
❏	15 ปี ธนาคารสมอง จากปณิธานแม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

❏	คนเลี้ยงผึ้ง ผึ้งเลี้ยงคน บนความพอเพียง

❏	ศิลปะมวยไทย...สืบสานและแข็งแกร่ง 

❏	ศิลปะในขวดแก้วที่ทรงคุณค่าภูมิปัญญาไทย  

❏	รวมพลังชุมชนบ้านสามขา ก้าวข้ามวิกฤต สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

สื่อสร้างสัมพันธ์    สรรค์สร้างสังคม
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บทบรรณาธิการ

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
(สศช.) ในฐ�นะหนว่ยทะเบยีนกล�งธน�ค�รสมอง รว่มกบัมลูนธิพิฒัน�ไท  
(มพท.) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิ�รเรือ่ง “15 ปธีนาคารสมอง...พลงัอาสา 
ร่วมพัฒนาประเทศ” เพื่อสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของสมเด็จ 
พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 ที่ทรงริเริ่มแนวคิด
ธน�ค�รสมองร่วมพัฒน�ประเทศ และเผยแพร่ผลง�นธน�ค�รสมอง 
ที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ  
ในทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้แก่วุฒิอ�ส�ฯ และภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ที่เข้�ร่วม 
ประชุมกว่� 700 คน เมื่อวันพุธที่ 13 กันย�ยน ที่ผ่�นม� ณ โรงแรม 
เซน็ทร�ศูนยร์�ชก�รและคอนเวนชันเซน็เตอร ์กรงุเทพฯ โดยม ีน�ยสวิุทย ์ 
เมษินทรย์ี รฐัมนตรปีระจำ�สำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีเปน็ประธ�นและป�ฐกถ�พเิศษ  
ซึง่ภ�ยในง�นมกี�รจดันทิรรศก�รมชีวีติ ทีเ่ปน็ผลง�นก�รขบัเคลือ่นง�น 
ของวุฒิอ�ส�ฯ ทั่วทุกภ�คของประเทศ ท่ีส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ 
และต่อยอดก�รทำ�ง�นของวุฒิอ�ส�ฯ ได้ 
 จุลส�รธน�ค�รสมองฉบับน้ี จึงขอนำ�เสนอเน้ือห�ส�ระน่�รู้ 
จ�กก�รประชมุ ในประเดน็ “อนาคตประเทศไทยกับสงัคมสงูวยั” “บทบาท 
ผูส้งูอายกุบัการพฒันาในหลากหลายมิต”ิ “บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง
กบัไทยแลนด ์4.0”  และ“สานพลงัอาสากบัทศิทางการขบัเคลือ่นงาน 
ธนาคารสมอง” เพื่อให้ท่�นได้เตรียมคว�มพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง 
ทีจ่ะเกิดขึน้ในอน�คตอันใกล ้ทัง้เรือ่งก�รเข�้สูสั่งคมสงูวัย ก�รเปลีย่นแปลง
ในสถ�นก�รณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย บทบ�ทวุฒิอ�ส�ฯ  
ในก�รขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และอื่นๆ 
 นอกจ�กนี้ ภ�ยในเล่มยังมีเรื่องเล่�จ�กวุฒิอ�ส�ฯ ที่เป็นผลง�น 
สว่นหน่ึงของนิทรรศก�ร ไดแ้ก ่“คนเล้ียงผ้ึง ผ้ึงเล้ียงคน บนความพอเพยีง”  
“ศิลปะมวยไทย…สืบสานและแข็งแกร่ง” “ศิลปะในขวดแก้วที่ทรง
คณุคา่ภมูปิญัญาไทย” และ “รวมพลงัชมุชนบา้นสามขา ก้าวขา้มวกิฤต ิ 
สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” อีกทั้งยังได้สรุปวิธี “การใช้งาน QR Code  
ด้วยแอปพลิเคชั่น Line Facebook และแอพ QR-Code Reader”  
อย่�งง่�ยๆ ให้ทุกท่�นได้นำ�ไปใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบสม�ร์ทโฟน  
และอย่�ลืมติดต�มข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหวของวุฒิอ�ส�ฯ ในคอลัมน์ 
“เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอาสาฯ” 
 คณะผูจ้ดัทำ�ฯ ขอเชญิชวนวฒุอิ�ส�ฯ และผูท้ีส่นใจทุกท�่นส�ม�รถ
ติดต�มอ่�นจุลส�รธน�ค�รสมอง และหนังสือต่�งๆ ของธน�ค�รสมอง 
ฉบับออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ธน�ค�รสมอง http://brainbank.
nesdb.go.th  ห�กท่�นมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุลส�รธน�ค�รสมอง 
บทคว�มที่น่�สนใจ ข่�วคว�มเคลื่อนไหวของวุฒิอ�ส�ฯ หรือเรื่องอื่นๆ  
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ง�นธน�ค�รสมอง ส�ม�รถ 
ส่งม�ที่คณะผู้จัดทำ�ฯ เพื่อรวบรวมและนำ�เสนอสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ 
ต่อท่�นม�กที่สุด แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ

การทำางานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 วุฒิอ�ส�ฯ มีก�รทำ�ง�นแบบปัจเจกและรวมกลุ่มกัน
ทำ�ง�น โดยก�รจดัต้ังคณะกรรมก�รวฒุอิ�ส�ฯ ของจงัหวดั  
เพื่อประชุม ห�รือ ว�งแผน จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร  
และติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิด  
มกี�รประส�นง�นและบรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นกบัภ�คเีครอืข�่ย 
ในพืน้ทีแ่ละจงัหวดั ต�มคว�มรู ้ประสบก�รณ ์คว�มเช่ียวช�ญ  
และก�รเป็นสม�ชิกในคณะทำ�ง�นด้�นต่�งๆ ม�เป็น 
จุดเชื่อมโยงและช่วยเหลือสนับสนุนภ�รกิจในด้�นต่�งๆ  
รวมท้ังก�รเข�้รว่มประชมุกับผูว่้�ร�ชก�รจงัหวัดในก�รประชมุ 
กรมก�รจังหวัด ซึ่งวุฒิอ�ส�ฯ ดำ�เนินง�นทั้งเชิงรับ 
และเชิงรุก โดยเชิงรับทำ�หน้�ที่เป็นท่ีปรึกษ� วิทย�กร  
และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยง�น องค์กร และชุมชน 
ในหล�กหล�ยด้�น และเชิงรุก ด้วยก�รมุ่งมั่นทำ�ง�น 
เพื่อแก้ไขปัญห�และพัฒน�ง�นที่เร่งด่วนของจังหวัด  
และก�รรว่มขับเคลือ่นยุทธศ�สตรก์�รพัฒน�ต�มแผนพฒัน�ฯ  
ฉบับที่ 11–12  ต�มคว�มต้องก�รของชุมชนที่สอดคล้อง
กับแผนชุมชน ท้ังนี้ วุฒิอ�ส�ฯ จะยึดหลักก�รร่วมคิด  
รว่มทำ� รว่มสร�้งและเชือ่มโยงก�รทำ�ง�นกบัภ�คเีครอืข�่ย 
ก�รพัฒน�ในพื้นที่ ทั้งภ�ครัฐ เอกชน ประช�สังคม และ
ประช�ชน 
 ก�รดำ�เนินง�นของวฒิุอ�ส�ฯ ในฐ�นะนกัคิด นกัประส�น 
นักปฏิบัติ และผู้สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รพัฒน� ส่งผล 
ใหเ้กดิพลงัขบัเคลือ่นเครอืข่�ยทีเ่ขม้แขง็ ชมุชนเกิดก�รพัฒน� 
และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในก�รคดิ วเิคร�ะห์ วธิปีฏิบติั 
และแนวท�งก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง จนส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ มีคุณภ�พชีวิตที่ดี  
ดังน้ัน วุฒิอ�ส�ฯ จึงเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงบทบ�ท 
ผู้สูงอ�ยุยุคใหม่ในก�รอุทิศตนเพื่อสังคม มีคว�มทันสมัย  
รูเ้ท่�ทนัก�รเปลีย่นแปลงของสถ�นก�รณ์โลก และเปน็พลัง 
ส่วนหนึ่งในก�รนำ�พ�ประเทศไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

