
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒

สื่อสร้างสัมพันธ์    สรรค์สร้างสังคม

 จลุ
สาร

วฒิุอาสาธนาคารสมองภาคะวนัออกเฉียงเหนอื  
รวมพลงัขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ บนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ
 	ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
  (Human Achievement Index : HAI)
 	การเสวนา “พลังสูงวัย  พลังสังคม”
 	ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  
  การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ยิ่งให้...ยิ่งได้รับความสุข
เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอาสาฯ



บทบรรณาธิการ

	 วันที่	 ๕	 ธันวาคมของทุกปี	 เป็นวันสำาคัญของ

ประเทศไทยและโลกคอื	วันคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุย

เดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	วันชาติ	 วันพ่อแห่งชาต	ิ 

วันดินโลก	 และวันอาสาสมัครสากล	 ซึ่งพระองค์ท่าน

ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 

ในการดำาเนินชีวิต	 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	 และ 

มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน	ซ่ึงประชาชนชาวไทยไดน้อ้มรำาลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ	ด้วยการร่วมกันสืบสาน	รักษา

และต่อยอดพระราชปณิธาน	 เพ่ือความผาสุกของ

ประเทศอย่างยั่งยืน

	 มูลนิธิพัฒนาไท	(มพท.)	และสำานักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้กำาหนดแผนงาน 

การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ	 ระดับภาคทั่วประเทศ	 โดย

ครั้งแรกจัดที่ภาคใต้	จ.นครศรีธรรมราช	และครั้งที	่๒	

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “รวมพลังวุฒิอาสา

ธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง”	 เมื่อวันที่	 ๑๘--๑๙	 ธันวาคม	 ท่ีผ่านมา	 

ณ	 จังหวัดสุรินทร์	 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล 

การขับเคลือ่นงานท่ีเปน็รูปธรรมของวฒิุอาสาธนาคารสมอง	

และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	

ประมาณ	๓๕๐	คน	และวุฒิอาสาฯ	จ.สุรินทร์	เป็นเจ้าภาพร่วม 

ในการตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุและการศกึษาดงูานในแหลง่

เรียนรู้ต่างๆ

	 จุลสารฯ	 ฉบับนี้	 จึงขอนำาเสนอผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดังกล่าว	 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบผลงาน 

และแนวทางการทำางานในอนาคตของวุฒิอาสาฯ	องค์ความรู้ 

จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของวุฒิอาสาฯ	 และภาคี

เครือข่าย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	

และดัชนีความก้าวหน้าของคน	(Human	Achievement	

Index	:	HAI) ป	ี๒๕๖๒		สามารถตดิตามอา่นไดใ้นบทความ

วิชาการเรื่อง	 “วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ รวมพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ บนหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และตัวอย่างการทำางาน

ของวุฒิอาสาฯ	 เรื่อง	“ยิ่งให้...ย่ิงได้รับความสุข”	 และ

คอลัมน์	“เลียบเรียงเคียงรั้ววุฒิอาสาฯ”	 ท่ีได้รวบรวม

กิจกรรมของวุฒิอาสาฯ	 ที่ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน

แต่ละพื้นที	่	ทั้งนี	้มพท.	และ	สศช.	จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การวุฒิอาสาฯ	อีก	๓	ภูมิภาค	ได้แก่	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	 

และภาคเหนือ	 คณะผู้จัดทำาจะได้นำาเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ	 

และความเคลื่อนไหวต่างๆ	มานำาเสนอในฉบับต่อ	ๆ	ไป
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ภาคส่วนต่างๆ	 อาทิ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

สถาบันการศึกษา	ภาคประชาสังคม	และชุมชนท้องถิ่น	

	 การประชุม	ประกอบด้วย	การบรรยายให้ความรู้ 

ในเรือ่ง	ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 

และดัชนีความก้าวหน้าของคน การเสวนาเรื่อง	 

พลงัสงูวยั	พลังสงัคม	และการขับเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต	ิ

แผนพัฒนาฯ	ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี	การแลกเปล่ียน 

เรียนรู้การขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ	 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือกับภาคอื่นๆ	 และมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

