนและ
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บุคคลทั่วไป โดยดำาเนินการในพื้นที่ทำากิน 
ขนาดเล็ก และแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่  
การขดุสระน้ำาใช้เลี้ยงปลาและบริโภคในครัวเรือน  
การทำานาขา้ว ปลกูพชืไร ่การเลีย้งสตัว ์เปด็ ไก ่กบ  
ปลาดุก สุกร และทำาปุ๋ยอินทรีย์ สำาหรับใช้เป็น
อาหารบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อให้สามารถ
เล้ียงตัวเองได้ เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
มีรายได้และอาหารสำาหรับบริโภคตลอดปี รวมท้ัง
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของธรรมชาติ
หรือปัจจัยต่างๆ
 
๑๐) โครงก�รพัฒน�สมุนไพรเพื่อชีวิต
       สู่โรงเรียนและชุมชน จ.สงขล� 
วุฒิอาสาฯ มีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนา
สมุนไพรไทยด้วยการปลูกและขยายพันธุ์   
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
ในการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรค 
จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา สมาพันธ์แพทย์แผนไทย 
ภาคใต้ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ  
จงัหวดัสงขลา เกษตรอำาเภอเมอืงสงขลา ศนูยบ์รกิาร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาตำาบล
เกาะแต้ว เป็นต้น อีกทั้งยังได้จัดทำาโครงการ
พัฒนาสมุนไพรฯ ขึ ้น และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดต้ัง

ศูนย์สาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูป 
สมุนไพร ในสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง จำานวน ๙.๖ ไร่ และเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องสมุนไพร จัดหาพันธุ์สมุนไพร ทำาแปลงปลูก
และดูแลสมุนไพร มะนาวในท่อบ่อ สวนหม่อน 
พัฒนาและแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เช่น แปรรูปใบหม่อนเป็นชาแห้งแคปซูล 
เป็นต้น ทำาให้ชุมชนและโรงเรียนท้ังในและนอกระบบ
มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร เสริมสร้างรายได้ให้กับ 
ชุมชนและท้องถ่ิน สร้างความตระหนักและการ
อนุรักษ์สมุนไพรหายาก สมุนไพรไทย สมุนไพร
เศรษฐกิจ ปัจจุบัน กิจกรรมของโครงการ 
ได้ขยายไปยงัเครอืขา่ยอืน่ เชน่ โรงเรยีนวดัเกาะถ้ำา
มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง วัดโคกเปรี้ยว
ต.เกาะยอ เป็นต้น

 

P.3-58 BB Book sep17_m2 Edit.indd   16 9/9/60 BE   9:49 AM



BRAIN BANK   17

๑) โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง        
      ม�จ�กพระร�ชดำ�ริฯ สมเด็จพระเทพรัตน 
      ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
วุฒิอาสาฯ ดำาเนินโครงการ ในฐานะผู้อำานวยการ
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่นและอาเซียน โดยทำาหน้าที่เป็นแกนหลัก
ในการบริหารจัดการโครงการ โดยผลักดัน
ให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จัดทำาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร    ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ    ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
๒) โครงก�รระบบฐ�นข้อมูลทรัพย�กรท้องถ่ิน  
      เพื่อก�รจัดก�รชุมชน จ.เชียงร�ย
วุฒิอาสาฯ เป็นท่ีปรึกษาในการศึกษาและสำารวจ
ข้อมูลด้านทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือการจัดการ
ชุมชน โดยทำางานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ในพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน
มหาวิทยาลัย ชุมชน โดยให้ชุมชนในฐานะเจ้าของ
พ้ืนท่ีเข้าร่วมสำารวจฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ท้องถิ่นนำาไปวางแผนการจัดการชุมชน และ
สนับสนุนการทำาวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่น 
 
๓) โครงก�รอนุรักษ์และฟื้นฟู  
     ทรัพย�กรธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม 
     และต้นนำ้�ลำ�ธ�ร จ.เชียงใหม่
วุฒิอาสาฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นวิทยากร 
บรรยายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง
แนวคิดในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ต้นน้ำาของแต่ละชุมชน ประสานงานและร่วมทำา
ฝายชะลอน้ำาด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การดูแล รักษา และใช้ประโยชน์
จากดิน น้ำา และป่าตามวิถีชุมชน รวมถึงการ
จัดทำาแนวกันไฟ เขตป่าชุมชน เขตป่าอนุรักษ์ 
เขตป่าต้นน้ำา ทำาพิธีกรรมบวชป่า อธิษฐานป่า 
สืบทอดภูมิปัญญาความเช่ือ เพ่ือการอนุรักษ์ป่า  
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคี  
การพัฒนาต่างๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
 

