จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

าร

สรรค์สร้างสังคม

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒

วุฒอิ าสาธนาคารสมองภาคะวันออกเฉียงเหนือ
รวมพลังขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก
		เฉียงเหนือ
 ดัชนีความก้าวหน้าของคน
		 (Human Achievement Index : HAI)
 การเสวนา “พลังสูงวัย พลังสังคม”
 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
		แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
		การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

ยิ่งให้...ยิ่งได้รับความสุข
เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอาสาฯ

บทบรรณาธิการ
การขับเคลือ่ นงานทีเ่ ป็นรูปธรรมของวุฒอิ าสาธนาคารสมอง
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ ๓๕๐ คน และวุฒอิ าสาฯ จ.สุรนิ ทร์ เป็นเจ้าภาพร่วม
วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำ�คัญของ ในการต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมและการศึกษาดูงานในแหล่ง
ประเทศไทยและโลกคือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เรียนรู้ต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำ�เสนอผลการประชุมเชิง
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบผลงาน
วันดินโลก และวันอาสาสมัครสากล ซึ่งพระองค์ท่าน และแนวทางการทำ�งานในอนาคตของวุฒอิ าสาฯ องค์ความรู้
ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของวุฒิอาสาฯ และภาคี
ในการดำ�เนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ เครือข่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ประชาชนชาวไทยได้นอ้ มรำ�ลึก และดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement
ในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันสืบสาน รักษา Index : HAI) ปี ๒๕๖๒  สามารถติดตามอ่านได้ในบทความ
และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อความผาสุกของ วิชาการเรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก
ประเทศอย่างยั่งยืน
เฉียงเหนือ รวมพลังขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ บนหลัก
มูลนิธพิ ฒั นาไท (มพท.) และสำ�นักงานสภาพัฒนาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และตัวอย่างการทำ�งาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก�ำ หนดแผนงาน ของวุฒิอาสาฯ เรื่อง “ยิ่งให้...ยิ่งได้รับความสุข” และ
การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ โดย คอลัมน์ “เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอาสาฯ” ที่ได้รวบรวม
ครั้งแรกจัดที่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และครั้งที่ ๒ กิจกรรมของวุฒิอาสาฯ ที่ทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสา แต่ละพื้นที่  ทั้งนี้ มพท. และ สศช. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อน การวุฒอิ าสาฯ อีก ๓ ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และภาคเหนือ คณะผู้จัดทำ�จะได้นำ�เรื่องราวที่น่าสนใจ
พอเพียง” เมื่อวันที่ ๑๘--๑๙ ธันวาคม ที่ผ่านมา และความเคลื่อนไหวต่างๆ มานำ�เสนอในฉบับต่อ ๆ ไป
ณ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
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วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพัฒนาไท
(มพท.) สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และวุฒอิ าสาธนาคารสมองภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิ
อาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อบูรณาการ เชื่อมโยง และขยายการขับเคลื่อนงาน
ของวุฒอิ าสาฯ กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในระดับพืน้ ที่
ระดับจังหวัด และระดับภาค ในการแก้ไขปัญหาตามความ
ต้ อ งการของพื้ น ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บท และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานของวุฒอิ าสาฯ โดยมีนายนิวตั ิ น้อยผาง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิด
การประชุม นายกิตศิ กั ดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท กล่าวรายงาน และนายฉัตรชัย ชุมนุม
ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วม
ได้รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาฯ
จ.สุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๕๐ คน
ประกอบด้วย วุฒอิ าสาฯ ๑๙ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วุฒิอาสาฯ ภาคอื่นๆ และภาคีการพัฒนาจาก
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ภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น
การประชุม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้
ในเรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคน การเสวนาเรื่ อ ง
พลังสูงวัย พลังสังคม และการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ การแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นงานของวุฒอิ าสาฯ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือกับภาคอื่นๆ และมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรูข้ องวุฒอิ าสาฯ จำ�นวน ๔ แห่ง ได้แก่ โครงการ
เกษตรอทิตยาทร หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ และแซตอม
ออร์แกนิคฟาร์ม รวมทั้งการจัดนิทรรศการผลการ
ดำ�เนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมของวุฒอิ าสาฯ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๖ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น : การสอนวาดรูป
และหมอลำ�  นครราชสีมา : ธนาคารนํ้าใต้ดิน

บุรีรัมย์ : ผ้าไหมตีนแดง มุกดาหาร : ศิลปะของกลุ่ม
แม่บ้าน สุรินทร์ : เกษตรอินทรีย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุ
คอโค และอุบลราชธานี : ประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กับสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ การท่องเที่ยว
แห่ ง ประเทศไทย (ททท.) สำ � นั ก งานสุ ริ น ทร์
ได้ร่วมจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนร
ในจังหวัดสุรินทร์
วุฒอิ าสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๓
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
กาฬสินธุ์ ดำ�เนินการในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก
ในช่วงวัยต่างๆ (อนุบาล ประถม มัธยม) โดยมีกิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และให้ความรู้แก่ชุมชน อปท.
ในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
และมีคุณภาพของสังคม โดยทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ อาทิ เครือข่ายผู้สูงอายุอำ�เภอสมเด็จ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ภาคประชาสังคม และพัฒนาชุมชน
ขอนแก่น มีแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้ (๑) การบริหาร
จัดการ ได้แก่ การสรรหาสมาชิกในหลากหลายสาขา
เพิม่ ขึน้ การรวมกลุม่ ทำ�งานตามความสนใจ การศึกษาดูงาน
และทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายและ (๒) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงาน
ต่างๆ ในท้องถิ่น
ชัยภูมิ มีแนวทางการขับเคลือ่ นงาน ดังนี้ (๑) สนับสนุน
การทำ�กิจกรรมและบูรณาการการทำ�งานร่วมกับภาคี
เครือข่ายมากขึ้น ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และ
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ภาคประชาสังคมและ (๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โดยนำ�เสนอกิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ
ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ร่วมโครงการจังหวัด
เคลือ่ นทีข่ องจังหวัด และเพิม่ จำ�นวนสมาชิกของวุฒอิ าสาฯ
และเครือข่าย โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้าน
นครราชสีมา ขับเคลื่อนงานใน ๗ แผนงาน ได้แก่
(๑) เยาวชนยุค ๔.๐ ให้ความรู้เกี่ยวกับจินตคณิตแก่
เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา (๒) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน โครงการ
ปลูกป่า ฯลฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุ ริ น ทร์ (๓) ศาสนา การดู แ ลสุ ข ภาพพระสงฆ์
ร่วมกับวัดอาศรมธรรมทายาท (๔) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให้ความรู้และกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต
ที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ที่อยู่บ้านนารีสวัสดิ์นครราชสีมา
และศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ (๕) สาธารณสุข ให้ความรู้
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพผูส้ งู วัย การปลูกและรับประทาน
อาหารพืน้ บ้าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(๖) วัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับวัฒนธรรม
จังหวัดและ (๗) เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชนในจังหวัด โดยเชื่อมโยง ๓๓๒ พื้นที่ ๑๔๕
กองทุน ครอบคลุมประชาชนกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน อาทิ
เครือข่ายพัฒนาอยู่ดีมีสุข องค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชน กองทุนสวัสดิการ โครงการบ้านพอเพียง โครงการ
พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พืชพื้นบ้าน