แหลง่เรยีนรูข้องวฒุอิาสาฯ	จำานวน	๔	แห่ง	ได้แก	่โครงการ 

เกษตรอทิตยาทร	 หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง	 

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์	 และแซตอม	

ออร์แกนิคฟาร์ม	 รวมท้ังการจัดนิทรรศการผลการ 

ดำาเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ	ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ๖	จังหวัด	ได้แก่	ขอนแก่น	 :	การสอนวาดรูป 

และหมอลำา	นครราชสีมา	 :	 ธนาคารนำ้าใต้ดิน	

 

 เม่ือวันที่	 ๑๘-๑๙	 ธันวาคม	๒๕๖๒	 มูลนิธิพัฒนาไท	

(มพท.)	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 (สศช.)	และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	“รวมพลังวุฒิ

อาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อน 

การพฒันาประเทศ	บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

เพื่อบูรณาการ	 เช่ือมโยง	 และขยายการขับเคลื่อนงาน 

ของวฒุอิาสาฯ	กับภาคกีารพฒันาทกุภาคสว่นในระดบัพ้ืนที	่

ระดบัจงัหวดั	และระดบัภาค	ในการแกไ้ขปญัหาตามความ

ต้องการของพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแมบ่ท	และแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	๑๒	และการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์งานของวฒิุอาสาฯ	โดยมีนายนวัิต ินอ้ยผาง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	 กล่าวต้อนรับและเปิด 

การประชมุ นายกติศิกัดิ ์สนิธวุนชิ รองประธานกรรมการ

มูลนิธิพัฒนาไท	 กล่าวรายงาน	 และนายฉัตรชัย ชุมนุม 

ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพร่วม

ได้รายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	

จ.สุรินทร์	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 ประมาณ	 ๓๕๐	 คน	

ประกอบด้วย	วุฒิอาสาฯ	๑๙	จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

วุฒิอาสาฯ	 ภาคอ่ืนๆ	 และภาคีการพัฒนาจาก

วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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บุรีรัมย์	 :	 ผ้าไหมตีนแดง	มุกดาหาร	 :	 ศิลปะของกลุ่ม 

แม่บ้าน	สุรินทร์	 :	 เกษตรอินทรีย์	 และโรงเรียนผู้สูงอายุ

คอโค	 และอุบลราชธานี :	 ประวัติศาสตร์ของจังหวัด 

กับสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 นอกจากน้ี	 การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานสุรินทร์  

ได้ร่วมจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนร 

ในจังหวัดสุรินทร์

	 วฒุอิาสาฯ	และภาคีเครอืข่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	 

ได้ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานในปี	 ๒๕๖๓	 

ตามยุทธศาสตร์ชาต	ิดังนี้

 กาฬสินธุ	์ดำาเนินการในกลุ่มผู้สูงอาย	ุผู้พิการ	และเด็ก

ในช่วงวัยต่างๆ	 (อนุบาล	 ประถม	 มัธยม)	 โดยมีกิจกรรม 

เยี่ยมบ้านผู้สูงอาย	ุผู้พิการ	และให้ความรู้แก่ชุมชน	อปท.	

ในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม 

และมีคุณภาพของสังคม	 โดยทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ต่างๆ	 อาทิ	 เครือข่ายผู้สูงอายุอำาเภอสมเด็จ	 อาสาสมัคร

สาธารณสุข	(อสม.)	ภาคประชาสังคม	และพัฒนาชุมชน

 ขอนแก่น	มแีนวทางการดำาเนนิงาน	ดงันี	้(๑) การบรหิาร 

จัดการ	 ได้แก่	 การสรรหาสมาชิกในหลากหลายสาขา 

เพิม่ขึน้	การรวมกลุม่ทำางานตามความสนใจ	การศกึษาดงูาน	 

และทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและ	 (๒) การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์	 โดยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงาน 