(ต่อจากหน้า 8)
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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ ร่วมกับมูลนิธิพัฒน�ไท จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

เร่ือง “15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ”  

โดย น�ยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมและป�ฐกถ�พิเศษเร่ือง “อนาคต

ประเทศไทยกับสงัคมสงูวยั” ก�รอภปิร�ยเรือ่ง “บทบาทผูสู้งอายุ 

กับการพัฒนาในหลากหลายมิติ”  โดย นายปรเมธี วิมลศิริ 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงง�น นางธนาภรณ์   

พรมสุวรรณ หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์ และนายธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดี 

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กระทรวงมห�ดไทย ก�รนำ�เสนอ 

“บทบาทวฒิุอาสาธนาคารสมองกบัไทยแลนด์ 4.0” โดย นายธรรมรกัษ ์  

การพิศิษฎ์ กรรมก�รมูลนิธิพัฒน�ไท และก�รอภิปร�ยเรื่อง 

“สานพลังอาสากับทิศทางการขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง” 

โดย ผู้แทนวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2560 

ณ โรงแรมเซน็ทร�ศนูยร์�ชก�รและคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์กรงุเทพฯ  

สรุปส�ระสำ�คัญ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

“15 ปี ธนาคารสมอง 
จากปณิธานแม่...สู่ก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน

ปาฐกถาพิเศษ "ประเทศไทยกับสังคมสูงวัย" 
ประเด็นท้าท้ายการดำาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

 

 ในศตวรรษท่ี 21 โลกจะมกี�รเปล่ียนแปลง 

อย่�งรวดเร็ว ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นโลกแห่งความสุดโต่ง  

(Age of Extremity) ท�งธรรมช�ต ิ 

ก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

เช่น ภัยธรรมช�ติ คว�มขัดแย้ง

ท�งก�รเมอืง ภ�วะเศรษฐกจิทีต่กตำ�่  

และคว�มเหลื่อมลำ้� โลกแห่ง

ความย้อนแย้ง (Age of Paradox)  คือ เกิดคว�มขัดแย้ง 

สวนท�งกบัแนวท�งเดมิ และโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงเฉยีบพลนั 

(Age of Disruption) คือ ก�รเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบตอ่

พฤตกิรรมของคนอย�่งชดัเจน เช่น เทคโนโลยทีำ�ใหค้ว�มสมัพนัธ ์

ในครอบครัวลดลง เป็นต้น ซึ่งกระแสก�รเปลี่ยนแปลง

ของโลก ส่งผลให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  

3 ด้�น ที่ประช�ชนต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้  

ทีต่อ้งใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รเรียนรู้ตลอดชีวติ เรยีนรูส้ิง่ใหม่

ตลอดเวล� (Learn) เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยมุมมองใหม่และ

กระบวนทัศน์ที่ต่�งไปจ�กเดิม (Relearn) และเลิกเรียนรู้ 

ในสิ่งที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ในปัจจุบัน (Unlearn) 

วัฒนธรรมการดำารงอยู่ของมนุษย์ โดยก�รฟื้นฟูสังคม

ไทยให้เป็นสังคมที่มีก�รดูแล เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน 

ซึ่งกันและกัน (Care and Share) และวัฒนธรรมของ

การทำางาน ดว้ยก�รปรบัรปูแบบเปน็ก�รเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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ในสถ�นศึกษ� และส่งเสริมก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์  

(Experiential Learning) ม�กกว่�ก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�ร 

ท�งปญัญ� และคว�มมเีหตมุผีล (Cognitive Learning) เนือ่งจ�ก

นักเรียน/นักศึกษ�ส�ม�รถค้นห�องค์คว�มรู้จ�กสื่อต่�งๆ ได้ 

นอกจ�กนี้ ผู้สูงวัยอ�จต้องกลับเข้�สู่ระบบก�รศึกษ�เพ่ือเรียนรู ้

ใหม่หรือเรียนรู้เพิ่มเติม

การพฒันาผูสู้งอายุเมือ่เขา้สู่สงัคมสูงวยัของไทย

 ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยส่งผลให้สัดส่วนประช�กรวัยเด็ก 

และวัยแรงง�นลดลง ผู้สูงอ�ยุเพิ่มม�กข้ึน เกิดปัญห�ก�ร

ข�ดแคลนแรงง�น ซึง่ก�รพฒัน�ประเทศต�มแนวคิด Thailand 

4.0 จำ�เปน็ตอ้งเพิม่ผลติภ�พแรงง�น (Productivity) เพือ่ชดเชย

กำ�ลังแรงง�นทีห่�ยไป ดว้ยก�รปฏรูิปก�รศกึษ� สง่เสรมิก�รวจิยั  

และพัฒน�เทคโนโลยี นวัตกรรม (STI) และทักษะฝีมือ

แรงง�น (Talents) โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอ�ยุท่ียังมีศักยภ�พ  

(Active Aging) และมีคว�มตั้งใจที่จะทำ�ประโยชน์เพ่ือสังคม 

ให้กลับม�เป็นกำ�ลังแรงง�น นับเป็นก�รสร้�งคว�มมั่นคง 

ให้กับผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีง�นทำ� มีร�ยได้ ลดก�รพึ่งพ�

ผู้อื่น ส�ม�รถดูแลตนเองได้ และส�ม�รถอยู่ในสังคมได้อย่�ง

ภ�คภูมิใจ และมีม�ตรก�รผลักดันให้ผู้สูงวัยที่เฉื่อยช� ย�กจน 

(Suffer Aging) ปรับตัวเป็นผู้สูงวัยที่พออยู่พอกิน (Survive 

Aging) พัฒน�เป็นผู้สูงวัยที่อยู่สบ�ย ไม่เดือดร้อน (Sufficient  

Aging) และก้�วไปสู่ก�รเป็นผู้สูงวัยที่มีคว�มมั่นคงและ 

ดำ�รงชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุข (Sustain Aging) และเป็นพลัง 

ของสังคม (Social Power) ทั้งนี้ ควรสร้�งแนวคิดว่�ผู้สูงวัย 

เป็นสินทรัพย์ที่มีค่� มีสติปัญญ� ประสบก�รณ์ ทักษะ  

และจิตใจ (Head  Hand  Health  Heart) ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ 

ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม สร้�งโอก�สให้ผู้สูงวัยเป็นหนึ่ง 

ในท�งเลอืกของสงัคม (Social Choice) ดว้ยก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ที่สอดรับกับสถ�นก�รณ์สังคมสูงวัย 

 ขณะนี้ ประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์  

(Super Aging) และภ�ครฐักำ�ลังขบัเคล่ือนประเทศภ�ยใตแ้นวคดิ 

Thailand 4.0 เพื่อให้หลุดพ้นกับดักประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�ง 

และลดคว�มเหลื่อมลำ้�และคว�มไม่สมดุลที่เกิดจ�กก�รพัฒน�  

ขณะท่ีคุณภ�พของประช�กรยังอ่อนด้อยและมีแนวโน้มแย่ลง 

เย�วชนออกนอกระบบก�รศกึษ�ม�กขึน้ ประช�กรวัยแรงง�นละทิง้

ถิน่ฐ�น เกดิครอบครัวแหวง่กล�ง และผูส้งูอ�ยทุีไ่มส่�ม�รถพึง่พ�

ตนเองไดม้จีำ�นวนม�กขึน้ สง่ผลให้ประเทศ “แกก่่อนรวย” ผู้สงูอ�ย ุ

มีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งเป็นปัญห� 

เชงิซอ้นของสงัคมสงูวยั ทีเ่ปน็ประเดน็ท�้ท�ยและตอ้งเรง่ดำ�เนนิก�ร

แกไ้ขปญัห�ต�่งๆ เพือ่ใหป้ระเทศไปสูค่ว�มมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