บุรีรัมย์ ดำ�เนินการปฏิรูปองค์กรวุฒิอาสาฯ ได้แก่
การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเชือ่ มโยงภาคีเครือข่าย การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิเศษ (สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสมาชิก)
มุ ก ดาหาร กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาฯ ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุ แผ่นพับ
กิจกรรรมต่างๆ และเพิ่มจำ�นวนสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่
ทุกอำ�เภอ ประชุมสมาชิก ๔ เดือนต่อครั้ง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และทำ�งานร่วมกับภาครัฐ/เอกชน/จิตอาสา และ
การตั้งกฎระเบียบและระดมทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่
มหาสารคาม การสรรหาวุฒิอาสาฯ โดยใช้สื่อโซเชียล
มีเดีย อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ก การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน/
องค์กร และการประชุมต่างๆ จัดประชุมวุฒอิ าสาฯ เพือ่ หารือ
ถึงแนวทางการดำ�เนินงาน/กิจกรรมร่วมกัน และเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายในการทำ�งาน โดยทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ที่วุฒิอาสาฯ เป็นกรรมการหรือสมาชิก และเชื่อมโยงกับ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
ยโสธร การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังท้องถิ่น ชุมชน
เกษตรกร การจัดกิจกรรมวุฒิอาสาฯ สัญจรในพื้นที่
และการขับเคลื่อนงานผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรม
ผู้สูงอายุในพื้นที่
ร้อยเอ็ด ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับอำ�เภอ
และหมู่บ้าน
เลย จัดทำ�แผนงาน/โครงการด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ
กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ ว และร่วมประชุม
และจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พมจ.) สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บล (รพ.สต.) องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน เป็นต้น
รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทและผลการดำ�เนินงานของ
วุฒิอาสาฯ ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
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ศรีสะเกษ การรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ ในจังหวัด
ไม่วา่ จะเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
และการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการประสานงาน
ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ
โดยอาศัยหลักการทำ�งานทีไ่ ม่สร้างความแต่แยกในส่วน
ราชการ คือการไม่ทำ�งานซํ้าซ้อน สร้างกระบวนการ
คัดกรองวุฒอิ าสาฯ ทีเ่ ข้าร่วมให้มคี ณ
ุ ภาพและไม่น�ำ ชือ่
ของวุฒิอาสาฯ ไปใช้ในทางที่ผิด เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
วุฒิอาสา ฯ ผ่านเครือข่าย โดยจัดตั้งตัวแทนวุฒิอาสาฯ
ในแต่ละอำ�เภอเพื่อความสะดวกในการติดต่อและ
เข้าถึง
สกลนคร ดำ�เนินการประสานงานกับวุฒอิ าสาฯ เพือ่ หารือ
การดำ�เนินกิจกรรมในปี ๒๕๖๓ การเชิญปราชญ์
ชาวบ้าน ผูท้ ที่ �ำ งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา
เป็นวุฒิอาสาฯ การแนะนำ�วุฒิอาสาฯ กับหน่วยงาน
ราชการ และประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าทีว่ ฒ
ุ อิ าสาฯ
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์
สุรนิ ทร์ โดยบูรณาการการทำ�งานกับภาคีเครือข่าย
ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรม/วิสาหกิจชุมชน ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา/ภาษาถิ่น สุขภาพอนามัย/
นันทนาการ พัฒนาสังคม และการเมืองการปกครอง
หนองคาย โดยการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุมชน ทีม่ งุ่ เน้นระบบนิเวศวัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
แผ่นพับ สื่อสังคมออนไลน์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
โดยใช้ศาสตร์พระราชา ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับ และสร้างเครือข่ายระหว่างวุฒอิ าสาฯ
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
หนองบัวลำ�ภู ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาในทุกด้าน
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ โครงการ
ธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ โดยจะ
นำ�ร่องในอำ�เภอนาวังและขยายไปทุกอำ�เภอ ร่วมกับ
สภาองค์กรชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่า
ชุมชน การบริหารจัดการพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนด้วยกระบวนการ

มีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนอำ�เภอนาวัง ด้านสังคม
การจัดตั้งสภาเด็กในทุกตำ�บล เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ไม่ถลำ�ไปในทางที่ผิด และด้านวัฒนธรรม
การอนุรกั ษ์วฒั นธรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน โดยส่งเสริม
ให้ทุกกลุ่มวัยร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุ์ลาว
อำ�นาจเจริญ จัดประชุมระหว่างวุฒอิ าสาฯ กับภาคีเครือข่าย
เพื่อวางแผนการดำ�เนินงานปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย เป้าหมาย
กรอบเวลา และวิธีการดำ�เนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณะ

อุดรธานี โดยการสนับสนุนการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาศักยภาพ/สร้างจุดเด่น
ของแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี เช่น ทะเล
บัวแดง และอุทยานธารงาม-ภูฝอยลม โดยนำ�อัตลักษณ์
ของแต่ละชุมชนมาเสนอ อาทิ ประวัติความเป็นมา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อุบลราชธานี ดำ�เนินการศึกษาปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอย่างจริงจัง และนำ�เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมคิดและร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ การเชิญ
ผู้ ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านต่างๆ มาเป็นทีมงาน และให้ข้อมูลหรือองค์
ความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นายมนตรี ดีมานพ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช.