ต่างๆ	ในท้องถิ่น	

 ชยัภมู	ิมแีนวทางการขบัเคลือ่นงาน	ดงันี	้(๑) สนบัสนนุ 

การทำากิจกรรมและบูรณาการการทำางานร่วมกับภาคี 

เครือข่ายมากขึ้น	 ทั้งหน่วยงานราชการ	 เอกชน	 และ 

ภาคประชาสังคมและ (๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

โดยนำาเสนอกิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ	 

ในที่ประชุมกรมการจังหวัด	 ร่วมโครงการจังหวัด 

เคลือ่นทีข่องจงัหวดั	และเพ่ิมจำานวนสมาชกิของวฒุอิาสาฯ	 

และเครือข่าย	โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้าน

 นครราชสีมา	 ขับเคลื่อนงานใน	๗	 แผนงาน	 ได้แก่	 

(๑) เยาวชนยุค ๔.๐	 ให้ความรู้เกี่ยวกับจินตคณิตแก่

เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา	ร่วมกับสถานศกึษา

ระดับประถมศึกษา	 (๒) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

จัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดทำาบัญชีครัวเรือน	 โครงการ 

ปลูกป่า	ฯลฯ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขต

สุรินทร์	 (๓) ศาสนา การดูแลสุขภาพพระสงฆ์  

รว่มกบัวดัอาศรมธรรมทายาท	(๔) การพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ การให้ความรู้และกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต

ที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ที่อยู่บ้านนารีสวัสด์ินครราชสีมา	 

และศูนย์ประชาบดี	๑๓๐๐	(๕) สาธารณสุข	ให้ความรู้

เกีย่วกบัการดแูลสขุภาพผูส้งูวยั	การปลกูและรบัประทาน

อาหารพืน้บา้น	รว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

(๖) วัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 กับวัฒนธรรม 

จังหวัดและ	 (๗) เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่าย

ชุมชนในจังหวัด โดยเชื่อมโยง	 ๓๓๒	 พ้ืนท่ี	 ๑๔๕	 

กองทุน	ครอบคลุมประชาชนกว่า	๓๐๐	ครัวเรือน	อาทิ	

เครือข่ายพัฒนาอยู่ดีมีสุข	 องค์กรชุมชน	 สภาองค์กร

ชมุชน	กองทุนสวสัดกิาร	โครงการบา้นพอเพียง	โครงการ

พันธุกรรมพืช	การอนุรักษ์พืชพื้นบ้าน	
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 บุรีรัมย์	 ดำาเนินการปฏิรูปองค์กรวุฒิอาสาฯ	 ได้แก่	 

การบริหารจดัการองคก์ร	และการพฒันาศกัยภาพบคุลากร	

การพัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	การบริหารจัดการ

งบประมาณ	การเชือ่มโยงภาคเีครือขา่ย	การประชาสมัพนัธ	์

กิจกรรมพิเศษ	(สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสมาชิก)

 มุกดาหาร	 กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน	 ดังนี้	
ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 ให้เป็น 
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	 ผ่านหอกระจายข่าว	 วิทยุ	 แผ่นพับ	
กิจกรรรมต่างๆ	 และเพิ่มจำานวนสมาชิกเครือข่ายในพื้นท่ี 
ทุกอำาเภอ	 ประชุมสมาชิก	 ๔	 เดือนต่อครั้ง	แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และทำางานร่วมกับภาครัฐ/เอกชน/จิตอาสา	 และ 
การตั้งกฎระเบียบและระดมทุนในการบริหารจัดการกลุ่ม	
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่
 มหาสารคาม	 การสรรหาวุฒิอาสาฯ	 โดยใช้สื่อโซเชียล 
มีเดีย	อาทิ	ไลน์	เฟซบุ๊ก	การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน/ 
องคก์ร	และการประชมุตา่งๆ	จดัประชมุวฒุอิาสาฯ	เพือ่หารอื
ถึงแนวทางการดำาเนินงาน/กิจกรรมร่วมกัน	 และเชื่อมโยง
ภาคเีครอืขา่ยในการทำางาน โดยทำางานรว่มกบัภาคีเครอืขา่ย 
ที่วุฒิอาสาฯ	 เป็นกรรมการหรือสมาชิก	 และเชื่อมโยงกับ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
 ยโสธร	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังท้องถิ่น	 ชุมชน	
เกษตรกร	 การจัดกิจกรรมวุฒิอาสาฯ	 สัญจรในพื้นที่	 
และการขับเคล่ือนงานผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรม 
ผู้สูงอายุในพื้นที่
 ร้อยเอ็ด	 ทำางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดับอำาเภอ
และหมู่บ้าน	
 เลย	 จัดทำาแผนงาน/โครงการด้านต่างๆ	 เช่น	 สุขภาพ	 
กฬีา	ดนตรี	ศลิปวัฒนธรรม	และการทอ่งเทีย่ว	และรว่มประชุม 
และจดักจิกรรมรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย	อาท	ิองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด	(อบจ.)	สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 (พมจ.)	 สาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	 เทศบาล	
องค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำาบล	(รพ.สต.)	องค์กรเอกชน	และองค์กรชมุชน	เปน็ตน้	
รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทและผลการดำาเนินงานของ 
วุฒิอาสาฯ	ทางสื่อสังคมออนไลน์	เช่น	เฟซบุ๊ก	ไลน์	เป็นต้น