 แมก้�รเพิม่จำ�นวนของผูส้งูวัยจะสง่ผลกระทบในหล�กหล�ย

มติิ แตย่งัก่อใหเ้กิดโอก�สท�งธุรกิจใหม ่และก�รเตบิโตในตล�ด

ผู้สูงอ�ยุ (Silver Market) ได้แก่ ก�รผลิตสินค้�และบริก�ร

เพือ่รองรบัคว�มตอ้งก�รและก�รใชช้วีติประจำ�วนัของผูส้งูอ�ยุ  

(Aging Industry and Aging Services) เช่น โรงพย�บ�ล 

ประกันสุขภ�พ สินค้�เพื่อสุขภ�พ เป็นต้น
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 วฒุอิ�ส�ธน�ค�รสมอง เปน็ผูม้คีว�มรู ้คว�มเชีย่วช�ญ 

และประสบก�รณ์ที่สั่งสมม�จนเกิดปัญญ� มีจิตอ�ส� 

ในก�รทำ�ประโยชนเ์พือ่สว่นรวม เพยีบพรอ้มดว้ยคณุธรรม 

เป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ประเทศด้วยก�ร 1) ติดต�ม

สถ�นก�รณ์คว�มเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมโลกและ

ประเทศไทย โดยพิจ�รณ�ประเด็นปัญห�ต่�งๆ พร้อมห� 

แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ด้วยสติปัญญ�อย่�งรอบคอบ  

สรุปประเด็นการอภิปราย “15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสา
ร่วมพัฒนาประเทศ”การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สงูอ�ย ุ60 ปขีึน้ไป เปน็ลำ�ดบัที ่2  

รองจ�กประเทศสิงคโปร์ และมีสัดส่วนที่สูงกว่�ค่�เฉลี่ย 

ของภูมิภ�คและของโลก โดยพบว่� ประเทศไทยเริ่มเข้�สู่ 

สังคมสูงวัย เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีประช�กรอ�ยุ 60 ปี 

ขึ้นไป ร้อยละ 10 ของประช�กรทั้งหมด ค�ดว่�ในปี  

พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้�สู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  

(Aged society) และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

2) ขบัเคลือ่นง�นต�มยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ประเทศ  โดยถ�่ยทอดคว�มรู ้

คว�มเช่ียวช�ญ และประสบก�รณ ์พรอ้มใหค้ำ�ปรึกษ�และขอ้เสนอแนะ 

ต่�งๆ ให้เกิดเป็นพลังแห่งองค์คว�มรู้ (Power of Knowledge)  

และพลงัแหง่ก�รแบง่ปนัองคค์ว�มรู ้(Power of Sharing Knowledge) 

และ 3) พัฒน�ศักยภ�พผู้สูงอ�ยุ โดยก�รพัฒน�ตนเอง สนับสนุน 

และช่วยให้ผู้สูงวัยในสังคมรู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ 

สิง่ใหม่ๆ  เพือ่เพิม่พนูคว�มรู ้ประสบก�รณ ์พฒัน�ทักษะทีม่อียูใ่หเ้หม�ะสม 

กับยุคสมัย สร้�งคุณค่�ให้กับตนเอง เป็นผู้สูงวัยที่กระตือรือร้นและ 

ทำ�ประโยชนเ์พือ่สังคม (Active Aging) ซึง่จะนำ�ไปสู่ก�รพฒัน�ประช�กร

ที่มีคุณภ�พ ครอบครัวที่มีคุณภ�พ สังคมมีคุณภ�พ และประเทศไทย

ที่มีคุณภ�พ

แนวทางการดำาเนินงานในระยะต่อไป
 สศช. ควรร่วมกับมูลนิธิพัฒน�ไท จัดทำ�ฐ�นข้อมูล (Database)  

ในก�ร Match Demand for Labor Aging กบั Supply ตลอดจนพิจ�รณ�

แนวท�งก�รว�งแผนกำ�ลังแรงง�นผู้สูงอ�ยุ เช่น ก�ร Reskill Upskill  

ทักษะของผู้สูงวัย เป็นต้น นอกจ�กนี้ ควรส่งเสริมแนวท�งส�นพลัง 

ประช�รฐั  เพือ่ขับเคล่ือนแนวท�งก�รพฒัน�ศกัยภ�พแรงง�นผูส้งูอ�ยุ 

ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ตลอดจนก�รจัดสรรง�นให้ผู้สูงอ�ยุ 

ตรงต�มคว�มต้องก�ร

(Super-Aged Society) ในปี พ.ศ. 2579 ทั้งน้ี ประเทศไทย 

มีกฎหม�ยที่ดูแลและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุหล�ยฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย  พ.ร.บ. ผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  พ.ร.บ. จดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)  

พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไข และ พ.ร.บ. ควบคมุอ�ค�ร พ.ศ. 2522  

ซึ่งปัจจุบัน ผู้สูงอ�ยุมีสภ�พคว�มเป็นอยู่และปัญห�ที่แตกต่�งกัน  

บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคล่ือน 
ประเทศไทย 4.0
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แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอ�ยุที่ติดสังคม ร้อยละ 79.5 กลุ่มผู้สูงอ�ยุ 

ที่ติดบ้�น ร้อยละ 19.0 และกลุ่มผู้สูงอ�ยุที่เจ็บป่วยติดเตียง  

ร้อยละ 1.5 อีกทั้งเมื่อเข้�สู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์  

กอ่ให้เกดิ หนึง่ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร กล่�วคือ  

ประช�กรวัยเด็กและวัยแรงง�นลดลง ผู้สูงอ�ยุเพิ่มม�กขึ้น  

ส่งผลให้อัตร�ส่วนประช�กรวัยแรงง�นที่จะดูแลผู้สูงอ�ยุลดลง  

เกิดภ�วะก�รพึ่งพิงของผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น สอง การขาดแคลน

แรงงาน ประเทศไทยประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น

ที่มีคุณภ�พ และมีก�รพ่ึงพิงแรงง�นต่�งช�ติ ส่งผลต่อ

ก�รยกระดับก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร ส�ธ�รณสุข และ

อุตส�หกรรม และสาม ทัศนคติของผู้สูงวัย  ผู้สูงวัยมักคิดว่� 

ตนเองเป็นภ�ระของผู้อื่นและสังคม จึงทำ�ตัวแปลกแยก จนนำ�

ไปสู่คว�มรู้สึกหดหู่  

 คว�มเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจ�กก�รเข้�สู่ 

สังคมผู้สูงอ�ยุ ทั้งปัญห�สุขภ�พ ปัญห�สวัสดิก�ร ปัญห� 

ก�รจัดสภ�พแวดล้อมให้เหม�ะสม ล้วนเป็นประเด็นสำ�คัญ 

ที่ต้องเตรียมคว�มพร้อม เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

อย�่งเรง่ดว่น ซึง่ภ�ครฐัไดด้ำ�เนนิก�ร จดัทำาแผนพฒันาประเทศ  

วิเคร�ะห์และว�งแผนเกี่ยวสังคมสูงวัย (Aging society) ตั้งแต่

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 10 – 12 พร้อมทั้งกำ�หนดเป็นนโยบ�ย 

ส�ธ�รณะ แนวท�งในก�รปฏิบัติและบูรณ�ก�รและเชื่อมโยง 

ก�รปฏิบัติง�นของกระทรวงต่�งๆ เพื่อเตรียมคว�มพร้อม 

ในก�รรองรับสังคมสูงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ก�รดูแลผู้ที่อยู่ 

ในวัยทำ�ง�น อ�ยุ 15 - 60 ปี คือ ส่วนที่เตรียมคนเป็นผู้สูงวัย  

ด้วยก�รแก้ไขกฎหม�ยให้ขย�ยระยะเวล�อ�ยุเกษียณเป็น 

60  62  65  และ 67 ปี ต�มลำ�ดับ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีง�นทำ�  