๔) ก�รพัฒน�คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 
     ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ 
     จ.นครร�ชสีม� 
วุฒิอาสาฯ  จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม 
พื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดบ้านมาบมะค่า 
อ.เมือง และโรงเรียนบ้านลำาเพียก อ.คอนบุรี 
รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวในวงบ่อ
ซีเมนต์ ณ วัดอาศรมธรรมทายาท อ.สีคิ้ว
 
๕) บ้�นถนอมโลก จ.ก�ญจนบุร ี
วุฒิอาสาฯ สร้างบ้านท่ีอยู่อาศัยเพ่ือเป็นตัวอย่าง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่     นำาความรู้พื้นฐานทาง
ธรรมชาติ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ร่วมกันในการสร้างบ้าน เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษา
ดูงานและเรียนรู้การประหยัดพลังงาน
 
๖) โครงก�รฝ�ยมีชีวิต  จ.นครศรีธรรมร�ช 
วุฒิอาสาฯ เป็นผู้จุดประกายการฟ้ืนป่าโดยวิถี
ธรรมชาติ นำาฝายมีชีวิตมาจัดการปัญหาน้ำาท่วม 
น้ำาแล้ง น้ำาใต้ดินของชาวบ้าน เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิด 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
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และทัศนคติของคนในชุมชน  ในการฟื้นฟูระบบ
นิเวศ  โดยก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ เพื่อจัดการ
ตนเองเมื ่อปี ๒๕๕๓ เพื ่อสร้างการเรียนรู ้ 
ในการสร้างฝายมีชีวิตผ่านเวทีประชาเข้าใจ  
โดยชาวบ้านจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาของตนเองในการ
จัดการดิน น้ำา ป่า ภัยแล้ง น้ำาท่วม และดินเสื่อม 
ด้วยเทคนิคฝายมีชีวิต ที่นำาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำา 
การยกระดับน้ำาแทนการขุดลอกคลอง และนำา
แนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำาและคืนความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศมาใช้ โดยสร้าง
ฝายจากไม้ไผ่ จากน้ันปลูกไทรข้ึนท้ังสองฝ่ัง ต่อมา
รากไทรจะเลื้อยขัดไปตามช่องไม้ ไผ่และช่วยยึด
โครงสร้างฝายให้ฝายแข็งแรง ช่วยยกระดับน้ำา
ในฝาย เกิดเป็นวังปลาบริเวณหน้าฝายและเป็น
ฝายมีชีวิต ทั้งนี้ ตัวฝายจะเป็นตัวกั้นน้ำา ดินจะ
เก็บกักน้ำา และต้นไม้สองฝั่งคลองเป็นตัวให้น้ำา  
ทำาให้พื้นดินมีความชุ่มชื้น น้ำาไหลเข้าสู่ทางน้ำา 
ต่างๆ มากขึ้น เรือกสวนไร่นามีน้ำาใช้ ในระบบ
เกษตรกรรม คนมีน้ำาอุปโภคบริโภค สัตว์น้ำาต่างๆ 
กลับคืนสู่คูคลองเป็นจำานวนมาก น้ำาที่ล้นจาก 
แต่ละฝายได้ถูกชะลอไปตามลำาดับทุกขั้นตอน  
จากต้นน้ำาไปจนถึงปลายน้ำา สามารถเรียกปลา 
เรียกป่า และเรียกชุมชนที่เข้มแข็งให้กลับคืนมา
ได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังยังเป็นตัวอย่างความสำาเร็จ
และเผยแพร่ขยายผลในพื ้นที ่อ ื ่นๆ ส่งผลให้ 

มีการสรา้งฝายไปทกุภมูภิาคของประเทศ จำานวน
กว่า ๕๑๖ ฝาย  และเกิดการขยายเครือข่ายและ
ความร่วมมืออย่างยั่งยืน  
 
๗) โครงก�รสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�  จ.สงขล�
วุฒิอาสาฯ มีการประสานเครือข่ายในการจัดหา
งบประมาณและบุคลากร การสนับสนุน
การจัดสร้างฝายชะลอน้ำ า  เพื ่ อ ให้ชุมชน
มี แ ห ล่ ง น้ำ า กิ น น้ำ า ใ ช้  พัฒนาดิน ให้ ชุ่ มชื้ น 
ลดภาวะ โลกร้อน แก้ปัญหาน้ำ าท่วม และ
เป็นที่อยู่ ของปลา ซึ่ ง ได้ดำา เนินการแล้วที่
น้ำาตกผารำา ดอนหอยโข่ง จำานวน ๒๐๐ ฝาย  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลาย
หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด สโมสรโรตารี่ และ
สโมสรไลออนส์ เป็นต้น