 ศรีสะเกษ	การรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ	ในจังหวัด
ไมว่า่จะเปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	ปราชญ์ชาวบา้น	เป็นตน้	
และการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการประสานงาน
ให้แก่หน่วยงาน	 หรือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ	
โดยอาศยัหลกัการทำางานทีไ่มส่รา้งความแตแ่ยกในสว่น

ราชการ	 คือการไม่ทำางานซำ้าซ้อน	สร้างกระบวนการ 

คดักรองวฒิุอาสาฯ	ทีเ่ข้ารว่มใหมี้คุณภาพและไมน่ำาชือ่ 
ของวุฒิอาสาฯ	 ไปใช้ในทางที่ผิด	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำางาน	 รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ 
วุฒิอาสา	ฯ	ผ่านเครือข่าย	โดยจัดตั้งตัวแทนวุฒิอาสาฯ	 
ในแต่ละอำาเภอเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและ 
เข้าถึง
 สกลนคร	ดำาเนนิการประสานงานกบัวฒุอิาสาฯ	เพือ่หารอื 
การดำาเนินกิจกรรมในปี	 ๒๕๖๓	 การเชิญปราชญ์ 
ชาวบา้น	ผูท้ีท่ำางานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง	และจติอาสา
เป็นวุฒิอาสาฯ	การแนะนำาวุฒิอาสาฯ	 กับหน่วยงาน
ราชการ	และประชาสมัพนัธบ์ทบาทและหนา้ทีว่ฒุอิาสาฯ	 
ผ่านสื่อออนไลน์	เช่น	เฟซบุ๊ก	ไลน์
 สุรนิทร	์โดยบรูณาการการทำางานกับภาคเีครอืขา่ย
ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรม/วสิาหกิจชมุชน	ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม	 การศึกษา/ภาษาถิ่น	 สุขภาพอนามัย/
นันทนาการ	พัฒนาสังคม	และการเมืองการปกครอง
 หนองคาย	 โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชมุชน	ทีมุ่ง่เนน้ระบบนเิวศวฒันธรรม	การท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติ	 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	 
แผ่นพับ	 ส่ือสังคมออนไลน์	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
โดยใช้ศาสตร์พระราชา	ประสานงานกับหน่วยงาน 
ภาครฐัทุกระดบั	และสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งวฒุอิาสาฯ 
กับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
 หนองบวัลำาภ	ูให้ความสำาคญักบัการพฒันาในทกุดา้น	
โดยมีโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้	ด้านเศรษฐกิจ โครงการ
ธนาคารต้นไม้	ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้	 โดยจะ
นำาร่องในอำาเภอนาวังและขยายไปทุกอำาเภอ	 ร่วมกับ 
สภาองค์กรชุมชน	ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่า
ชมุชน	การบรหิารจดัการพ้ืนทีป่่าชมุชนด้วยกระบวนการ 
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มส่ีวนรว่มของประชาชนและองคก์รชมุชนอำาเภอนาวัง	ด้านสงัคม	 
การจัดตั้งสภาเด็กในทุกตำาบล เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์	 ไม่ถลำาไปในทางท่ีผิด	 และด้านวัฒนธรรม  
การอนุรักษว์ฒันธรรมเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วชมุชน	โดยสง่เสรมิ 
ให้ทุกกลุ่มวัยร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมฮีตสิบสอง	 คองสิบสี่	 
ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุ์ลาว