สถานการณ์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
พบว่ามีปัญหาหลัก ประกอบด้วย (๑) น้ํา แม้ว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณนํ้าท่ารายปี
๖๑,๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่สามารถกักเก็บ
ได้เพียงร้อยละ ๑๗ เนื่องจากข้อจำ�กัดในเชิงกายภาพ
โครงสร้างดินในพืน้ ทีไ่ ม่สามารถสร้างแหล่งนา้ํ ขนาดใหญ่ได้
(๒) ด้านเศรษฐกิจ สัดส่วนรายได้ประชาชาติของภาค
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของประเทศ ซึ่งเท่ากับเมื่อ ๑๐ ปี
ที่แล้ว เนื่องจากรายได้ส�ำ คัญส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร
พืชผลทางการเกษตรมีน้อย เช่น ข้าว มันสำ�ปะหลัง
อ้อย เป็นต้น ข้อจำ�กัดในสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ
ความน่าสนใจและแรงดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว
ทัง้ ๆ ทีส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมีความหลากหลายทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม และ (๓) ด้านสังคม ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำ�นวนมาก เนื่องจาก
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ประชากรวัยแรงงานไปทำ�งานต่างถิ่น และผู้สูงอายุในชุมชน
ยังขาดการเตรียมความพร้อมการเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างเหมาะสม
ทั้งด้านสุขภาพ และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
อาชีพที่รองรับผู้สูงอายุ ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบททางสังคมของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จึ ง ได้ กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการนํา้ ให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน โดยปรับปรุงแหล่งนํา้
ตามธรรมชาติและแหล่งกักเก็บนํ้า เช่น เขื่อน ฝายทดนํ้า
โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่วนระบบนํา้ ขนาดเล็กต้อง
เพิ่มพื้นที่แหล่งนํ้าใหม่ และส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้า
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งภาคเกษตร เมือง ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม โดยการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายใน ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพมากกว่า
การแปรรูป เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่
ส่งเสริมการขายความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ในภาค อาทิ
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ หัตถกรรมผ้าทอ และเชื่อมโยง
การทำ�งานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ส่งเสริม
ให้ชุมชนและคนในพื้นที่รอบข้างได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ ใช้ โ อกาสจากการพั ฒ นา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศเพือ่ นบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน

ดัชนีความก้าวหน้าของคน
(Human Achievement Index : HAI)
โดย นางสาวดวงกมล วิมลกิจ กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

HAI เป็นค่าคะแนนที่ใช้วัดความก้าวหน้าการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในระดับจังหวัด เพือ่ ให้แต่ละจังหวัดได้
รู้ถึงลำ�ดับตำ�แหน่งการพัฒนาคนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
และจุดเด่นจุดด้อยการพัฒนาคนของจังหวัด โดยใช้เป็น
เครื่องมือศึกษาเชิงลึกในการแก้ไขและพัฒนาคนในจังหวัด
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ประเทศไทย ได้น�ำ แนวคิดและวิธกี ารคำ�นวณดัชนี
การพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา HAI เพือ่ ใช้ประเมินความก้าวหน้า
การพัฒนาคนระดับจังหวัดของประเทศไทย โดย UNDP
ร่วมกับ สศช. จัดทำ�ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๖ ต่อมา สศช.
ได้จัดทำ�ครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ และจัดทำ�ทุก ๒ ปี ซึ่ง HAI
เป็นดัชนีรวม (Composite Index) ประกอบด้วย
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๘ ดัชนีย่อย (ด้าน) ด้านละ ๔ ตัวชี้วัด รวม ๓๒ ตัวชี้วัด
ได้แก่ (๑) สุขภาพ (๒) การศึกษา (๓) ชีวิตการงาน
(๔) รายได้ (๕) ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพแวดล้ อ ม
(๖) ชีวิตครอบครัวและชุมชน (๗) การคมนาคมและ
การสื่อสาร และ (๘) การมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ HAI ภาพรวมระดับประเทศ
มีค่าเท่ากับ ๐.๖๒๑๙ คงที่ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘
โดยด้านที่อยู่อาศัยฯ มีความก้าวหน้ามากที่สุด ขณะที่
ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ด้านคมนาคม
และสื่อสารเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้
มือถือและอินเทอร์เน็ต ด้านสุขภาพมีค่าดัชนีลดลง
จากการเจ็บป่วยและผู้พิการเพิ่มขึ้น ด้านรายได้มีค่าดัชนี
ลดลง จากสัดส่วนคนจนและครัวเรือนมีหนี้สิน

เพิ่มขึ้น ด้านชีวิตครอบครัวมีค่าดัชนีลดลง จากสัดส่วน
ผูส้ งู อายุอยูล่ �ำ พังและหัวหน้าครัวเรือนเดีย่ วเพิม่ ขึน้ โดยจังหวัด
ที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ๕ จังหวัด ได้แก่
นนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานีภูเก็ต และระยอง และจังหวัด
ทีม่ คี วามก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยทีส่ ดุ ๕ จังหวัด ได้แก่
บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ แม่ฮอ่ งสอน ปัตตานี และนราธิวาส ตามลำ�ดับ
สำ�หรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีความ
ก้าวหน้าการพัฒนาคนมากทีส่ ดุ ๓ ลำ�ดับแรก ด้านสุขภาพ

บึงกาฬ นครพนม มหาสารคาม ด้านชีวิตการงาน
อำ�นาจเจริญ สกลนคร เลย ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยฯ อำ�นาจเจริญ
ศรีสะเกษ บึงกาฬ ด้านคมนาคม อุดรธานี ขอนแก่น
มหาสารคาม ด้านการศึกษา ขอนแก่น หนองคาย
อุดรธานี ด้านรายได้ หนองคาย เลย ร้อยเอ็ด ด้านชีวิต
ครอบครัวฯ หนองบัวลำ�ภู บึงกาฬ สกลนคร และ
ด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ อำ�นาจเจริญ นครพนม
มหาสารคาม

การเสวนา “พลังสูงวัย
พลังสังคม”

บ้านมั่นคงสู่คนชุมแพจัดการตนเอง
โดย นางสนอง รวยสูงเนิน ประธานกองทุนเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น