มีร�ยได ้และมีสขุภ�พดใีหน้�นท่ีสดุ พร้อมท้ังกำ�หนดใหแ้รงง�น 

ในระบบต้องเข้�สู่ระบบประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ 

จ�กเงินบำ�น�ญชร�ภ�พ สำ�หรับ ส่วนท่ีเป็นผู้สูงวัยแล้ว  

มกี�รมอบเบีย้ยังชีพผูส้งูอ�ยุ เพือ่เปน็เงนิชว่ยเหลอืและแบง่เบ� 

ภ�ระค�่ใชจ่้�ยก�รดำ�รงชวีติในแตล่ะเดือน ก�รจัดต้ังศนูยท์ะเบยีน

จัดห�ง�นให้ผู้สูงอ�ยุในสำ�นักจัดห�ง�นทั่วประเทศ ก�รดูแล 

ก�รแก้ไขกฎหม�ยค่�จ้�งร�ยชั่วโมงของผู้สูงอ�ยุ ให้มีร�ยได้ 

ไม่ตำ่�กว่�ค่�จ้�งขั้นตำ่� และจัดทำ�โครงก�ร Pre-Employment  

Program ในก�รส่งเสรมิใหเ้กดิก�รจ�้งง�นผูส้งูอ�ยอุย�่งต่อเนือ่ง 

ในสถ�นประกอบก�ร รวมท้ังสง่เสรมิทกัษะต�่งๆ อ�ทิ ก�รฝึกอ�ชีพ  

เพิ่มทักษะก�รประกอบอ�ชีพ นอกจ�กนี้ ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ 

ด�้นส่ิงแวดลอ้ม บรกิ�รส�ธ�รณะ และสขุภ�พ ไดม้กี�รดำ�เนนิก�ร

จัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์

คนชรา) และปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ 

ระดับชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่�งให้ อปท.และหน่วยง�นที่สนใจ 

ได้เรียนรู้และปรับใช้ให้เป็นม�ตรฐ�นด้�นก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ  

โดยออกแบบสภ�พแวดลอ้มสำ�หรบัทกุคน (Universal Design)  

เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร ส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้อย่�งสะดวก 

และปลอดภยั เชน่ ซเีนยีร ์คอมเพลก็ซ ์และศนูยพ์ฒัน�คณุภ�พชีวิต 

และสง่เสรมิอ�ชพีผูส้งูอ�ย ุ(ศพอส.) ก�รจดัตัง้โรงเรียนผูสู้งอายุ  

เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้และพัฒน�คว�มส�ม�รถของผู้สูงอ�ยุ 

ในลกัษณะท่ีคล�้ยกับสถ�นศกึษ� ศนูย์บรกิารทางสงัคม มีบรกิ�ร 

ขั้นพื้นฐ�นด้�นสังคม ก�รแพทย์ ส�ธ�รณสุข และคุณภ�พชีวิต  

และชมรมผู้สูงอายุ  เป็นก�รรวมกลุ่มของผู้สูงอ�ยุ  
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เพื่อดำ�เนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  

ก�รสนับสนุนด้�นเงินงบประม�ณในระดับพื้นที่ เป็นกองทุน

ใน 3 ลักษณะคือ หนึ่ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ทอ้งถิน่หรอืพืน้ท่ี เปน็กองทุนตำ�บลทีไ่ดร้บังบประม�ณ 45 บ�ท/หัว   

กลุ่มเป้�หม�ยเป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอ�ยุ กลุ่มผู้พิก�ร 

กลุ่มผู้ประกอบอ�ชีพที่มีคว�มเส่ียง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

สอง กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวัด  

โดยกลุม่เป�้หม�ยหลกัเปน็กลุม่ผูสู้งอ�ยแุละผูท้ีอ่ยูใ่นระยะทีจ่ำ�เป็น 

ต้องได้รับก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ และสาม กองทุนสนับสนุน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

เป็นกลุ่มที่ส�ม�รถเคลื่อนไหวร่�งก�ยได้จนถึงไม่ส�ม�รถ 

เคลื่อนไหวร่�งก�ยได้ และอยู่ในระยะสุดท้�ยของชีวิต

การบูรณาการงานความรว่มมอืของหนว่ยงานตา่งๆ
 ปัจจบัุน ไดม้กี�รลงน�มบนัทึกขอ้ตกลงคว�มร่วมมือระหว�่ง 

4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงก�รพัฒน�

สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และ

กระทรวงส�ธ�รณสุข โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัย 

ของสังคม” และมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งมีกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น  

3 ด้�น ได้แก่ หนึ่ง การมีส่วนร่วมในสังคม โดยส่งเสริม

และพัฒน�ชมรมผู้สูงอ�ยุคุณภ�พ ผ่�นกลไกองค์กรชุมชน 

และส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบก�รบูรณ�ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 

ผู้สูงอ�ยุ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้คุณภ�พต้นแบบ สอง ความมั่นคง

ปลอดภยั โดยสนบัสนนุก�รประกนัร�ยได ้สง่เสรมิพฒัน�เมอืง 

ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอ�ยุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุได้รับก�ร

คุม้ครองท�งสงัคม และสาม สขุภาพแขง็แรง โดยก�รสง่เสริม 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ  

และพัฒน�ระบบดูแลผู้สูงอ�ยุในระยะย�ว นอกจ�กนี้ ยังได้ 

ว�งแผนและจัดทำ�นโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ เช่น ก�รเพิ่ม

บทบ�ทผูส้งูอ�ยใุหม้สีว่นรว่มในสงัคม ก�รขบัเคล่ือนก�รพฒัน� 

ประเทศร่วมกนัของผูส้งูอ�ย ุเพือ่รองรับสงัคมสงูวยัในอน�คต 

เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยของไทย
 ก�รเข�้สูส่งัคมสงูวัย สิง่ทีต่อ้งคำ�นงึถงึ คอื หนึง่ การทำางาน

ต้องเริ่มที่ฐานข้อมูลที่ดี เพื่อให้ทร�บถึงพื้นที่ของผู้สูงอ�ยุ 

ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย ก�รขย�ยผลไปยังพื้นที่กลุ่มเป้�หม�ย  

และแสวงห�คว�มร่วมมือกับภ�คีในก�รทำ�ง�นไปข้�งหน้� 

ร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง สอง ปัจจัยความสำาเร็จ

ของการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ ต้องมองจ�กพื้นที่

และนำ�ม�สู่ก�รจัดก�รที่เป็นระบบม�กขึ้น และกำ�หนด

ม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นทุกด้�น สาม ผู้สูงอายุจะมี

บทบาทในการบ่มเพาะดูแลประชากรวัยเด็กให้มีคุณภาพ 

 โดยประส�นคว�มรว่มมอืระหว�่งศนูยเ์ดก็เลก็และก�รศกึษ� 

ประถมวัย กับผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�

เย�วชน ให้เป็นเย�วชนที่มีคุณภ�พ สี่ การออมหลังเกษียณ  

ควรสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนักเกี่ยวกับ 
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ก�รออมให้กับสังคมม�กขึ้น และห้า สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว  ต้องร่วมมือกันในสร้�งก�รรับรู้ในก�รปรับตัว

ของชุมชนและสังคม และผู้สูงอ�ยุส�ม�รถช่วยเหลือกันเอง

และดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่�งปกติสุข    

 อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้ผู้สูงวัยเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�

ประเทศไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ จงึตอ้งมกี�รเตรียมคว�มพรอ้ม