 อำานาจเจริญ	จัดประชุมระหว่างวุฒิอาสาฯ	กับภาคีเครือข่าย	 

เพื่อวางแผนการดำาเนินงานปี	๒๕๖๓	ประกอบด้วย	เป้าหมาย	

กรอบเวลา	 และวิธีการดำาเนินงาน	 รวมทั้งการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ผลงานสู่สาธารณะ

โดย นายมนตรี ดีมานพ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช.

  สถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

พบว่ามีปัญหาหลัก	 ประกอบด้วย (๑) นำ้า แม้ว่า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณนำ้าท่ารายปี	

๖๑,๕๑๓	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป	ีแต่สามารถกักเก็บ

ได้เพียงร้อยละ	๑๗	เนื่องจากข้อจำากัดในเชิงกายภาพ	

โครงสร้างดินในพ้ืนท่ีไม่สามารถสร้างแหล่งนำา้ขนาดใหญ่ได ้

(๒) ดา้นเศรษฐกจิ สดัสว่นรายไดป้ระชาชาตขิองภาค

คิดเป็นร้อยละ	๑๐	ของประเทศ	ซึ่งเท่ากับเมื่อ	๑๐	ปี

ที่แล้ว	เนื่องจากรายได้สำาคัญส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร	

พืชผลทางการเกษตรมีน้อย	 เช่น	 ข้าว	 มันสำาปะหลัง	

อ้อย เป็นต้น ข้อจำากัดในสถานท่ีท่องเที่ยว	 อาทิ	 

ความน่าสนใจและแรงดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว	 

ทัง้ๆ	ทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วมคีวามหลากหลายทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม	และ (๓) ด้านสังคม ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำานวนมาก	 เนื่องจาก

 อุดรธานี	 โดยการสนับสนุนการสร้างแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาศักยภาพ/สร้างจุดเด่น 

ของแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน	ีเชน่	ทะเล

บวัแดง	และอทุยานธารงาม-ภูฝอยลม	โดยนำาอตัลกัษณ์

ของแต่ละชุมชนมาเสนอ	 อาทิ	 ประวัติความเป็นมา	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	

 อุบลราชธานี	 ดำาเนินการศึกษาปัญหาต่างๆ	 

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอย่างจริงจัง	 และนำาเสนอหัวหน้า

ส่วนราชการ	องค์กร	และภาคส่วนต่างๆ	ในพื้นที	่เพื่อ

ร่วมคิดและร่วมขับเคล่ือนโครงการต่างๆ	การเชิญ 

ผู้ที่เกษียณอายุราชการ	 ที่มีความเช่ียวชาญ 

ด้านต่างๆ	มาเป็นทีมงาน	 และให้ข้อมูลหรือองค์ 

ความรูใ้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชากรวัยแรงงานไปทำางานต่างถิ่น	และผู้สูงอายุในชุมชน

ยงัขาดการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเหมาะสม 

ทั้งด้านสุขภาพ และทักษะในการประกอบอาชีพ	โดยเฉพาะ

อาชีพที่รองรับผู้สูงอายุ	ดังนั้น	

	 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบททางสังคมของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศาสตร์  

ดังนี้

 ยทุธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการนํา้ใหเ้พยีงพอตอ่การพฒันา

เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติอยา่งยัง่ยนื โดยปรบัปรุงแหล่งนำา้

