
 

 

ดว้ยพระมหากรณุาธิคณุของสมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

๒๐ ปี ธนาคารสมอง รว่มสรา้งประโยชนใ์หส้งัคมไทย 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จากพระราชด ารัส... สู่ธนาคารสมอง  

“...ความจริงหกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรที่จะให้ผู้ที่มีอายุน้อยเข้ามาได้ท าหน้าที่ของเขาบ้าง  
มีโอกาสท าหน้าที่ เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองได้ โดยมีภาคเอกชนรวบรวมกัน  
ไม่ต้องการเงินเดือนอะไรของรัฐบาล ภาคเอกชนมารวบรวมกัน เรียกว่า เบรนแบงก์ ธนาคารมันสมอง...” 

จากพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลาดรโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่อง “ธนาคารสมอง”  
โดยการใหผู้้เกษียณอายุที่ได้สั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นเวลายาวนานได้สร้างประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวมต่อไป 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดท าบัญชีหรือท าเนียบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ าแนกเป็นรายสาขาตามความเหมาะสม และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง  ๆ เพื่อให้วุฒิอาสาฯ  
ได้ท างานพัฒนาประเทศตามพระราชประสงค ์
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“ธนาคารสมอง” จึงเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจที่จะน าปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทน  มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม โดยประสานและเชื่อมโยง
เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้ท างานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
การท างานของวุฒิอาสาฯ มีทั้งแบบปัจเจกและรวมกลุ่มท างาน โดยให้ความช่วยเหลือตามค าร้องขอ 

ของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนต่างๆ และริเริ่มกิจกรรมที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
ในหลากหลายด้าน อีกทั้งมีการท างานเป็นเครือข่าย ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานหลัก และไม่มีกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 
ที่จ ากัด 

บทบาทที่ส าคัญของวุฒิอาสาฯ มิใช่ผู้ที่ลงไปปฏิบัติงานแทนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หรือปฏิบัติงาน
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานปกติ แต่เป็นการน าปัญญา ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์จากการท างานมาช่วยเสริม
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ โดยการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง วิทยากร 
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดการสาธิต 
ฝึกอบรม ติดตามดูงาน ตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน 
ประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน
ด้วยกันในลักษณะองค์รวม นอกจากนี้ ยังเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สู่สาธารณชน   

วุฒิอาสาธนาคารสมอง   
วุฒิอาสาฯ จ าแนกตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตามสาขาการพัฒนา จ านวน 

๒๑ ด้าน ขณะนี้ (ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) มีวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ จ านวน ๕,๒๘๙ คน ส่วนใหญ่เป็นชาย  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙ ของวุฒิอาสาฯ ทั้งหมด อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ ๓๗.๒๓ รองลงมา
เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๑๗.๓๖ และภาคกลาง ร้อยละ ๑๕.๓๗   
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ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ ที่รู้จักทั่วไปในสังคมไทย เช่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา  
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา  นายปราโมทย์ ไม้กลัด  นายวิจิตร สุพินิจ  ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 
และ นายอรุณ งามด ีเป็นต้น 

ผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการธนาคารสมองจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี วุฒิอาสาฯ ได้สร้างประโยชน์ 

ต่อสังคมส่วนรวม มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญและเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 ๑. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วุฒิอาสาฯ  
ได้รวมกลุ่มกันท างานเชิงรุก และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติตามความต้องการ 
ของหน่วยงานและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/ชุมชนท้องถิ่น และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม โดยร่วมด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาใน ๖ ด้าน ดังนี้  

 ๑.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   โดยร่ วมเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เพื่ อถ่ ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และประสาน
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้ความรู้แก่ชุมชน อาทิ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จ.ราชบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และอุตรดิตถ์  
การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง จ.พัทลุง การพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิต 
สู่โรงเรียนและชุมชน จ.สงขลา การสอน/สาธิตการน ารูปภาพใส่ในขวด
รูปทรงต่าง ๆ จ.สมุทรสงคราม การพัฒนาผลิตผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้ได้มาตรฐาน จ.นครศรีธรรมราช  
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน ใน ๔๐ หมู่บ้าน ๑๘ จังหวัด การเสนอ
โครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดนนทบุร ีเป็นต้น  
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๑.๒ ด้ านการอนุ รั กษ์และฟื้ นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และชุมชน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

จ.เชียงราย โครงการอุทยานบึงบัว จ.อุบลราชธานี โครงการฝายมีชีวิต จ. นครศรีธรรมราช การป้องกันภัยแล้งและ 
การบริหารจัดการน้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) จ. อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเวียดนาม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรป่าไม้ควันตัน  เป็นต้น  