ในด้�นต่�งๆ ดังนี้ 

 1. การพฒันาทนุทางสงัคม  ทนุท�งสงัคมเปน็ปจัจัยสำ�คัญ

ที่ช่วยสร้�งทุนท�งเศรษฐกิจ และยกระดับก�รพัฒน�ไปสู่ 

ก�รอยู่ดีมีสุข โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

ทกุกลุม่อ�ยุ และผูท้ีม่คีว�มคดิสร�้งสรรค์ในก�รคดิค้นสิง่ใหม่ๆ   

รวมทัง้ก�รพัฒน�ผูส้งูอ�ย ุโดยเฉพ�ะประช�กรชว่งอ�ย ุ40 - 50 ป ี 

(Young Old) ให้เป็นผู้สูงอ�ยุที่มีคุณภ�พ มีคุณภ�พชีวิต 

ท่ีดี มีร�ยได้เพียงพอต่อก�รดำ�รงชีวิต และมีร�ยจ่�ยท่ีสมดุล 

กบัก�รออม ส�ม�รถมีส่วนรว่มในก�รพฒัน�ประเทศเช่นเดยีวกบั 

ประช�กรกลุ่มอื่นในสังคม 

 2. เชื่อมโยงการทำางานแบบบูรณาการ และส่งเสริม 

การบริหารแบบ Bottom Up  โดยก�รส่งเสริมให้ประช�ชน 

เป็นผู้ร่วมกำ�หนดทิศท�ง นโยบ�ย กระบวนก�รพัฒน�  

และเรียนรู้ไปกับภ�คส่วนต่�งๆ ของสังคม สร้�งระบบ 

ก�รทำ�ง�นแบบพึ่งพ�ตนเอง และลดก�รพึ่งพิงภ�ครัฐ  

นอกจ�กน้ี ผู้บริห�รควรให้คว�มสำ�คัญกับระบบข้อมูล 

และข่�วส�รอย่�งใกล้ชิด เพื่อให้ส�ม�รถรับมือกับปัญห�

ต่�งๆ ได้ทันท่วงที 

 3. การนอ้มนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทาง

การดำาเนินชีวิตของในหลวง รัชกาลที่ 9 ม�ประยุกต์ใช้ 

ในทุกภ�คส่วน  โดยยึดแนวท�งก�รดำ�เนินง�น “เข้าใจ  

เขา้ถงึ และพฒันา” เพือ่ใหส้�ม�รถรบัมอืกบัก�รเปลีย่นแปลง

ต่�งๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยคว�มพร้อม คว�มพอประม�ณ อย่�งมี 

องค์คว�มรู้ และคุณธรรม และก�รระเบิดจ�กข้�งใน ซึ่งเป็น 

ก�รดำ�เนินง�นต�มคว�มต้องก�รของชุมชนอย่�งแท้จริง  

บนศักยภ�พและทุนของชุมชน 

 4. การเปลี่ยน Mindset ของประชาชนให้สอดรับ

กับแนวคิดในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้ 

ตลอดเวล� และส�ม�รถปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเริ่มจ�กก�รพัฒน�ตัวเองเป็น 

อันดับแรก และก�รบริห�รง�นแนวใหม่ ต้องเปลี่ยนแนวคิด 

จ�กก�รแข่งขันม�เป็นคว�มร่วมมือ และส่งเสริมก�รพึ่งพ�

ตนเอง

(อ่านต่อหน้า 2)
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 วุฒิอ�ส�
ธน�ค�รสมอง
จั งหวั ดพั ทลุ ง  
ได้รวมกลุ่มดำ�เนิน
โครงก�ร/กจิกรรม
ด้�นก�รส่งเสริม
อ�ชพี ร�ยได ้และ
พฒัน�คณุภ�พชวีติ  

ร่วมกับเครือข่�ยก�รพัฒน�ในจังหวัดม�อย่�งต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ดำ�เนินก�ร
โครงก�รพฒัน�ต�มแนวท�งปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง  
เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพ�ตนเอง 
ได้อย่�งยั่งยืน และก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน  โดยร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละวเิคร�ะหป์ญัห�กบัชมุชนบ�้นหยู�น 
หมู่ 8 ต.น�ท่อม อ.เมืองพัทลุง  ซึ่งชุมชนจะเลี้ยงผึ้งโพรง 
เปน็อ�ชพีเสรมิในก�รสร�้งร�ยไดใ้หแ้ก่ครอบครวัและชมุชน  
และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพย�กรธรรมช�ติ ส่ิงแวดล้อม  
และคว�มสมดุลของระบบนิเวศ
 ผึง้โพรง เป็นผึง้พืน้เมอืงขน�ดเล็ก ชอบอ�ศยัอยูบ่ริเวณ

โพรงไม้ โพรงใต้ดิน โพรงหิน หรือ 
ที่ค่อนข้�งมิดชิดในป่�ธรรมช�ติ

ทั่ ว ทุกภ�คของประเทศ  
โดยธรรมช�ตจิะทำ�รงัดว้ยก�ร 
สร้�งรวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ  
ซึง่ก�รเลีย้งผึง้โพรงเป็นก�รดัก 

หรือย้�ยรังผึ้งจ�กโพรงไม้ 
ในธรรมช�ติ ไปทำ�รังในหีบเลี้ยง 

ทีภ่�ยในมีคอนใหผ้ึง้เก�ะ และรอเวล�
เก็บนำ�้ผึง้ในฤดดูอกไม้บ�น ในชว่งเดอืนเมษ�ยน-พฤษภ�คม   
ซึง่ก�รเลีย้งผึง้โพรงจะตอ้งหลกีเลีย่งก�รใชส้�รเคม ีย�ฆ�่หญ�้  
และก�รเผ�ขยะ เนื่องจ�กผึ้งต้องก�รสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
มิฉะนั้นผึ้งจะบินหนีไปหมด
 วุฒิอ�ส�ฯ จ.พัทลุง อ�ทิ พล.ต.ต.นร�ศักดิ์ เชียงสุข  
น�ยธรรมนูญ ศิริพันธ์ น�ยปรีช� รอดสุด ซึ่งมีคว�มรู้และ
ประสบก�รณใ์นก�รเลีย้งผึง้โพรง ไดร้ว่มกบัภ�คเีครอืข�่ย  
เชน่ สำ�นกัง�นเกษตรจงัหวดัพทัลงุ สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ

คนเลี้ยงผึ้ง ผึ้งเลี้ยงคน 
บนความพอเพียง

บ�งแก้ว องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน กำ�นัน  ผู้ใหญ่บ้�น  
ผู้นำ�ชมุชน และปร�ชญช์�วบ�้น 
เปน็ตน้ ใหค้ว�มรู ้ขอ้เสนอแนะ 
และสง่เสริมก�รเลีย้งผึง้โพรง
เกีย่วกับก�รรวมกลุ่ม ก�รสร�้ง
เครือข่�ย และก�รขย�ยผล 
ก�รเลี้ยงผ้ึงให้ครบวงจร  

ส่งผลให้กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้�นหูย�น ที่มีน�งบุญเรือง แสงจันทร์ เป็นประธ�น 
 มีสม�ชกิเพิม่ข้ึนม�กกว่� 80 คน รงัผึง้ม�กกว่� 190 รงั มีก�รน้อมนำ�ปรัชญ� 
ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ เดินต�มรอยเท้�พ่อด้วยวิถีพอเพียง  
ทำ�ก�รเกษตรแบบปลอดภัย เลิกใช้ส�รเคมี เป็นหมู่บ้�นที่ปลอดส�รเคมี  
ส่งผลให้ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมดี นำ้�ผ้ึงที่ผลิตได้ปลอดภัยและ 
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้� OTOP  สม�ชิกมีร�ยได้เสริมเดือนละ 20,000 บ�ท
 ทัง้นี ้วฒุอิ�ส�ฯ จ.พทัลงุ รว่มกบัน�ยเสรี  ศรหีะไตร อดตีผูว้�่ร�ชก�ร
จงัหวดัพทัลงุ และน�งบุญเรอืง ได้เผยแพรป่ระช�สมัพนัธก์�รเลีย้งผึง้โพรงไทย  
ท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย จ.พัทลุง (สวท.พท.  
FM 98.0 MHz) ในร�ยก�รผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัพบประช�ชน มผีูส้นใจสอบถ�ม 
และเข้�ม�ศึกษ�ดูง�นก�รเลี้ยงผึ้งที่บ้�นหูย�นเป็นจำ�นวนม�ก ทั้งส่วน
บคุคลและรวมกันเปน็กลุม่  ตลอดจนได้รับเชิญใหไ้ปเป็นวทิย�กรใหค้ว�มรู ้ 
ส�ธิตวิธีก�รเลี้ยงผึ้ง และให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผ้ึง  
ส่งผลให้มีก�รขย�ยก�รเลี้ยงผึ้งโพรงไปยังชุมชนอื่นในอำ�เภอต่�งๆ  
ของจงัหวดัพัทลงุ ทัง้สิน้ 860 ร�ย และรงัผึง้ จำ�นวน 6,040 รัง ซึง่วุฒอิ�ส�ฯ  
จะยังคงส่งเสริมก�รเล้ียงผึ้งโพรงให้แก่ประช�ชนและชุมชนที่สนใจ 
ต่อไป
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 วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองจังหวัดสุรินทร์ รวมตัวขึ้นเมื่อปี  