ตามธรรมชาติและแหล่งกักเก็บนำ้า	 เช่น	 เขื่อน	 ฝายทดนำ้า	 

โดยการวางแผนอยา่งเปน็ระบบ	สว่นระบบนำา้ขนาดเลก็ตอ้ง

เพ่ิมพื้นท่ีแหล่งนำ้าใหม่	 และส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้า 

ให้เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งภาคเกษตร	 เมือง	 ท่องเที่ยว	

อุตสาหกรรม	และอุปโภคบริโภค
 

6



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา 

ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยการ 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพ	สร้างรายได	้

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายใน ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพมากกว่า 

การแปรรูป	 เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่	 

ส่งเสริมการขายความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ในภาค	 อาทิ	

เกษตรกรรม	 ปศุสัตว์	 หัตถกรรมผ้าทอ	 และเช่ือมโยง 

การทำางานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่	 เช่น	 มหาวิทยาลัย

ขอนแกน่	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	ส่งเสริม

ให้ชุมชนและคนในพื้นที่รอบข้างได้รับประโยชน์จากการ 

ท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนา 

โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ	ของภาค

 ยทุธศาสตร์ที ่๖ พฒันาความร่วมมอืและใชป้ระโยชน์

จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 

โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเชื่อมโยง

ประเทศเพื่อนบ้าน

ดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index : HAI) 

โดย นางสาวดวงกมล วิมลกิจ กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

 HAI	 เป็นค่าคะแนนท่ีใช้วัดความก้าวหน้าการพัฒนา

คณุภาพชวีติของคนในระดบัจงัหวดั	เพ่ือใหแ้ตล่ะจงัหวดัได้

รู้ถึงลำาดับตำาแหน่งการพัฒนาคนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ	

และจุดเด่นจุดด้อยการพัฒนาคนของจังหวัด	 โดยใช้เป็น

เครื่องมือศึกษาเชิงลึกในการแก้ไขและพัฒนาคนในจังหวัด

ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่	ีซึง่โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ

(UNDP)	ประเทศไทย	ไดน้ำาแนวคดิและวธิกีารคำานวณดชันี

การพัฒนาคน	(Human	Development	Index	:	HDI)	มา

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา	HAI	เพ่ือใช้ประเมนิความก้าวหนา้

การพัฒนาคนระดับจังหวัดของประเทศไทย	 โดย	UNDP	

ร่วมกับ	สศช.	จัดทำาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี	๒๕๔๖	ต่อมา	สศช.	

ได้จัดทำาครั้งแรกในปี	๒๕๕๘	และจัดทำาทุก	๒	ปี	ซึ่ง	HAI	

เป็นดัชนีรวม	(Composite	Index)	ประกอบด้วย	

๘	ดัชนีย่อย	(ด้าน)	ด้านละ	๔	ตัวชี้วัด	รวม	๓๒	ตัวชี้วัด	

ได้แก่	 (๑)	 สุขภาพ	 (๒)	 การศึกษา	 (๓)	 ชีวิตการงาน	 

(๔)	 รายได้	 (๕)	 ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	 

(๖)	 ชีวิตครอบครัวและชุมชน	 (๗)	 การคมนาคมและ 

การสื่อสาร	และ	(๘)	การมีส่วนร่วม	

	 ท้ังน้ี	 ในปี	 ๒๕๖๒ HAI ภาพรวมระดับประเทศ  

มีค่าเท่ากับ	 ๐.๖๒๑๙	 คงที่	 เมื่อเทียบกับปี	 ๒๕๕๘	 

โดยด้านที่อยู่อาศัยฯ	 มีความก้าวหน้ามากที่สุด	 ขณะที่

ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด	ด้านคมนาคม

และส่ือสารเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด	 จากการเพ่ิมข้ึนของผู้ใช้ 

มือถือและอินเทอร์เน็ต	ด้านสุขภาพมีค่าดัชนีลดลง	 

จากการเจ็บป่วยและผู้พิการเพิ่มขึ้น	ด้านรายไดม้ีค่าดัชนี

ลดลง	จากสัดส่วนคนจนและครัวเรือนมีหนี้สิน
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การเสวนา “พลังสูงวัย 
 พลังสังคม” 