P.3-58 BB Book sep17_m2 Edit.indd   18 9/9/60 BE   9:50 AM



BRAIN BANK   19

๑) โครงก�รอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ   
     ผู้พิก�ร และผู้ข�ดก�รพึ่งพิง จ.อุตรดิตถ ์ 
วุฒิอาสาฯ คิดค้นอุปกรณ์เสริมสร้างและฟื้นฟู
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาดภาวะ
พึ่งพิง โดยใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุหาง่ายรอบๆ 
ตัวมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มะค่า 
นวดฝา่มอื ยางยดืกลา้มเนือ้ กะลาพาเพลนิ พืน้ลาด
พิฆาตตะคริว ลูกคิดนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ทั้งนี้  
วุฒิอาสาฯ เป็นผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ก่อน เมื่อใช้
แล้วเกิดผลดี จึงนำาอุปกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สาธารณสุข 
จังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ

๒) ชมรมดนตรีและลีล�ศเพื่อสุขภ�พก�ย
     และจิตใจ  จ.อุตรดิตถ์ 
วุฒิอาสาฯ รวมตัวกันจัดต้ังชมรมดนตรีและลีลาศ
เพ่ือสุขภาพกายและจิตใจ  โดยทำากิจกรรมจิตอาสา
ร้องเพลงเพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๔.๐๐ น. นอกจากนี้ วุฒิอาสาฯ  ยังรวมตัวกัน 
เพื่อฝึกซ้อมการเต้นลีลาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๓) โครงก�รแก้ไขปัญห�โรคพย�ธิและส�รอ�ห�ร
     ของนักเรียน ณ โรงเรียนหนองน้ำ� จ.นครร�ชสีม� 
วุฒิอาสาฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
ดำาเนินการตรวจเลือด อุจจาระ และปัสสาวะ  และ
วางแผนแก้ ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนอย่างบูรณาการในหลายมิติ เช่น 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม การแก้
ปัญหาโรคพยาธิในนักเรียน การอบรมการจัดการ
ขยะในโรงเรียนและชุมชน การเสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมนักเรียน เป็นต้น

๔) โครงก�รดนตรีไทยจิตอ�ส� จ.บุรีรัมย์    
     วุฒิอ�ส�ฯ เป็นสม�ชิกของวงดนตรีไทย
     จิตอ�ส� จ.บุรีรัมย์  
จัดแสดงที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี วันละ ๒ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยหรือ
ญาติผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
รู้สึกผ่อนกาย คลายกังวล นอกจากน้ี ยังจัดแสดง
ท่ีบ้านบุรีรัมย์ (บ้านพักผู้สูงอายุ) เพ่ือพบปะ แบ่งปัน 
และมอบความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุ ไม่ให้รู้สึกโดดเด่ียว
หรือถูกทอดทิ้ง โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ที่ ๓ 
ของเดือน ครั้งละ ๓ ชั่วโมง 

๕) ก�รส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย
     แบบจินกังกง  จ.นนทบุรี 
วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรและสาธิตการออกกำาลังกาย 
ด้วยการยืดเส้นยืดสายผสมผสานแบบจินกังกง
ของคนจีนโบราณ ให้กับผู้สูงอายุ เยาวชน และผู้ที่
สนใจตามสถานที่ต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
เทศบาลนครนนท์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวด ชะลอความแก่ และ
ทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
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๑) โครงก�รเชิดชูเกียรติและรำ�ลึก
     หม่อมเจียงคำ� ชุมพล ณ อยุธย� 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าเยียรบับ
ลาวอุบล  จ.อุบลราชธานี  ริเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยวุฒิอาสาฯ  ได้มีการ
ประสานงานกับภาคีต่าง ๆ และเป็นวิทยากรให้
ความรู้ที่ถูกต้องในการทอผ้า รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นเกียรติให้แก่หม่อมเจียงคำาฯ

๒) โครงก�รอ่�นภ�พจดหม�ยเหตุและเสวน� 
                                           ภ�พเก่�เล่�เร่ือง และโครงก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ 
        สงคร�มโลกคร้ังท่ี ๒ ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทย   
     และจังหวัดอุบลร�ชธ�นี  
โดยวุฒิอาสาฯ ศึกษา รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับ จ.อุบลราชธานี  ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ และการขอลิขสิทธ์รูปภาพที่ได้มาจาก
ต่างประเทศ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาภาพเก่า
เล่าเรื่องโดยเจ้าของภาพเป็นวิทยากร 