เมื่อปี ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนยากจนของประชาชน เทศบาลเมืองชุมแพ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(พอช.) ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลผูเ้ ดือดร้อน/ยากจนทัว่ ทัง้
เขตเทศบาล และริเริ่มแก้ไขปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย
ทีก่ ระจัดกระจายทัว่ เมืองชุมแพให้มที อี่ ยูอ่ าศัย ตามแนวทาง
ของโครงการบ้านมั่นคง โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถ
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พึ่งตนเองได้ ปัจจุบัน มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยได้แล้ว ๑,๐๕๒ ครัวเรือน จาก ๑๓ โครงการ
และขยายผลการพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพ เพื่อเป็น
รายได้เสริมของชุมชน อาทิ ลงขันทำ�นารวม วิสาหกิจ
ชุมชนโรงนํ้าดื่ม เป็นต้น รวมทั้งมีเครือข่ายโครงการ
บ้านมั่นคง ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเพิ่มพลังการต่อรอง พลังใจแก่คนทำ�งาน และเติม
เต็มความรู้ให้กันและกัน

สำ�หรับกระบวนการดำ�เนินงานมีดังนี้ หนึ่ง สำ�รวจ
ข้อมูลผูเ้ ดือดร้อนทัง้ เมืองในทุกประเด็น ตัง้ แต่ทอี่ ยูอ่ าศัย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้สำ�รวจ
สอง จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างเทศบาล
และชุมชน เกีย่ วกับผลการสำ�รวจความเดือดร้อน ทำ�ให้
เทศบาลขนาดของปัญหาความเดือดร้อนและข้อจำ�กัด
ด้านงบประมาณ สาม ดำ�เนินโครงการบ้านมั่นคง
โดยรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงชุมชนและ
เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าจาก พอช. เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย
มีระยะเวลาผ่อนชำ�ระคืน ๑๕ ปี รวมทั้งเจรจาเช่าที่ดิน

ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เพือ่ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยสามารถ
เข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้ และสร้างระบบ
การดูแลกันเองในชุมชน และสี่ รักษาบ้านไว้ด้วย
การพัฒนาอาชีพ เนือ่ งจากชุมชนมีหนีท้ ตี่ อ้ งผ่อนชำ�ระ
สินเชือ่ บ้านกับ พอช. รวมทัง้ ภาระค่าใช้จา่ ยจำ�เป็นต่างๆ
จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียบ้านเพือ่ นำ�ไปเป็นค่าใช้จา่ ย
เหล่านั้น จึงต่อยอดการพัฒนาไปสู่การหาอาชีพเสริม
ให้คนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้ชุมชน
สามารถรักษาบ้านเอาไว้ โดยยึดความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก

เกษตรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดย ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ พรำ�นัก กลุ่มชาวนาไทอีสาน จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มชาวนาไทอีสาน เกิดจากการรวมตัวของชาวนา
รุ่นใหม่ใน ๗ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำ�นาจเจริญ สกลนคร ร้อยเอ็ด
และมหาสารคาม ทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในการทำ�นาแบบอินทรีย์
และมุง่ เน้นการอนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ วพืน้ บ้านและพัฒนาพันธุข์ า้ ว
ใหม่ให้มรี สชาติดี คุณภาพสูง และแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำ�นวน ๑๕ คน
โดยมีนายแก่นคำ�กล้า พิลาน้อย (ตุ๊หลาง) ผู้นำ�กลุ่ม
เป็นผูถ้ า่ ยทอดแนวคิดและองค์ความรูก้ ารทำ�นาเกษตรอินทรีย์
แบบประณีตให้แก่สมาชิกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น จากนั้นแยกย้ายไปทำ�นาในพื้นที่
ของตนด้วยการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม เช่น การคำ�นวณลมฝน
ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่ได้จากการสังเกตในแต่ละพื้นที่
เพื่อกำ�หนดวันตกกล้าข้าวให้พอดีกับการเริ่มต้นของฤดูฝน
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การคัดพันธุ์ข้าว โดยพิจารณาถึงขนาดกอ ความสูง
ของต้น ขนาดรวง ความสมบูรณ์ของเมล็ด และรสชาติ
รวมทั้งผลผลิตของข้าวแต่ละสายพันธุ์เมื่อนำ�ไปปลูก
ในพื้นที่ต่างกัน เพื่อนำ�ไปพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
ในแต่ละพืน้ ที่ ส่วนช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์
จะใช้ชอ่ งทางเพจบนเฟซบุก๊ และออกบูธตามงานต่างๆ
เท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มชาวนาไทอีสานจะเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวนารุ่นใหม่
ที่มีความเชื่อมั่นในการทำ�เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
ด้วยวิถีดั้งเดิม ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การให้
คำ�แนะนำ�และถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมจากคนรุน่ เก่า
และการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ : เชียงคาน
โดย นายสุรยิ นั แก้วกัญญา ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า อ.เชียงคาน จ.เลย

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้าเป็นกลุม่ ทีด่ �ำ เนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวใน อ.เชียงคาน ที่เน้นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ วิ ถี ฝ้ า ยเมื อ งเลยและการสร้ า งรายได้
ให้กบั ชุมชน รวมทัง้ การสร้างการมีสว่ นร่วมของ ๓ ภาคส่วน
คือ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการ
(คลังสมอง) โดยนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากการระเบิด
จากข้างใน นำ�ปัญหาของชุมชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น
กัน จากนั้นร่วมกันค้นหาตัวตนของตนเอง เช่น ในอดีต
ชุมชนมีต้นฝ้ายจำ�นวนมาก การรื้อฟื้นและสืบทอด