 ๑.๓ ด้ า นส า ธ า รณสุ ข แล ะสั ง คม
สงเคราะห์  โดยการให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา แนะน า/
สาธิตการดูแลสุขภาพกายและใจ การออกก าลังกาย
ด้วยวิธีต่างๆ และสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ เจ็บไข้ 
ได้ป่วยและยากไร้ อาทิ  โครงการอุปกรณ์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาดการพึ่งพิง โดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ. อุตรดิตถ์  การแก้ ไขปัญหา 
โรคพยาธิและสารอาหารของนักเรียนโรงเรียนหนองน้ าใส จ.นครราชสีมา โครงการดนตรีไทยจิตอาสา จ.บุรีรัมย์  
การออกก าลังกายแบบจินกังกง จ.นนทบุรี โครงการสร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ กรุงเทพฯ 
และโครงการด้านสาธารณสุขที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาว  

 ๑.๔ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  
โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สู่ เด็กและเยาวชน  
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
คนในชุมชน ท้องถิ่นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเอง อาทิ  
ก า ร สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ท อ ผ้ า เ ยี ย ร บั บ ล า ว อุ บ ล  
จ.อุบลราชธานี การอนุรักษ์สืบทอดและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
ไท -ยวน  บ้ านคู บั ว  จ . ร าชบุ รี  ก าร เสนอพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

การแสดงท้องถิ่น จ.ยะลา โครงการเยาวชน (ถ้ ารงค์) สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.เพชรบุร ี

 ๑.๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนาเด็กเยาวชน และคนในชุมชน/ท้องถิ่น 
ให้มีความรู้และการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ส่งเสริม
ศีลธรรม จรรยา การด าเนินชีวิตร่วมกันของคนหลายวัย  
สร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น 
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.สงขลา และ จ.เลย ชุมชนจัดการตนเอง 
บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ จ.พัทลุง โครงการพัฒนาสมองเด็กและเยาวชน
ด้วยลูกคิดจินตนาการ จ.นครราชสีมา โครงการอบรมภาษาและ
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วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบา้น รวมทั้งทักษะในการประกอบอาชีพและอาชีพเสริมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ.สุรินทร์ 
และ จ.เชียงราย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านสามขาด้วยทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา จ.ล าปาง โครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้อาวุโสในรูปแบบตายายสอนหลาน กรุงเทพฯ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) เกาะขวาง จ.จันทบุร ีเป็นต้น 

 ๑.๖ ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด
แก่ชุมชน ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญในระดับพื้นที่  ประสานและสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานหลากหลายสาขาในพื้นที่ชายแดน/พื้นที่ห่างไกลความเจริญ/พื้นที่โดยรอบ 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ.เชียงราย โครงการ ลด ละ เลิก 
อบายมุข ต าบลเขาแร้ง จ.ราชบุรี การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลายชุมชน 
ใน จ.เชียงใหม่ อาทิ บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม แกนน าชนเผ่าปกาเกอะญอ  อ.กัลยาณิวัฒนา และกิจกรรม
อื่น ๆ ใน จ.เชียงใหม่ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปใช้ในวิถีชีวิต สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับการดูแลป่าต้นน้ า การพัฒนาพื้นที่ 
ให้ชาวไทยภูเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแล ป้องกัน อนุรักษ์ รักษา และการบุกรุกท าลายป่า ไฟป่า ยาเสพติด 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 ๒. การสร้างและขยายเครือข่ายการท างานร่วมกันของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกันในระดับจังหวัดและเชิงประเด็น ในการท างานเชิงรุก ด้วยการริเริ่ม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น การแนะน าวุฒิอาสาฯ ให้แก่จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ และ
การประสานเข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคและระดับประเทศ ส่งผลให้วุฒิอาสาฯ มีการขับเคลื่อนงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการท างานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน 
ในพื้นที ่

๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน 
ของวุฒิอาสาฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของ สศช. อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
วุฒิอาสาฯ ได้จัดรายการทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ หรือร่วมออกบูธนิทรรศการ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การจัดรายการวิทยุของ จ.สุรินทร์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และราชบุรี เป็นต้น 
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ก้าวต่อไปงานธนาคารสมอง 
การขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในระยะต่อไป สศช. ยังคงให้ความส าคัญกับ 

 การสร้าง ขยาย และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาสังคมที่หลากหลายในพื้นที่ และกลุ่มพลัง 
จิตอาสาอย่างเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเป็นตัวกลางในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มจิตอาสา
ผู้สูงอาย ุทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเตรียมความพร้อมของคนและ 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศและ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่ 
วุฒิอาสาฯ ทุกภาค 

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคารสมองผ่านกิจกรรม และสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เข้าร่วมและจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนามากขึ้น การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่ยังมีความรู้ความสามารถ และมีจิตอาสา
มาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศชา และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา 
“วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วว่า พระราชด ารัสในครั้งนั้น มีคุณูปการต่อประเทศชาติ 
อย่างใหญ่หลวง ด้วยพลังของวุฒิอาสาฯ กว่า ๕,๐๐๐ ท่าน ได้อุทิศแรงกายแรงใจ น าความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 
จะยังคงสานต่อพระราชปณิธานสืบไป นับเป็นพระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ  
อย่างหาที่สุดมิได ้

ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ภาคเอกชน ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ มาร่วมเป็นวุฒิอาสาฯ หรือ
องค์กรใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ สามารถติดได้ที่ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๗,  
๓๕๑๒ – ๑๓ หรือ email : brainbank@nesdc.go.th 
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