๓) ศูนย์ฝึกกีฬ�มวยไทย จ.สุรินทร์  
วุฒิอาสาฯ ได้ตั้งค่ายฝึกกีฬามวยไทย ก. เกร็ด
ศิลา  ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูก้ำากับ ดแูล ประสานเครอืข่าย 
และประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกสอน
กีฬามวยไทยแก่เยาวชนรุ่นหลังที่สนใจทั้งหญิง 
และชาย ปกป้องเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
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๔) “จิป�ถะภัณฑ์สถ�นบ้�นคูบัว” จ.ร�ชบุร ี
วุฒิอาสาฯ ท่ีสืบเช้ือสายจากชาวไท-ยวน  มีแนวคิด
ที่จะอนุรักษ์สืบทอดและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ไท-ยวน ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน จึงได้ทำาการจัดตั้ง 
“จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว” โดยเก็บรวบรวม
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำาวัน จัดแสดงหุ่นข้ีผ้ึง
ตามแบบฉบับวิถีชีวิต ชาวไท-ยวน ส่งเสริม
การทอผ้าจกของชาวไท-ยวน ทั้งกี่ที่ใช้ ลวดลาย
ผา้จกทีเ่ปน็เอกลกัษณ ์และเกบ็สะสมผา้โบราณไว้
ในพิพิธภัณฑ์

๕) โครงก�รเสนอพระบรมธ�ตุนครศรีธรรมร�ช 
     เป็นมรดกโลก จ.นครศรีธรรมร�ช  
วุฒิอาสาฯ เป็นผู้ริเริ่มการนำาเสนอพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก  และร่วมเป็นกรรมการ
และคณะทำางานในการค้นหาหลักฐาน และการทำา
ข้อมูล ร่วมกับเครือข่ายกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการ 
จังหวัด สำานักพุทธสมาคม จ.นครศรีธรรมราช 
โยธาธิการจังหวัด เทศบาล เอกชน ชุมชน และ 
อบจ. ซึ ่งคณะกรรมการมรดกโลก ได้รับรอง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีเบ้ืองต้น 
ก่อนเสนอข้ึนทะเบียนมรดกโลกแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ขณะนี้ได้ดำาเนินการจัดทำาร่าง
เอกสารนำาเสนอฉบับภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
๖) โครงก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและก�ร 
     แสดงท้องถิ่น จ.ยะล� 
เป็นการถ่ายทอด การแสดงศิลปะการละเล่นพ้ืนบ้าน
ของชาวมุสลิม เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดไว้ ไม่ให้
สูญหาย โดยสอนให้กับเด็กนักเรียน ต้ังแต่อนุบาล 
จนถึงระดับมัธยมศึกษา เยาวชนใน-นอกพื้นที่ 
ผู้อาวุโสที่สนใจและมีใจรัก โดยไม่มีค่าตอบแทน
ใดๆ ทั้งสิ้น
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อังกฤษในชีวิตประจำาวันและการประกอบอาชีพ 
การสอนภาษาอาเซียนฟรี ได้แก่ ภาษาจีน พม่า 
โดย กศน. จัดหลักสูตรสอนภาษา ๕๐ ชั่วโมง 
เรียนเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ การบูรณาการกับ
เทศบาล ต.แม่สาย อ.แม่สาย ในการจัดหลักสูตร
สอนภาษาอังกฤษ จีน พม่า และญี่ปุ่น เป็นต้น

 

๒) ก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งสรรค์ด้วยปัญญ� 
     (Constructionism) จ.ลำ�ป�ง 
วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรในกระบวนการเรียนรู้  
ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ท่ีมุ่งสร้างคน
ให้มีศักยภาพ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ
คิดด้วยการลงมือทำาโครงงาน (Project Based 

๑) โครงก�รอบรมภ�ษ�และวัฒนธรรม
     ประเทศเพื่อนบ้�น รวมทั้งทักษะในก�ร
     ประกอบอ�ชีพและอ�ชีพเสริม เพื่อเข้�
     สู่ประช�คมอ�เซียน จ.เชียงร�ย
วุฒิอาสาฯ ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้กับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ.แม่สาย และเทศบาล 
อ.แม่สาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาและ 
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทักษะ
ในการประกอบอาชีพและอาชีพเสริมตาม
ความต้องการของผู้ที่สนใจ เช่น การพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ จ.เชียงราย การสอน
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักในการเข้าสู่
อาเซียน เพ่ือให้ครู กศน. มีทักษะภาษาอังกฤษ  
และนำาความรู้ที่ได้ ไปจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน การสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษาเป็นประจำาทุกภาคเรียน เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้สำาหรับการสอบวัดความรู้ 
เพิ่มความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษา

Learning) ได้ด้วยตนเองและเป็นรูปธรรม โดย
บูรณาการด้านวิชาการ เทคโนโลยี ศีลธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม มาให้ผู้เรียนได้ลงมือทำากิจกรรม 
ปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
โครงงานอย่างต่อเนื่อง จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต
 
๓) ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ/เขมร เพื่อก�ร
     อ�ชีพและก�รสื่อส�ร จ.สุรินทร์  
วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรสอนภาษาโดยมีการจัด
ตามความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และ
กลุ่มคนวัยทำางาน เช่น ข้าราชการ พนักงาน
โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ในการจัดหลักสูตร
ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยอบรมการใช้ภาษา
เขมรในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวันและ      
การประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมท้ังข้อมูลท่ัวไป 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกัมพูชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเขมรระดับพื้นฐาน
และคำาศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อใช้ ใน
การทำางานได้
 
๔) โครงก�รลูกคิดจินตน�ก�ร จ.นครร�ชสีม� 
วุฒิอาสาฯ ได้ร่วมกันดำาเนิน “โครงการสอน
จินตคณิตลูกคิดจินตนาการ” ให้กับเด็กและ
เยาวชน ครู วุฒิอาสาฯ และผู้ที่สนใจ มาตั้งแต่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ปี ๒๕๕๓ โดยใช้ ลูกคิดญี่ปุ่น หรือที่เรียก
ว่า “Soroban Abacus” เป็นสื่อกลางในการ
พัฒนาศักยภาพสมองทั้งสองซีก ทำาให้เด็ก
เข้าใจเรื่องจำานวนและตัวเลข สามารถคิดเลข
ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา รวดเร็ว และต่อเนื่อง  
ทั้งการบวก ลบ คูณ หาร ส่งผลให้เด็กมีสมาธิ 
มีความมั่นใจในตัวเอง และสามารถเรียนรู้วิชา
อื่นๆ ได้ เร็วยิ่งขึ้น ผู้ ใหญ่มีสมาธิมากขึ้น  
มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ และสามารถ 
นำาไปเผยแพร่ต่อได้  อันเป็นการพัฒนาสมอง
ของเด็กทั้งสองด้านให้เกิดดุลยภาพ
 
๕)  โครงก�รธรรมนูญหมู่บ้�นสันติสุข ๙ ดี  
     คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน ส�ยเลือด 
     เดียวกัน ลูกหล�นรัชก�ลที่ ๑
เ ป ็ น ก า ร อ บ ร ม ป ลู ก ฝั ง ใ ห ้ ก ั บ ป ร ะ ช า ช น 
ในทุกช่วงวัย  ให้มีความรู ้ควบคู ่คุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีการจัดอบรมที่ยึดหลัก 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่บุรีรัมย์ ๙ ดี  
คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือด
เดียวกัน ลูกหลานรัชการที่ ๑” ประกอบด้วย 
(๑) เป็นคนดี (๒) มีปัญญาดี (๓) มีรายได้สมดุล  
(๔) สุขภาพแข็งแรง (๕) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
(๖) สังคมอบอุ่น (๗) หลุดพ้นอาชญากรรม  
(๘) จัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และ (๙) 
สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน 
และชุมชน โดยวุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรอบรม

ด้านวิชาการและคุณธรรม เช่น การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  การดูแลบุตรหลาน 
ลักษณะหญิง/ชายยุคใหม่ เป็นต้น ให้แก่โรงเรียน
เป็นประจำาทุกปี
 
๖) ชุมชนจัดก�รตนเอง หมู่ ๘ 
     บ้�นทุ่งโต๊ะหย๊ะ  จ.พัทลุง  
วฒุอิาสาฯ มองเหน็ศกัยภาพของผูน้ำาชมุชน และ
เปน็ผูจ้ดุประกายใหช้มุชนจดัการตนเอง และเขา้ไป
หนนุเสรมิในขัน้ตอนการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
โดยใหค้ำาปรกึษา แนะนำา และประสานงานหนว่ยงาน
ส่วนกลางและท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาคเอกชน  ด้วยการจัดทำาแผนชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้
เป็นไปตามที่ต้องการ โดยให้คนในชุมชนร่วมคิด 
ร่วมกำาหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของ
ชมุชนทีย่ดึหลกัการพึง่พาตนเอง ลดการพึง่พงิจาก
ภายนอก คำานงึถงึศกัยภาพ ทรพัยากร ภมูปิญัญา  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
เปน็หลกั ดว้ยการนำาขอ้มลูชมุชนมารว่มวเิคราะห์
หาจุดเด่น จุดด้อย และศักยภาพของชุมชน จัดตั้ง
คณะทำางาน มีการกำาหนดรูปแบบการดำาเนินงาน 
การบริหารจัดการ จัดลำาดับความสำาคัญ และ
ความเร่งด่วนของปัญหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน  
 