พ.ศ. 2553 ดำ�เนินง�นในรูปคณะกรรมก�รบรหิ�รวฒุอิ�ส�ฯ  ปจัจบุนั  

นายฉัตรชัย ชุมนุม เป็นประธ�น  โดยทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ� 

วิทย�กร ต�มคว�มต้องก�รของหน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ  

รว่มกับภ�คเีครอืข�่ยทีห่ล�กหล�ย ทัง้หนว่ยง�นภ�ครฐั สถ�บนั 

ก�รศึกษ� สถ�บันศ�สน� ชุมชน และภ�คเอกชน รวมทั้ง

ประช�สมัพนัธบ์ทบ�ท/หน้�ท่ีของวฒุอิ�ส�ฯ ผ�่นท�งส่ือต�่งๆ 

เช่น Website Social Media Facebook และวิทยุ เป็นต้น 

เพือ่ใหป้ระช�ชนไดร้บัทร�บบทบ�ทและผลง�นทีเ่ปน็รปูธรรม 

ของวฒิุอ�ส�ฯ อย่�งสมำ�่เสมอ อ�ท ิโครงก�รฟ�รม์อนิทรยีต์วัอย�่ง 

ก�รส�นตะกร้�พล�สติก ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ/เขมร  

เพือ่ก�รอ�ชพีและก�รสือ่ส�ร ก�รอนรุกัษป่์�ไม้ และศูนยฝ์กึกฬี� 

มวยไทย

 ในก�รขับเคลื่อนง�นด้�นก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลป-

วัฒนธรรมนั้น นายถวัลย์  มีมาก วุฒิอ�ส�ฯ จ.สุรินทร์  

ไดด้ำ�เนนิโครงก�ร “ศูนยฝ์กึกฬีามวยไทย” โดยก�รจดัตัง้ค�่ย

ฝกึกฬี�มวยไทย ก. เกร็ดศลิ� อ.ชมุพลบุร ี ข้ึน เมือ่ป ีพ.ศ. 2555  

เพื่อเป็นศูนย์ฝึกสอนกีฬ�มวยไทยแก่เย�วชนในระดับประถม

ศกึษ�–มธัยมศึกษ�ตอนตน้ ทีมี่อ�ยรุะหว�่ง 8 - 15 ป ีทัง้หญงิและช�ย 

ที่มีคว�มสนใจในกีฬ�มวยไทย โดยวุฒิอ�ส�ฯ เป็นประธ�นที่ปรึกษ� 

ของค�่ยมวย ทำ�หน�้ทีก่ำ�กบั ดแูล ประส�นเครอืข�่ย และประช�สมัพนัธ ์

รวมทั้งจัดส่งนักมวยลงแข่งขันศิลปะมวยไทย (คีตะมวยไทย) และ

อีกหล�ยประเภท ซึ่งนักมวยทั้งหญิงและช�ยได้รับร�งวัลชนะเลิศ 

ในหล�ยร�ยก�ร ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับร่�งก�ย ก�รห�

ประสบก�รณ์ก�รชกมวย และเป็นก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่นักมวยด้วย

 “การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยนั้น สามารถปกป้องเยาวชน

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นตัวเบี่ยงเบน 

สนับสนุนให้เกิดการออกกำาลังกาย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ

แม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่นานเท่านาน” น�ยถวัลย์ กล่�วในที่สุด

ศิลปะมวยไทย...สืบสานและแข็งแกร่ง
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 นายประยูร เฉลิมทรง วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองจังหวัด

สมุทรสงคร�ม เดิมประกอบอ�ชีพช่�งไม้ก่อสร้�งอ�ค�ร 

ทีอ่ยูอ่�ศยั โดยในป ีพ.ศ. 2511 ได้รับง�นซอ่มแซมบ้�นครูเฟือ้น  

ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ง�นศิลปะในขวดแก้ว จึงเกิดคว�มสนใจ  

อย�กทดลองทำ� และคดิว�่ส�ม�รถเปน็อ�ชพีเสรมิเพิม่ร�ยได้

ให้กบัครอบครวัได ้ โดยใช้เวล�ว่�งจ�กก�รทำ�ง�นไปศกึษ�วธิี

ก�รประดิษฐ์จ�กครูเฟื้อน และทดลองประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

แต่ไมป่ระสบผลสำ�เรจ็ จงึหม่ันไปขอคว�มรูเ้พ่ิมเตมิจ�กครเูฟือ้น 

อยูเ่สมอ โดยใชเ้วล�ว�่งฝกึและคน้ห�วธิกี�รประดษิฐแ์บบลอง

ผดิลองถกูเรือ่ยม� ดว้ยคว�มเพยีรพย�ย�มและคว�มตัง้ใจจรงิ  

จนในที่สุดก็ส�ม�รถประดิษฐ์ง�นศิลปะในขวดแก้วได้สำ�เร็จ  

จ�กนั้นก็ยังคงศึกษ�ห�คว�มรู้เพิ่มเติมและห�แรงบันด�ล

ใจจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ อ�ทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว 

พัทย� เพื่อพัฒน�ผลง�นให้มีคว�มโดดเด่นและมีเอกลักษณ์

เป็นของตนเอง โดยง�นศิลปะในขวดแก้วของน�ยประยูร  

จะมีลักษณะเป็นโมบ�ยแขวนรูปภ�พและเหรียญต่�งๆ เช่น  

ภ�พพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ พระเกจิอ�จ�รย์ช่ือดัง ทิวทัศน์ เป็นต้น

ศิลปะในขวดแก้วที่ทรงคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย

ศิลปะมวยไทย...สืบสานและแข็งแกร่ง

 น�ยประยูร ได้ใช้เวล�ว่�งจ�กง�นประจำ�ม�ประดิษฐ์

ศิลปะในขวดแก้วเป็นง�นอดิเรก ส่วนใหญ่มักทำ�เป็นของ

ท่ีระลึกมอบให้กับคนรู้จัก โรงเรียน และวัด เพื่อใช้ประดับ

ตกแต่งสถ�นท่ี และเผยแพรผ่ลง�นให้เปน็ท่ีรูจ้กั เมือ่มผีูส้นใจ

ส�ม�รถติดต่อสั่งทำ�เพื่อมอบเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก 

ในโอก�สต่�งๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ง�นทำ�บุญบ้�น ง�นเกษียณ

อ�ยุ เป็นต้น ส�ม�รถเพิ่มร�ยได้ให้กับครอบครัวได้บ้�ง 

 เมือ่ป ีพ.ศ. 2557 น�ยประยรู ได้เข�้รว่มเปน็วฒุอิ�ส�ฯ 

จ.สมทุรสงคร�ม จงึมโีอก�สไดท้ำ�กจิกรรมต�่งๆ รว่มกนั โดยก�ร

เผยแพรผ่ลง�นและองคค์ว�มรูก้�รประดษิฐ์ง�นศลิปะในขวดแกว้  

ดว้ยก�รเป็นวทิย�กรบรรย�ยให้กบัชมรมผูส้งูอ�ย ุองคก์�รบริห�ร

ส่วนตำ�บล โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ และผู้ที่สนใจ

ท่ัวไป ปัจจุบัน น�ยประยูร ยังคงใชเ้วล�ว่�งเพือ่พฒัน�ง�นศลิปะ 

ในขวดแก้วให้ได้รูปแบบสวยง�ม ทันสมัย พร้อมทั้งคิดค้น 

วิธีก�รประดิษฐ์ให้ง่�ยขึ้น เพื่อชักจูงให้คนรุ่นใหม่สนใจ 

และสืบทอดองค์คว�มรู้ก�รทำ�ศิลปะในขวดแก้วต่อไป
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 บ้�นส�มข�ในอดีตเคยมีทรัพย�กรที่อุดมสมบูรณ์  