เพ่ิมข้ึน	 ด้านชีวิตครอบครัวมีค่าดัชนีลดลง	 จากสัดส่วน 

ผู้สูงอายุอยู่ลำาพังและหัวหน้าครัวเรือนเด่ียวเพ่ิมข้ึน	โดยจังหวัด 

ที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด	๕	จังหวัด	ได้แก	่

นนทบุร	ีกรุงเทพฯ	ปทุมธานีภูเก็ต	และระยอง	และจังหวัด

ทีม่คีวามกา้วหนา้การพฒันาคนนอ้ยทีส่ดุ	๕	จงัหวดั	ไดแ้ก	่

บุรีรัมย์	สุรินทร์	แม่ฮ่องสอน	ปัตตานี	และนราธิวาส	ตามลำาดับ

	 สำาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีความ

กา้วหนา้การพฒันาคนมากทีส่ดุ	๓	ลำาดบัแรก	ดา้นสขุภาพ 

บึงกาฬ	 นครพนม	 มหาสารคาม	ด้านชีวิตการงาน 

อำานาจเจรญิ	สกลนคร	เลย	ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัฯ	อำานาจเจรญิ	

ศรีสะเกษ	 บึงกาฬ	ด้านคมนาคม	 อุดรธานี	 ขอนแก่น	

มหาสารคาม	ด้านการศึกษา	 ขอนแก่น	 หนองคาย	

อุดรธานี	ด้านรายได	้หนองคาย	เลย	ร้อยเอ็ด	ด้านชีวิต

ครอบครัวฯ	 หนองบัวลำาภู	 บึงกาฬ	 สกลนคร	 และ 

ด้านการมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 อำานาจเจริญ	 นครพนม	

มหาสารคาม	

บ้านมั่นคงสู่คนชุมแพจัดการตนเอง 
โดย นางสนอง รวยสูงเนนิ ประธานกองทนุเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเมืองชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

	 เม่ือปี	 ๒๕๔๖	 รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความ 

เดือดร้อนยากจนของประชาชน	 เทศบาลเมืองชุมแพ 

ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	

(พอช.)	ดำาเนนิการสำารวจขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้น/ยากจนทัว่ทัง้

เขตเทศบาล	 และริเริ่มแก้ไขปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย 

ทีก่ระจดักระจายทัว่เมอืงชมุแพใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยั	ตามแนวทาง

ของโครงการบ้านม่ันคง	 โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถ 

พึ่งตนเองได้	 ปัจจุบัน	 มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 

ผูม้รีายไดน้อ้ยไดแ้ลว้	๑,๐๕๒	ครวัเรอืน	จาก	๑๓	โครงการ	

และขยายผลการพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพ	 เพื่อเป็น 

รายได้เสริมของชุมชน	 อาทิ	 ลงขันทำานารวม	 วิสาหกิจ

ชุมชนโรงนำ้าด่ืม	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีเครือข่ายโครงการ 

บ้านมั่นคง	 ๒๐	 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

เพ่ือเพิ่มพลังการต่อรอง	 พลังใจแก่คนทำางาน	 และเติม

เต็มความรู้ให้กันและกัน	
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	 สำาหรับกระบวนการดำาเนินงานมีดังนี้	หนึ่ง สำารวจ

ขอ้มลูผูเ้ดือดรอ้นทัง้เมอืงในทกุประเดน็ ตัง้แตท่ีอ่ยูอ่าศยั	

ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 เด็ก	 โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้สำารวจ 

สอง จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างเทศบาล

และชมุชน เกีย่วกบัผลการสำารวจความเดอืดรอ้น	ทำาให้

เทศบาลขนาดของปัญหาความเดือดร้อนและข้อจำากัด

ด้านงบประมาณ	 สาม ดำาเนินโครงการบ้านม่ันคง  

โดยรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงชุมชนและ 

เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าจาก	 พอช.	 เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย	 