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ถนนฝ้ายสายวัฒนธรรม
พิธีกรรมลอยเคราะห์ ลำ�ดับต่อมาเป็นการเขียนแผนงาน/
โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น
และภาคีเครือข่าย เช่น สสส. ภาควิชาการ เป็นต้น
และการกำ�กับดูแลกลุ่มฯ อาทิ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน การไม่ให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาถือครองที่ดิน รวมทั้งมีการอนุรักษ์และสืบทอด
วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามให้ ค งอยู่ ถึ ง ลู ก หลาน
ด้วยการให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดความภาคภูมใิ จ
และซึมซับวัฒนธรรมไปในวิถีชีวิต ส่งผลให้ชุมชนเกิด
ความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
วุฒอิ าสาฯ และภาคีเครือข่าย ๕ จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
ขอนแก่น : การพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชนและ
ดำ�เนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์การถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์
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วัฒนธรรมเฉลิมราช จ. ขอนแก่น ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพ
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า ๑๐๐ วิชา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ เช่น แพทย์แผนไทย วัฒนธรรมอีสาน การแปรรูปสินค้า
ท้องถิ่น การจัดทำ�หนังสือประวัติศาสตร์หมู่บ้านและ
องค์ความรูท้ ห่ี ลากหลายของภาคอีสาน เป็นต้น เพือ่ เสริมสร้าง
อาชี พ รายได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่
และอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชัยภูมิ : การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ไม่ล้ม
ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย โดยแนะนำ�ให้ผู้สูงอายุ
ดูแลตนเอง ดังนี้ (๑) มี SEX ทุกวัน โดย S = Sleep
E = Eat   X = eXercise (๒) กินยาอายุวัฒนะ วันละ
๔ เม็ด ได้แก่ นํ้า เดิน นอน ร้องเพลง (๓) กินยาชะลอ
ความแก่ ได้แก่ รักให้เป็น ใจเย็นเข้าไว้ คลายวิตก
พกอารมณ์ขัน หมั่นบริหารกายจิต คิดทันสมัย รู้จักให้
อภัย เข้าใจคนอื่น อย่าฝืนความจริง สงบนิ่งให้เป็น
และ (๔) สมาร์ท ๔ อย่าง ได้แก่ Smart Walk ไม่ล้ม
Smart Brain ไม่ลืม อาทิ ร่วมกิจกรรมทางสังคม
ชมรม สมาคมต่ า งๆ Smart Sleep ไม่ ซึ ม เศร้ า
โดยนอนหลับ ฝึกสมาธิ เข้านอนด้วยการให้อภัย
ตื่นนอนด้วยความรัก ไปเที่ยว และ Smart Eat กินข้าว
อร่อย โดยกินอาหาร ๓ เวลา ดื่มนํ้าเป็นยา กินปลา
เป็นหลัก กินผักเกินครึ่ง ไข่ไก่ฟองหนึ่ง อย่าพึ่งกาแฟ
อย่าแก่ของเค็ม อย่าเข้มของหวาน อย่าทานของทอด
อย่าดอดแต่เหล้า อย่าเฝ้าดูดควัน สุริยันต์วันทา
เริงร่าออกกำ�ลังกาย ยืดเส้นสายเป็นนิจ สมาธิจิตประจำ� 
สำ�คัญ “ปล่อยวาง”
บุรีรัมย์ : ครอบครัวไทยรู้รักสามัคคี วุฒิอาสาฯ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิสายธารครอบครัว
บุรีรัมย์ สมาคมแม่หญิงบุรีรัมย์ ชมรมแม่หญิงบุรีรัมย์
บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้นำ�ท้องที่ และผู้นำ�ท้องถิ่น
จัด “เวทีครอบครัว รับพร” ขึ้น เพื่อสร้างคู่รักที่เข้มแข็ง
และเป็นต้นแบบในชุมชน โดยเน้นกิจกรรมการสาน
สัมพันธ์ของคู่รักแต่ละครอบครัวให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ไม่วา่ จะประสบปัญหาอะไรก็ตาม เช่น การนอกใจ
การทะเลาะเบาะแว้ง ทัง้ นี้ ได้ตงั้ เป้าหมายจะดำ�เนินการ
๑ โครงการ ๑ ตำ�บล จนครบ ๑๘๘ ตำ�บล ปัจจุบัน
ดำ�เนินการไปแล้ว ๔๕ ตำ�บล
มุกดาหาร : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา
ป่าชุมชน สืบเนื่องจากป่าชุมชนที่มีอยู่เดิมในจังหวัด
มีพื้นที่ลดลง จากการดูแลไม่ทั่วถึง มีการทำ�ลายป่า
เพือ่ ขยายทีท่ �ำ กิน และการใช้ประโยชน์จากป่าและต้นไม้
ตัง้ แต่เกิดจนตาย เช่น แหล่งอาหาร ใช้ไม้สร้างบ้าน เป็นต้น
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จึงร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมป่าไม้
กรรมการหมู่บ้าน ผู้น�ำ ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และคน
ในชุมชน โดยใช้กลไก บวร (บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน)
มาร่วมดำ�เนินกิจกรรม “ตุ้มโฮม ฮักแพง” อาทิ
การปลูกไม้ บวชป่า พาเที่ยว ผูกเสี่ยวกับต้นไม้ สุขใจ
กับธรรมชาติ ปล่อยสัตว์ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับสรรพคุณ
ของต้นไม้แต่ละชนิด รวมทั้งนำ�อาหารมารับประทาน
ร่ ว มกั น ส่ ง ผลให้ ป่ า ชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง สมุ น ไพร
แหล่งอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์รวมการสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน เกิดการร่วมกันคิด ร่วมทำ� 
และแก้ปญ
ั หาต่างๆ ของชุมชน ปัจจุบนั ป่าชุมชนมีเนือ้ ที่
เพิ่มขึ้นจาก ๑๑,๓๐๐ ไร่ เป็น ๑๙,๕๙๗ ไร่ และได้รับ
พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต และรางวัล
ลูกโลกสีเขียว
สุรนิ ทร์ : ชมรมผูส้ งู อายุคอโค วุฒอิ าสาฯ ได้รบั เกียรติ
จากคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุคอโคให้รว่ มโครงการ
พัฒนาผู้สูงอายุในตำ�บล จึงได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอน
และกระบวนการดูแลผู้สูงอายุในชมรม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และศูนย์พัฒนา
อาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.) และการเชือ่ มโยงงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและการดูแลผูส้ งู อายุ โดยเห็นว่าควรมีกจิ กรรม
ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน จึงนำ�เรื่องดังกล่าวเข้าหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และมีมติให้เปิด
โรงเรียนผู้สูงอายุคอโคขึ้น
จากนั้นได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) คอโค ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในพื้นที่จัดหาสถานที่ พระครูปิยธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาส
วัดมงคลรัตน์ เจ้าคณะตำ�บลคอโค ช่วยจัดผ้าป่า
เพื่อมอบเป็นทุนดำ�เนินการ และเชิญชวนผู้บริหาร
ท้องถิน่ อาทิ นายก อบต. รองนายก อบต. อดีตผูใ้ หญ่บา้ น
มาร่วมเป็นนักเรียนในรุน่ แรก โดยจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของ อสม. และ
รพ.สต. ร่วมกับการทำ�แผนพัฒนาผูเ้ รียน เนือ้ หาหลักสูตร

ประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาชีวิต ให้ผู้สูงอายุรู้จัก
การดูแลตนเองและการป้องกันตัวจากอุบัติเหตุพื้นฐาน
วิชาชีพ วิทยากรจากเกษตรจังหวัดมาให้ความรูแ้ ละรือ้ ฟืน้
พื้นฐานการทำ�เกษตร การทำ�นาอินทรีย์ การเกี่ยวข้าว/
นวดข้าว การทำ�เกษตรผสมผสาน การทำ�สมุนไพรและ