จนกระทัง่มกี�รเปดิสมัปท�นป�่ไมใ้นชว่งป ีพ.ศ. 2501 - 2503   

ช�วบ้�นบุกรุกพื้นที่ป่�ต้นนำ้�เพื่อทำ�ไร่เลื่อนลอย ก่อให้เกิด 

คว�มแห้งแล้งในพ้ืนท่ีก�รเกษตรและส่งผลต่อวิถีชีวิต 

ก�รทำ�ก�รเกษตรทีพ่ึง่พ�แต่ส�รเคม ีช�วบ�้นสว่นใหญมี่หน้ีสิน 

จำ�นวนม�ก จ�กก�รบริโภควัตถุนิยมม�กขึ้น และไม่มี 

เงนิออม สง่ผลใหเ้กดิปญัห�สงัคมต�่งๆ เชน่ หนีส้นิ อ�ชญ�กรรม 

ไฟป่� ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ย�เสพติด  

ก�รเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ก�รศึกษ�ในโรงเรียนขน�ดเลก็ของชมุชน 

รวมถึงปัญห�สุขภ�พที่เกิดจ�กก�รใช้ส�รเคมี เป็นต้น 

 จ�กปัญห�ดังกล่�ว ชุมชนได้ประชุมห�รือ 

ร่วมกันในก�รห�แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�หมู่บ้�นส�มข� 

โดยก�รนำ�หลักก�รเรียนรู้ต�มทฤษฎีการสร้างความรู้ 

ดว้ยตนเอง (Constructionism) และปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ม�ประยุกต์ใช้ในกระบวนก�รพัฒน�ก�รแก้ไข

ปัญห�ทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งต�มหลักก�รสำ�คัญ 

ของทฤษฎี Constructionism คือ การให้ชุมชน 

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และจัดการชุมชนด้วยตนเอง  

โดยเรยีนรูจ้�กประสบก�รณ์ทีผ่�่นม�ในอดตี เพือ่แก้ไขวกิฤต

ปัญห�ท่ีเกิดขึน้ในชุมชน และเนน้ให้ชุมชน คดิ ทำา ทบทวน 

เปน็ประจำาและตอ่เนือ่ง รวมทัง้ใหค้ว�มสำ�คญักับการพฒันาคน 

ในชุมชน และการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ คือ พออยู่ พอกิน เพื่อให้ชุมชนส�ม�รถจัดก�ร 

และพึ่งตนเองได้ มีคว�มเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งก�รแก้ไข

ปัญห�ดังกล่�ว ได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้นำ�ที่มีคว�มมุ่งมั่น 

ที่จะพัฒน�ชุมชนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง อ�ทิ ร.ต.ชัย  

วงศ์ตระกูล วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองจังหวัดลำ�ป�งและผู้นำ�

ชุมชน ผู้ใหญ่บ้�น และสม�ชิกในชุมชน ได้ลุกขึ้นม�แก้ไข

ปญัห�รว่มกนั มกี�รถ�่ยทอดคว�มรูจ้�กหนว่ยง�นภ�ยนอก 

ในก�รฝึกคิด ทดลองทำ� ศึกษ�ดูง�น และนำ�ม�ปฏิบัติจริง 

โดยมกีระบวนก�รคดิและทำ�ง�นอย�่งเปน็ขัน้ตอนต�มหลกั

วิช�ก�ร โดยเริ่มจ�กก�รจัดประช�คมกลั่นกรองส่ิงที่เป็น 

รวมพลังชุมชนบ้านสามขา ก้าวข้ามวิกฤติ 
สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
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จุดด้อย ใช้กระบวนก�รมีส่วนร่วม และลงมติ 

ต�มเสียงส่วนใหญ่ รวมทัง้เปดิโอก�สใหน้กัเรยีนเข�้รว่ม

กิจกรรมก�รเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่�งเหนียวแน่น

 ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มหลักทฤษฎีดังกล่�ว 

พบว่� ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้จัดอบรมก�รทำ� 

บัญชีครัวเรือน โปรแกรมบัญชีร้�นค้�และครัวเรือน  

ก�รทำ�วิจัยหนี้สินครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ก�รบรโิภคดว้ยก�รประหยัด ก�รปรบัระบบโครงสร�้งหนี ้

และใชม้�ตรก�รชมุชนในก�รควบคมุหนี ้ก�รจดัตัง้กลุม่

สัจจะออมทรัพย์ติ๊บป�ละส�มข�และสวัสดิก�รชุมชน 

และก�รจัดตั้งกลุ่มอ�ชีพเสริม ส่งผลให้หนี้สินหมดไป

ภ�ยในระยะเวล�ไม่กี่ปี ด้านการศึกษา นายทวีศักดิ์  

ไชยองคก์าร และนางภาวนา วงศโ์สม วฒุอิ�ส�ธน�ค�รสมอง 

จังหวัดลำ�ป�ง และภ�คีเครือข่�ย ได้ร่วมกันสร้�ง 

ก�รเรยีนรูใ้หก้บัเย�วชนในพ้ืนที ่โดยใชว้ธิ ีLearning by Doing  

ดว้ยก�รพัฒน�กระบวนก�รเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม ผ�่นกจิกรรม

และโครงก�รต�่งๆ ต�มคว�มตอ้งก�รของเดก็นกัเรยีน โดยมคีรู

เป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก ทำ�ให้นักเรียนเกิดกระบวนก�รคิด  

และจัดรูปแบบก�รเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน  

สง่ผลใหเ้ดก็กล�้คดิกล�้แสดงออก และส�ม�รถสร�้งองคค์ว�มรู ้

และต่อยอดคว�มรู้ในก�รสร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นในชุมชน และ 

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

เย�วชนเปน็สว่นหน่ึงในก�รชกัจูงผูป้กครองและช�วบ�้นม�รว่ม 

ในกิจกรรมก�รแกป้ญัห�ภยัแลง้จ�กก�รบกุรกุป�่เพือ่ทำ�ก�รเกษตร  

ด้วยก�รสร้�งฝ�ยชะลอนำ้� อนุรักษ์ป่�ต้นนำ้�ของชุมชน ทำ�ให้

ป่�ต้นนำ้�มีคว�มอุดมสมบูรณ์ ลดปัญห�ไฟป่� ชุมชนมีแหล่งนำ้� 

เพื่อก�รอุปโภคบริโภค ชุมชนนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ม�ใช้ในวิถีชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพ และผลิตสินค้�และ

บริก�รใหม่ๆ เช่น แกะสลักไม้ ผลิตนำ้�ดื่มชุมชน ก�รท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ และบริก�รโฮมสเตย์ เป็นต้น รวมทั้งต่อยอดทำ�ก�ร

เกษตรอินทรีย์ทั้งหมู่บ้�น  ชุมชนส�ม�รถกำ�หนดร�ค�สินค้�

ได้ด้วยตนเอง เนื่องจ�กดินและต้นนำ้�ไม่มีส�รตกค้�งหรือ

ปนเปื้อนจ�กโลหะหนัก ส่งผลให้ชุมชนส�ม�รถจัดก�รชีวิต 

ของตนเองและชุมชนได้ มีคว�มม่ันคงในก�รดำ�รงชีวิต  

และคุณภ�พชีวิตทีด่ขีึน้ จนเป็นวิถแีหง่ก�รพึง่ตนเองไดอ้ย่�งย่ังยืน

 13



อบรมอาสาสมัครและ 

จดักิจกรรมจิตอาสาน้ําใจ

ไมตร ีนางสนัตยิา ไชยศรชีลธาร 

ประธานวฒุอิาสาฯ จ.สุพรรณบรุี  

ร่วมกบัพุทธสมาคมจงัหวัดสพุรรณบรีุ  

จัด “โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา  

พระมหากษัตริย์”เพื่อสร้างความส�านึกและการพิทักษ์ปกป้องชาติ  

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 1  

วัดประตูสาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จ�านวน 283 คน  

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 และร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด  