๗) โครงก�รพัฒน�เด็กไทยให้เต็มศักยภ�พ
     ด้วยอ�ห�รและโภชน�ก�ร 
วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำาเนินการใน  
๔ ภมูภิาค ๗ พืน้ทีท่ัว่ประเทศ  เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
และรูปแบบการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ   
พัฒนากระบวนการสร้างพฤติกรรมการ 
บริโภคที่เหมาะสม และการพัฒนาอาหารและ
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารที่เหมาะสมกับ
บริบทของท้องถ่ินต่างๆ  โดยวุฒิอาสาฯ ทำาหน้าท่ี
ให้คำาปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง  มีองค์กรเอกชนเข้าร่วมและสนับสนุน 
ดำาเนินการในโรงเรียน ๙๗ แห่ง รวมทั้งดำาเนิน
การโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ในเขตกรุงเทพฯ อีก ๑๐ แห่ง ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนท่ีร่วมโครงการจำานวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถขยายผลให้เพ่ือน 
ครอบครัว และชุมชน เข้าใจและปฏิบัติตนให้ 
ถูกต้องด้วยโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  
นอกจากนี้ วุฒิอาสาฯ ยังได้ติดตามความ
กา้วหนา้การดำาเนนิกจิกรรมของโรงเรยีนท้ังหมด 
 และได้รวบรวมองค์ความรู้ สรุปบทเรียน ข้อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ จัดทำาเป็นหนังสือลายคราม  
ตามดูอาหารโรงเรียน  ตามรอยพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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การพัฒนาเพ�่อความมั่นคง 

วุฒิอาสาฯ จ.ล�าพูนและเชียงใหม่ ได้รับทราบ
ปัญหาตามพื้นที่ชายแดนเรื่องความยากจน  
ขาดพื้นที่ท�ากิน และขาดความรู้ ในการประกอบ
อาชีพ ท�าให้มีการลักลอบขนยาเสพติด แรงงาน
เถ่ือน  การบุกรุกและตัดไม้ท�าลายป�าต้นน้�าล�าธาร 
และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เนื่องจากขาดการศึกษาและ
ไม่ได้รับการดูแลและความช่วยเหลือจากภาครัฐ
หรือเอกชน วุฒิอาสาฯ จึงได้ชักชวนภาคีเครือข่าย
เข้าไปสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของ
ชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าภาคเหนือในหลายชุมชน
ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม และแกนน�าชนเผ่าปกาเกอะญอในเขต
อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นต้น การให้ความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน�าไปใช้
ในวิถีชีวิตและการท�างานจนเห็นเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ หน่วยพัฒนาการ
เคล่ือนท่ีของกองบัญชาการกองทัพไทย แม่ทัพภาค
ที่ ๓ (ทภ.๓) กองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงของชาติ (กอ.รมน.) กรมป�าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกษตรจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) กระทรวงมหาดไทย ทหาร

ต�ารวจ โรงเรียน และ และสถาบันทางศาสนา
ในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยภูเขาตามแนวชายแดน
ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างฝาย การส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง ชุ ม ช น
การท�าการเกษตรควบคู่กับการดูแลป�าต้นน้�า
การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาพื้นที่ที่ให้ชาวไทยภูเขาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดูแลรักษาป�า 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกอบอาชีพ
ที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
ของการอนุรักษ์และดูแลป�าต้นน้�า เพ่ือความย่ังยืน
ของชุมชน ท�าให้ชาวไทยภูเขามีความรู้ รัก สามัคคี 
ลดความขัดแย้ง และรักผืนแผ่นดินไทย รวมทั้ง
การดึงมวลชนกลับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีป�า การดูแลป้องกันไฟป�า การบุกรุก 
ท�าลายป�า การป้องกันการเข้ามาของยาเสพติด
และการขยายเครือข ่ายตามพื้นที่ โดยรอบ
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ชาวไทยภูเขายังมีน�้า
ส�าหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี น�าไปสู่การ
ประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ 
“เกษตรทฤษฎีใหม่” ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

การพัฒนาเพ�่อความมั่นคง 
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วุฒิอาสาฯ มีการท�างานเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง 
การด�าเนนิงานและผลงานของวฒุอิาสาธนาคารสมอง   ยังมีวุฒอิาสาฯ   และภาคีเครือข่ายอีกจ�านวนมากทีก่�าลงัด�าเนนิงานอยู่ทัว่ประเทศ   ครอบคลมุทกุด้าน    
โดยน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงาน  เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยทั้งชาติ

รวมภาพกิจกรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมอง
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การสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 
ความมัน่คงด้านอาหาร พลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ.พัทลุง

“เราเชื่อมั่นในค�าพระราชด�ารัส 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
ว่ากินทุกอย่างทีป่ลูก  ปลูกทกุอย่าง 
ที่กินแล้วต้องท�าอย่างไรเพื่อให้
กินอย่างยั่งยืน”
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การส่งเสริมอาชีพและรายได้
ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากผึ้ง 

การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง 
จ.พัทลุง
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“ผมพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู ้
ทีผ่มม ีเพราะผมกลัวว่าภูมปัิญญา
ตรงนี้มันจะสูญหายไป”

ก า ร ส อ น / ส า ธิ ต ก า ร น� า รู ป ภ า พ
พระบรมฉายาลักษณ์ใส่ในขวดรูปแบบ
ต่างๆ จ.สมุทรสงคราม
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“ฝายมีชีวิต 
มันเริ่มมีชีวิตตั้งแต่เริ ่มท�าแล้ว”

ฝายมีชีวิต จ.นครศรีธรรมราช
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“การที่คนเราไม่ทุกข์ นั่นก็คือ
ความสุขแล้ว”

การจัดแสดงดนตรีไทยจิตอาสา 
จ.บุรีรัมย์
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“ถ้าเราไม่อนุรักษ์มันไว้ ต่อไป
มันก็จะไม่เหลืออีกเลย”

กิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไท-ยวน คูบัว จ.ราชบุรี
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ร่วมสืบสานศิลปะปูนปั้น 
เมืองเพชร 

โครงการถนนคนเดินราชด�าเนิน
ยามเย็น 
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“เด็กคืออนาคตของชาติ”

โครงการหมอภาษา/คลีนิคภาษาไทย 
จ.ยะลา 
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ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของ 
ชาวไทยมุสลิม 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงท้องถิ่น จ.ยะลา
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“ศิลปะมวยไทย ช่วยปกป้องเยาวชนไทย  
ให้ห่างไกลยาเสพติด” 

ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย มวยหญิง จ.สุรินทร์
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“ถ้าเราพูดเป็นภาษาเดียวกันแล้ว  
ทุกอย่างมันก็ง่าย”

โครงการสอนภาษาอังกฤษและเขมร 
เพื่อการอาชีพและการสื่อสาร จ.สุรินทร์

P.24-58 BB Book sep17_m2 edit.indd   47 9/9/2560 BE   9:42 AM



48   BRAIN BANK

P.24-58 BB Book sep17_m2 edit.indd   48 9/9/2560 BE   9:42 AM



BRAIN BANK   49

“เราพยายามที่จะจัดเก็บข้อมูล เอามาวิเคราะห์ 
ให้เห็นปัญหา พอเร่ิมเห็นปัญหา ก็เร่ิมน�ามาสู่
เวทีในเรื่องของ ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า”

การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ของชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง
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“การท�าให้คนในชมุชนอยู่ดกิีนด ีส่งผลให้ 
สั งคมเ กิดความเข ้มแข็ ง  และ เป ็น 
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง”

โครงการความมั่นคงตามแนวชายแดน
ชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่
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ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
คือ เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ ้นไป 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด 
และคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aging Society) ในปี ๒๕๖๘ 
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรน้ี ท�าให้ 
ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมหลายประการ ด้านเศรษฐกิจ เมื่อคน
หนุ่มสาวที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจมีจ�านวนน้อยลง ประเทศไทยจะตกอยู่ใน 
สภาวะขาดแคลนแรงงาน ภาระการคลังเพิ่มขึ้น 
จากการที่ รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ด้านสังคม เมื่อโครงสร้าง
ประชากรเปล่ียนแปลง วิถีการด�าเนินชีวิตในสังคม 
ก็เปล่ียนตาม ครอบครัวมีขนาดเล็กลง กลายเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน วัยแรงงานมีการย้ายถ่ิน 
มากขึ้น สมาชิกในครอบครัวที่ท�าหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุน้อยลง ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล ถูกทอดท้ิง 
เกิดปัญหาสุขภาพและกลายเป็นปัญหาด้านจิตใจ
ตามมา จากสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทย
ได้เตรียมพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