เครื่องประทินผิว การทำ�ขนมไทย และวิชาการ โดยเชิญ
ครูและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ อาทิ ภาษา
อาเซียน ภาษาอังกฤษ สาธารณสุข และการป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที่ โดยมีการสอบวัดผลเพื่อกระตุ้น/พัฒนา
สมองส่วนความจำ�ของผู้เรียนด้วย

การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
โครงการเกษตร อทิตยาทร
สืบเนือ่ งจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ
ได้เสด็จฯ มาเยี่ยมพสกนิกรชุมชนบ้านระไซร์ เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�นาโดยอาศัย
นํา้ ฝน มีรายได้จากการทำ�นาเพียงอย่างเดียว หลังจากฤดูท�ำ นา
พื้นที่ถูกทิ้งว่างเปล่าเป็นเวลา ๔-๕ เดือนในทุกปี เพราะไม่มีนํ้า
ทำ�ให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ มีความเป็นอยู่ยากลำ�บาก
ชาวบ้านวัยแรงงานจึงต้องอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทิ้งให้
ผู้สูงอายุและเด็กอยู่บ้านเพียงลำ�พัง เกิดปัญหาสังคมตามมา
พระเจ้าหลานเธอฯ ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงทรงสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ขึ้นในปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการเกษตรแบบครบวงจร
แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยให้ชุมชน
เข้ามาเรียนรูแ้ ละร่วมปฏิบตั จิ ริง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงคือ การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยมีฐานการเรียนรู้ ๕ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑
โรงเรียนชาวนา : ความรู้เรื่องข้าว ประเพณี
วัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานที่ ๒
ด้านจัดการดินและปุ๋ย : การพัฒนาที่ดิน ความรู้
ด้านการปรับปรุงบำ�รุงดิน การอนุรกั ษ์ดนิ การทำ�
ปุย๋ หมัก นํา้ หมักชีวภาพ การไถกลบตอซัง การใช้ปยุ๋
พืชสดหลังปลูกข้าว ฐานที่ ๓ ระบบนิเวศ
แปลงนา : การป้องกันกำ�จัดโรคด้วยพืชสมุนไพร
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลง
ศัตรูขา้ วตามความสมดุลของระบบนิเวศ ฐานที่ ๔
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ :
โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
อย่างมีประสิทธิภาพ และฐานที่ ๕ การแปรรูป
ข้าว : เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจสำ�หรับชาวนาไทย

ศูนย์หัตถกรรม
เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงมีพระราชปรารภว่า “สมัยก่อนผ้าไหมไทย
มีความนุม่ เนียน แน่นมาก ทำ�อย่างไรจึงจะได้ผา้ ชนิดนัน้ คืนกลับมา”
เหล่าข้าราชบริพารจึงออกเสาะแสวงหา จนได้พบผ้าทอไหมน้อย
ที่บ้านท่าสว่าง เมื่อทอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่พอพระทัย
จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์สร้างโรงทอผ้าตามรูปแบบราชสำ�นัก
โบราณขึ้น มีชื่อว่า “โรงทอจันทร์โสมา” ทั้งนี้ หมู่บ้านทอผ้าไหม
บ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียว
ของประเทศ ที่มีการทอผ้าไหมยกทองแบบราชสำ�นักไทยโบราณ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุรินทร์
ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลาย
ที่วิจิตรงดงาม ต้องใช้คนทอเป็นจำ�นวนมากและใช้เวลานานหลาย
เดือนในการทอผ้าแต่ละผืน มีลวดลายทีล่ ะเอียดสวยงามเป็นเอกลักษณ์
มีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่นคือ “ไหมน้อย” เนื้อละเอียด นุ่มแน่น
ทอได้ยากยิ่ง และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยการประชุมผู้นำ�เอเปค เมื่อปี ๒๕๔๖ ทอผ้า
สำ�หรับตัดเสื้อ และผ้าคลุมไหล่ให้แก่ภริยาและผู้นำ�จนกลายเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วด้านหัตถกรรมทีส่ �ำ คัญของ จ.สุรนิ ทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้
และพิพธิ ภัณฑ์การทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณให้ผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชม
การทอผ้าไหมด้วยกี่โบราณ วิธีการถักทอลวดลายไทยที่งดงาม
และกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ รวมทั้งเกิดการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมโบราณ และเป้นการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
13

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ ตั้งอยู่
บ้านโชค หมู่ ๓ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
จ.สุรินทร์ โดยมีลุงป่วน เจียวทอง ปราชญ์ด้าน
เครือ่ งเงิน ทำ�เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการอนุรกั ษ์สบื ทอด
ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนด้านเครื่องเงิน โดย
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการทำ�การเกษตร
มารวมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชนทำ�เครือ่ งประดับเงิน
ซึ่งใช้กรรมวิธีแบบโบราณด้วยการทำ�มือ ผลิต
ลูกประคำ�เงิน หรือคนพืน้ เมืองเรียกว่า “ลูกประเกือม
เงิน” และ “ตะเกาเงิน” นำ�มาเป็นเครื่องประดับ
ของสุภาพสตรี สร้อย เข็มขัด ต่างหู ที่มีความ
สวยงามมาก ซึ่งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนพื้นเมือง อาทิ ลายดอกไม้ โดยลุงป่วน เป็น
ผูค้ ดิ ค้นลาย และถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน สมาชิก
ส่วนใหญ่รับกลับไปทำ�ที่บ้านตนเอง เป็นชิ้นงาน
โดยผลิตภัณฑ์เครือ่ งเงินมีจ�ำ หน่ายทีก่ ลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน และช่องทางอื่นๆ   อาทิ การออกร้าน
งานแสดงสินค้า และสื่อโซเชียล

แซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม
เดิมชุมชนแซตอมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เกษตรกร และผู้บริโภค จึงนำ�ไปสู่การรื้อฟื้นวิธีการผลิต
แบบอินทรีย์ โดยในปี ๒๕๕๗ เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่
(Young Smart Farmer) นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในการหาความรูแ้ ละทำ�การเกษตรสมัยใหม่ทมี่ แี นวปฏิบตั ิ
จากศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ขายผลผลิต
ที่ท�ำ เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แปรรูปข้าวออร์แกนิค
เป็นไวน์และแป้งสำ�หรับทำ�ขนมท้องถิ่น (ขนมตดหมา)
ปัจจุบัน แซตอมฯ ดำ�เนินงานบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ปลูกข้าว
พันธุ์พื้นเมืองและข้าวเพื่อสุขภาพเป็นหลัก มีการรวม
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เป็นวิสาหกิจชุมชน และ
ต่อยอดขยายผลการดำ�เนินงานไปสู่ Farm Stay ให้ผู้ที่
สนใจได้เรียนรู้ พักผ่อน และชมธรรมชาติด้วย
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ยิ่งให้...