จดักจิกรรมจติอาสา “โครงการนํา้ใจไมตร”ี เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ณ อ.ด่านช้าง เมือ่วนัท่ี 27 ก.ย. 2560

"เลียบเรียงเคียงรั้ว                วุฒิอาสาฯ"open

ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย นายสรุสิทธิ ์สาํแดงสขุ  

วุฒอิาสาฯ จ.เชียงใหม ่เปน็วทิยากรใหค้วามรูเ้รือ่ง “ประวตัศิาสตร์

ชาติไทย” แก่ก�าลังพลในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพล  

ทหารราบท่ี 7 เพือ่สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความส�านกึถึงประเทศชาติ  

และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ รวมทั้งความภาคภูมิใจ 

ในการเป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า จ.เชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-531-2756  

หรือไอดีไลน์ (ID LINE) surasit65

สาธิตการนวดฝ่าเทา้เพ่ือผอ่นคลาย วุฒิอาสาฯ จ.สระบุรี 

น�าโดย นางชนดิา เจริญศกัดิ ์เป็นวทิยากรและสาธติการนวดฝ่าเท้า 

เพื่อผ่อนคลาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน  

มวกเหล็กวิทยา เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และมีรายได้พิเศษในช่วงเวลาพักเท่ียงและเวลาว่าง ประมาณ 

1,000 บาทต่อเดือน

ถ่ายทอดวิชาการแพทยแ์บบพ้ืนบา้นลา้นนา นายบุญชู 

จันทรบุตร วุฒิอาสาฯ จ.เชียงใหม่ ได้เปิดอบรมการดูแลสุขภาพของ

ชุมชนผู้สูงอายุแบบล้านนา อาทิ การนวดตอกเส้น การท�าลูกประคบ 

สมุนไพร การเช็ดแหกรักษาโรค การย�่าขาง เพื่อช่วยเหลือคน 

ในชุมชนให้มีสุขภาพดี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์และ 

ชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมาก ผู้ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

ได้ที่ 089-635-8572

ใหค้วามร ูด้า้นกฎหมายส ูช่มุชน นายพงศ์จกัรกฤษณ์ สิทธบิศุย์  

รองประธานวุฒิอาสาฯ จ.สตูล ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนอ�าเภอเมืองสตูล ได้ลงพื้นท่ีให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ  

การไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และแนะน�าการแก้ปัญหาต่างๆ 

ณ ต.พิมาน อ.เมือง ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560

ร่วมประชมุเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นการจดัตัง้กองทนุ 

ตาม รธน. มาตรา 54 เมือ่วนัที ่21 ส.ค. 2560 นายฉตัรชัย ชุมนมุ  

ประธานและวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น 

การจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 

เพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีข่าดแคลน ทนุทรพัย์ ลดความเหลือ่มล�า้ทางการ

ศึกษา และพัฒนาคุณภาพครู ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
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บนัทึกเทปการบรหิารน้ําของชมุชน ผู้ส่ือข่าวสถานโีทรทศัน์
ไทยพบีีเอส (Thai PBS) ได้ลงพืน้ที ่บนัทกึเทปการบรหิารจดัการน�า้
ของชุมชน ที่น้อมน�าศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาใช้ 
จนประสบผลส�าเร็จ และเป็นต้นแบบการศกึษาเรยีนรูก้ารท�าเกษตร
ทฤษฎใีหม่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ของนายประกอบ แดงปรก 
วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ณ พื้นที่หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว โดยมี
นายสมชาติ นาควิโรจน์ เกษตรอ�าเภอบางแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบ
เขตพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 - 10 ต.ค. 2560

รว่มปลกูตน้ไมถ้วายเป็นพระราชกศุล เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560  
วุฒิอาสาฯ จ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการน�้าใจไมตรี เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร ลดโลกร้อน และรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ” ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง ร่วมกับ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดและส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ฝึกอบรมวิชาชีพเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นมิตรกบั 

ส่ิงแวดลอ้ม เมือ่วนัที ่28 ส.ค. 2560 น.ท.มรกต คงทอง วฒุอิาสาฯ 
กรุงเทพฯ ร่วมกับนายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนท่ามะขาม 
ประชาอุทิศ และวิทยากรภาครัฐ เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การเพาะเห็ดโคนคอนโด” 
และการน�าวัสดุเพาะเห็ดที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นปุ๋ยให้พืชผักสวนครัว 
และไม้ยนืต้น เพือ่น�าไปพฒันาและต่อยอดอาชพีของตนเอง ณ โรงเรยีน 
ท่ามะขามประชาอุทศิ อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ีผูส้นใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 081-407-9664 และ 081-763-4358

ถ่ายทอดความร ูด้า้นการเกษตร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560  
คณะผู้สูงวัย-แพทย์จากศูนย์อนามัยท่ี 5 จ.ราชบุรี เข้าชมกิจกรรม
การเกษตร ณ สวนเกษตร 108 บ้านทรงไทย โฮมสเตย์ โดยมนีายสทุธิวฒัน์  
ขณะรตัน์ วฒุอิาสาฯ จ.ราชบุร ีให้การต้อนรบัและเป็นวทิยากรบรรยาย
เก่ียวกับการเกษตร อาทิ การท�าน�้าหมักชีวภาพ การขยายพันธุ์ไม้  
และการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

รบันโยบายจากผ ูว่้าราชการจงัหวดัคนใหม่ เมื่อวันที่ 5  
ต.ค. 2560 นายเริ่ม เพชรศรี ประธานวุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง น�าคณะ 
วฒุอิาสาฯ เข้าเยีย่มคารวะและรบันโยบายจากนายกูเ้กยีรต ิวงศ์กระพันธุ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสมารับต�าแหน่งใหม่  
ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

สมัมนาการศึกษาสาํหรบัผ ูส้งูอาย ุนายนภดล ชพููล ประธานวฒุอิาสาฯ  
จ.สงขลา ร่วมกับ สถาบัน กศน. ภาคใต้ จัดสัมมนาการจัดการศึกษา
ส�าหรบัผู้สูงอายใุนจงัหวัดสงขลา โดยมเีครอืข่ายด้านสขุภาพ หน่วยงาน 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ก�าหนด
ทิศทาง และบูรณาการจัดกิจกรรมและหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
ส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและ 
มคีวามสขุ ณ ห้องประชมุ กศน.ภาคใต้ อ.เมอืง เมือ่วันที ่27 ก.ย. 2560

แนะนําวฒิุอาสาฯ กบัผ ูว่้าฯ และอญัเชิญนพปฎลสวุรรณฉตัร  
นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์ ประธานเครือข่ายวุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์ 
พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อแนะน�าวุฒิอาสาฯ และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด 
คนใหม่ รวมทั้งร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐาน 
บนยอดพระเมรุมาศจ�าลอง ณ วดัพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง 
เมื่อวันที่ 4 - 5 ต.ค. 2560
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 14/2521

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  1. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  2. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  3. ไม่ยอมรับ

❑  4. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  5. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  6. เลิกกิจก�ร

❑  7. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  8. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 หรือ 

 brainbank@nesdb.go.th  0-2280-4085 ต่อ 3509  3512  3519

 0-2282-9158   0-2281-6127  Brainbank NESDB-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์  http://brainbank.nesdb.go.th 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง สำานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท์ 0-2628-2849 โทรสาร 0-2282-9158  0-2628-2875   เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th