โดยรัฐบาลได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทที่ก�าหนด
เป้าหมายในระยะยาว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ในช่วง ๕ ปีแรก ที่ค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับสากล
ไปพร้อมกัน เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไปสู่ประเทศไทย
๔.๐ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงไปสู่
ประชาคมโลก ลดความเหล่ือมล้�า มีความอยู่ดีกินดี
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ย่ังยืน” ท้ังน้ี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ภาครัฐได้ก�าหนดนโยบายผู้สูงอายุให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 
รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม
ท่ัวถึงและเพียงพอ อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ด�าเนินชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี มีคุณค่า มีส่วนร่วม
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ และมีความสุข
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยการเชื่อมโยง และ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังจาก
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดรับ 
ซ่ึงกัน และกัน ต้ังแต่ระดับประเทศสู่การด�าเนินการ 
ในระดับชุมชนพ้ืนท่ีหรือประเด็นการพัฒนาต่างๆ 
โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง ผู้เกษียณอายุที่มี 
จิตอาสา เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหนึ่งในหุ้นส่วน
การพัฒนาท่ีส�าคัญท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลักดัน 
ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ อาทิ 
     การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ทีห่ลากหลายในพืน้ที ่ และกลุ่มพลงัจติอาสาผูส้งูอาย ุ
และภาคีการพัฒนาต่างๆ มาร่วมเป็นหุ้นส่วน 
การพฒันาประเทศในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บ น ฐ า น ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
โดยการเตรียมความพร้อมในองค์ความรู้ต่างๆ 
ให้เท่าทนักับการเปลีย่นแปลง และร่วมกันผลักดัน 
ให ้ เ กิดการปฏิบั ติอย ่ างจ ริงจั ง ในทุกพื้ น ที ่
ของประเทศ โดยมีวุฒิอาสาฯ กระจายอยู่ใน 
ทุกจังหวัด     เป็นกลไกการขับเคล่ือนที่ส�าคัญ 

วุฒิอาสาธนาคารสมอง  
หุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ ๓
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ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ พร้อมร่วมให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ การร่วมเรียนรู ้
กับชุมชนและภาคี เครือข่ ายถึ งปัญหาและ 
ความต้องการ วิเคราะห์สภาพภูมิสังคม เสนอแนะ 
แนวทางแก้ ไขปัญหาตามความต้องการและ
ความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื้นที่ 

     การจัดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการรักษาความรู้ 
ท่ีทรงคุณค่าของประเทศ และประสานสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ากับความรู้สมัยใหม่
เพ่ือก้าวทันการเปล่ียนแปลงบนภูมิสังคมของ
ความเป็นไทย พร้อมท้ังการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ 

ชอ่งทางตา่งๆ เชน่ สือ่วทิย-ุโทรทศัน ์วทิยชุมุชน 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือสังคม 
ออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จนเกิดเป็นเครือข่าย 
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
ส่งผลให้เกิดพลังขับเคลื่อนเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
วุฒิอาสาฯ จึงเป็นทั้งนักคิด นักประสาน 
นักปฏิบัติ และผู้สร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้น
ให้ เกิดการพัฒนาที่มี เป้าหมายร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการร่วมเรียนรู้ 
กับชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาในการ
ร่วมวิ เคราะห์สภาพภูมิสังคมและเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับความต้องการ 
และภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนท่ี หรือประเด็นการพัฒนา 
อย่างแท้จริง เกิดการค้นหา และสร้างผู้น�า
ความเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อม
การขับเคล่ือนการพัฒนาในชุมชน การปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ของคนในชุมชนเกี่ยวกับกระบวน 
การคิด วิเคราะห์ วิธีปฏิบัติ และแนวทาง
การด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อให้ 
เกิดการพัฒนาทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
ประเทศและนานาประเทศ ในการก้าวเดินไปใน
ทศวรรษหน้า  
 วุฒิอาสาธนาคารสมองจะยังคงสาน 
ต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานในเชิง 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาประเทศแบบองค์รวม 
ยึดโยงกับพ้ืนท่ี และประเด็นการพัฒนาต่างๆ 
พร้อมท้ังร่วมสนับสนุนชุมชน ท้องถ่ิน ประชาชน 
เครือข่ายภาคีการพัฒนา หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังเชิง
รุกและรับ โดยการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ด้วยการระเบิดจาก
ข้างใน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึง และร่วมกัน
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของสังคม สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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๑๕ ป ธนาคารสมอง …  พลังอาสาพรวมพัฒนาประเทศ

จัดท�าโดย

มูลนิธิพัฒนาไท 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙, ๓๕๑๒ / ๐-๒๒๘๒-๙๙๖๗ / ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙
โทรสาร : ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘
email: brainbank@nesdb.go.th
facebook : Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๙๗๖๙-๓๕-๕

พิมพ์ที่ บริษัท สยามพริ้นท์ จ�ากัด
๖๖/๒๖-๒๙ ซอยรามอินทรา ๔๐ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
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