ยิ่งได้รับความสุข

อาจารย์ตวิ๋   พนั ธ์อนิ ทร์ปอ้   วฒุ อิ าสาธนาคารสมองจังหวัดสุรนิ ทร์
ได้รับการชักชวนจากอาจารย์ฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำ�รัส
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้มาช่วยเหลือชุมชน/
สังคม จึงรีบสมัครเป็นวุฒอิ าสาฯ ทันที และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ท�ำ งาน
รับใช้แผ่นดิน นับว่าเป็นงานที่มีเกียรติมากในชีวิต และ
ด้วยความใฝ่รู้และความตั้งใจจริงในการทำ�งานอย่างแข็งขัน
ทำ�ให้สามารถจัดการงานในทุกบทบาทได้อย่างลงตัว จนได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็น Smart อสม. และ Super อสม. รวมทัง้ รางวัลอาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ
อาจารย์ติ๋ว เป็นคนสุรินทร์โดยกำ�เนิด จบการศึกษา
ประกาศนียบัตร (ปวช.) ศิลปหัตถกรรม เมื่อยังเด็กได้อาศัย
อยู่กับคุณยายที่นิยมใช้สมุนไพรในชีวิตประจำ�วัน เช่น การใช้
นํา้ ซาวข้าวหมักผม การกินดอกอัญชันสดแก้โรคหัวใจ เป็นต้น และ
ชอบช่วยเหลือเพือ่ นบ้านหรือคนด้อยโอกาสอยูเ่ สมอ จากการบ่มเพาะ
ของครอบครัวด้วยการทำ�เป็นปกติทุกวันมาเป็นเวลานาน ทำ�ให้
อาจารย์ตวิ๋ คุน้ เคยและซึมซับกับการใช้สมุนไพรและการช่วยเหลือ
ผู้อื่นตลอดมา เนื่องจากมีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น จึงสมัคร
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) อุทศิ ตนทำ�งาน
เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งการเป็น อสม. ได้รับการอบรม
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การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย
ในเรือ่ งต่างๆ รวมถึงการจำ�หน่ายอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐาน สะอาด และรสชาติอร่อย นับว่าเป็นเวที
แห่งการเรีย นรู้เรื่อ งการดูแ ลสุข ภาพอย่า งจริงจัง
การทำ�งานจิตอาสาและ อสม. นับว่าเป็น
โอกาสอันดีที่ทำ�ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอด
สูก่ ารเป็นวิทยากรชุมชน โดยเข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากรอาสาของสำ�นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ (กปร.) เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้มี
โอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ
จ.สระบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ จ.สกลนคร ด้วยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ
ในการเรียนรู้ ส่งผลให้ได้รบั การคัดเลือกเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องสมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน การแปรรูป
อาหาร และการดูแลสุขภาพ โดยกล่าวถึงอัตลักษณ์ของตนเอง
ในการเป็นวิทยากรว่า “เป็นวิทยากรไม่ขึ้นจอ ไม่ฉายภาพ
ไม่ใช้ไวนิล แต่ใช้การวาดภาพ ซึ่งชาวบ้านสนใจมากกว่า”
การเป็น อสม. และวิทยากร เป็นการทำ�งานที่สนับสนุน
ซึง่ กันและกัน สามารถนำ�ความรูจ้ ากการเป็น อสม. มาใช้ในการ
เป็นวิทยากรด้านสุขภาพ และนำ�ความรู้จากการเป็นวิทยากร
และการรูจ้ กั ภาคีเครือข่ายต่างๆ มาช่วยแนะนำ�และช่วยเหลือ
ครอบครัวของผูป้ ว่ ย เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ โดยเฉพาะ
โครงการ Care Giver ของศูนย์สุขภาพชุมชน ที่เข้าไปดูแล
สุขภาพและให้ก�ำ ลังใจผูส้ งู อายุตามบ้านเรือนในชุมชน ซึง่ ผูป้ ว่ ย
ติดเตียงส่วนใหญ่ยากจน เครียด ครอบครัวแออัด และขาดการดูแล
จากครอบครัวด้วยความไม่พร้อมในเรือ่ งเวลาและการหาเลีย้ งชีพ
นอกจากการเป็นวุฒิอาสาฯ อสม. และวิทยากรแล้ว
ยังได้จดั ทำ�ศูนย์เรียนรูแ้ ปลงผักสาธิตชุมชน โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณ
บ้านของตนเองในเขตเทศบาลเมืองทีม่ จี �ำ กัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วนำ�ไปให้ผปู้ ว่ ยทีต่ นเองดูแล
นำ�เศษอาหารมาทำ�ปุย๋ กิจกรรมของผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ดิ บ้าน ประชุม
วุฒอิ าสาฯ และเป็นแหล่งเรียนรูข้ องสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เกีย่ วกับการลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว
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เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาธิตการเลีย้ งไส้เดือน นางวิไลวรรณ มาลาเพชร วุฒอิ าสาฯ

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน “ฉะเชิงเทรา เมืองยั่งยืน”

นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และนายเจษฎา
มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ
๘ จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมประชุมกับ สศช. ถึงความก้าวหน้า
โครงการปฏิบตั กิ ารภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยัง่ ยืน” (SDG Lab)
ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาเมืองยั่งยืน และวิถีตะวันออก
วิถีแห่งความสุข เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ สวนวนเกษตร
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธสอนการเลีย้ งไส้เดือน ในงานวันดินโลก
เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แข่งขันหุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์

ระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนชุมพร วุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร

และภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมชาวชุมพร สภาอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วชุมพร สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ ว จ.ชุมพร ร่วมระดมสมอง
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร ปี ๒๕๖๓ รับทราบผลงาน
ของเครือข่ายทีร่ ว่ มประชุม เช่น งานรวมพลคนวัยเดียวกัน ชุมพรพรุง่ นี้ :
SEC ดีจริงอย่างไร การสาธิตทำ�อีเอ็มบอล นํ้ามันปาล์มแดง
และนํ้ามัน B100 เป็นต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่
ตามพระราชดำ�ริ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒

บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

นายแฉล้ม เรืองเพ็ง วุฒอิ าสาฯ จ.พัทลุง ให้การต้อนรับและบรรยาย
ให้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะเทศบาล
ตำ�บลช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปอาหาร ณ ศูนย์ปราชญ์
บ้านโงกนํ้า จ.พัทลุง
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ประธานวุฒอิ าสาฯ และนายองอาจ พรมประไพ วุฒอิ าสาฯ จ.อุตรดิตถ์
จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้าง
ภูมิต้านทาน และปลุกจิตสำ�นึกให้แก่ยุวชนไทย โดยเฉพาะนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเครือข่ายกลุม่ โรงเรียนคุง้ ตะเภา –
ถํ้าฉลอง ให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด
โดยใช้หุ่นยนต์ระดับพื้นฐานเป็นสื่อ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนป่าขนุน จ.อุตรดิตถ์

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เมือ่ วันที่ ๘ ต.ค.
๒๕๖๒ วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช ประชุมประจำ�เดือนตุลาคม
๒๕๖๒ ในโอกาสนีไ้ ด้เข้าพบและแนะนำ�ตัววุฒอิ าสาฯ กับนายศิรพิ ฒ
ั
พัฒกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่ โดยการทำ�งาน
จะมุ่งเน้น “นครแห่งอารยธรรม” ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม
ความมัน่ คง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ศาลากลางจังหวัด

"เลียบเรียง

open

เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"
ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

เสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ วุฒิอาสาฯ

จ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขา
สมาคมสภาผูส้ งู อายุ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุในยุคไทย ๔.๐ ทำ�ให้ได้ความรู้
ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติและแก้ปัญหาการทำ�งาน รวมทั้ง
การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
อ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่

ประชุมสมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒

นายสุทธิธรรม เลขวิวฒ
ั น์ วุฒอิ าสาฯ จ.ระยอง ร่วมประชุมเวที
สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง เพื่อสานพลังและสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทัง้ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม
รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ในการร่วมคิด
ร่วมรับรู้ผลการทำ�งานของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และ
ศูนย์ประสานงานชุมชน (ศปจ.) ระยอง สูก่ ารสร้างนโยบายสาธารณะ
ในทุกระดับในรูปแบบสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้น
“การสร้างสังคมดี องค์กรชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุขภาพแข็งแรง สังคมเป็นสุข” ณ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

รับทราบนโยบายการทำ�งานของผูว้ า่ ราชการจังหวัด วุฒอิ าสาฯ

จ.ยะลา เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนใหม่ พร้อมทั้งรับทราบนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกับจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

วุฒอิ าสาฯ ร่วมหารือการพัฒนาจังหวัด วุฒอิ าสาฯ จ.พัทลุง

ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมทองอินทรา โรงแรม
ชัยคณาธานี จ.พัทลุง
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ร่วมงานมหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง นายครรชิต

เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์
วุฒิอาสาฯ จ.ระยอง นายอาคม ภูติภัทร วุฒิอาสาฯ จ.ตราด
พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ ภาคกลาง ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร
เวทีเสวนางานมหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง
สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง” ประเด็น EEC
แบบเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดการใช้พนื้ ทีร่ ะดับกลุม่ จังหวัดเป็นฐาน
และสานพลังการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม ทัง้ พลังปัญญา พลังสังคม
และพลังรัฐ ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพในเขตพืน้ ทีอ่ ย่างบูรณาการ
ในการจัดการปัญหาสุขภาพทีส่ �ำ คัญตาม “ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ”
ของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์
คอนเวนชั่น จ.ระยอง

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมือ่ วันที่

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายปรีชา สุสันทัด และ รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
วุฒิอาสาฯ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสุขภาพ เข้าร่วมประชุม
เพือ่ เตรียมการประชุมวิชาการภายใต้กรอบพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข
ชุมชน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิน่ อุบลคนมีธรรม นายอาคม

วามะลุน วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน
ประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม"
ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทำ�นุบ�ำ รุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีกจิ กรรม เช่น การแสดง
ชุดรำ�เก็บดอกฝ้าย ตักบาตรดอกฝ้าย สายใยบุญ ขบวนแห่ผ้า
และทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน เป็นต้น ณ วัดไชยมงคล เมื่อวันที่
๗-๘ พ.ย. ๒๕๖๒

อุ บ ลราชธานี กั บ
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒

เมือ่ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒
วุฒิอาสาฯ จังหวัด
อุบลราชธานี นำ�เสนอข้อมูลการสืบค้นประวัติศาสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี
และรวบรวมจัดทำ�เป็นหนังสือ เพื่อให้สถาบันการศึกษาและ
สาธารณชนได้รับทราบและนำ�ไปศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ต่อไป
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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พัฒนาการท่องเทีย่ วเมืองสตูล ว่าที่ พ.ต.พงศ์จกั รกฤษณ์

สิทธิบุศย์ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.สตูล และผู้ทรงคุณวุฒิอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
และพั ฒ นาเมื อ งเก่ า สตู ล เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งแผนแม่ บ ทและ
ผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล (Draft Final
Report) และจัดกิจกรรมเปิดตัวเมืองเก่าสตูล “มำ�บังนครา
เมืองเก่าสตูล” โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รอง ผวจ.สตูล
เป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์เมืองเก่าสตูลที่ถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่เพื่อการสื่อสารและสืบทอดเรื่องราว
ที่มีคุณค่าของเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
ณ ลานวัฒนธรรม (หน้าคฤหาสน์กูเด็น)
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมร่างกฎหมายพัฒนาแหล่งนาํ วุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช

พัทลุง และสงขลา ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “แนวทางในการจัดทำ�ร่างกฎหมายตามมาตรา
๗๘ และร่างประกาศกระทรวงตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ.๒๕๖๑ และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ใน
หน้าที่และอำ�นาจและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ผลกระทบต่อการทำ�งาน
ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านกระบวนการดำ�เนินงาน
บุคลากร และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

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

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙, ๓๕๑๒, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบาล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
❑ ๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
❑ ๒. ไม่มีเลขที่บา้ นตามจ่าหน้า
❑ ๓. ไม่ยอมรับ
❑ ๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
❑ ๕. ไม่มารับภายในกำ�หนด
❑ ๖. เลิกกิจการ
❑ ๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
❑ ๘. อื่นๆ

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