มีระยะเวลาผ่อนชำาระคืน	๑๕	ปี รวมทั้งเจรจาเช่าที่ดิน

ราชพสัดขุองกรมธนารกัษ	์เพือ่ใหผู้ม้รีายไดน้อ้ยสามารถ

เข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่รับภาระได้	และสร้างระบบ

การดูแลกันเองในชุมชน	 และสี่ รักษาบ้านไว้ด้วย 

การพฒันาอาชพี เนือ่งจากชมุชนมหีนีท่ี้ตอ้งผอ่นชำาระ

สนิเชือ่บา้นกบั	พอช.	รวมท้ังภาระคา่ใชจ้า่ยจำาเปน็ตา่งๆ	

จึงมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีบ้านเพือ่นำาไปเปน็คา่ใช้จา่ย

เหล่านั้น	 จึงต่อยอดการพัฒนาไปสู่การหาอาชีพเสริม

ให้คนในชุมชน	เพื่อสร้างรายได้	ลดรายจ่าย	ให้ชุมชน

สามารถรักษาบ้านเอาไว	้โดยยึดความตอ้งการของชมุชน

เป็นหลัก

เกษตรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
โดย ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ พรำานัก กลุ่มชาวนาไทอีสาน จ.ศรีสะเกษ 

	 กลุ่มชาวนาไทอีสาน	 เกิดจากการรวมตัวของชาวนา 

รุ่นใหม่ใน	 ๗	 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 

ยโสธร	บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ	อำานาจเจริญ	สกลนคร	ร้อยเอ็ด	

และมหาสารคาม	ท่ีมีความเชือ่มัน่ในการทำานาแบบอนิทรยี	์

และมุ่งเนน้การอนรัุกษพ์นัธุข์า้วพืน้บา้นและพฒันาพนัธุข้์าว

ใหมใ่หม้รีสชาตดิ	ีคุณภาพสงู	และแขง็แรงเหมาะสมกบัสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน	๑๕	คน	

โดยมีนายแก่นคำากล้า	 พิลาน้อย	 (ตุ๊หลาง)	 ผู้นำากลุ่ม	 

เปน็ผูถ่้ายทอดแนวคดิและองค์ความรูก้ารทำานาเกษตรอนิทรีย์

แบบประณีตให้แก่สมาชิกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 

เช่น	ไลน์	เฟซบุ๊ก	เป็นต้น	จากนั้นแยกย้ายไปทำานาในพื้นที่

ของตนดว้ยการใชภ้มิูปญัญาด้ังเดมิ	เชน่	การคำานวณลมฝน 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเฉพาะที่ได้จากการสังเกตในแต่ละพื้นที่	 

เพ่ือกำาหนดวันตกกล้าข้าวให้พอดีกับการเริ่มต้นของฤดูฝน	

การคัดพันธ์ุข้าว	 โดยพิจารณาถึงขนาดกอ	 ความสูง

ของตน้	ขนาดรวง	ความสมบรูณข์องเมลด็	และรสชาต	ิ

รวมทั้งผลผลิตของข้าวแต่ละสายพันธุ์เม่ือนำาไปปลูก

ในพื้นที่ต่างกัน	 เพื่อนำาไปพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม 

ในแตล่ะพืน้ที	่สว่นชอ่งทางการขายและการประชาสัมพนัธ์ 

จะใชช้อ่งทางเพจบนเฟซบุก๊	และออกบธูตามงานตา่งๆ	

เท่านั้น	 ท้ังนี้	 กลุ่มชาวนาไทอีสานจะเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวนารุ่นใหม่ 

ที่มีความเชื่อมั่นในการทำาเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 

ด้วยวิถีดั้งเดิม	 ใส่ใจธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 และ 

การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	 การให้

คำาแนะนำาและถา่ยทอดภูมปิญัญาด้ังเดิมจากคนรุน่เก่า	

และการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

9



โดย นายสรุยินั แกว้กญัญา ประธานวสิาหกจิชมุชนบา้นตน้หลา้ อ.เชยีงคาน จ.เลย

 กลุม่วสิาหกิจชมุชนบา้นตน้หล้าเปน็กลุม่ทีด่ำาเนนิงาน

ด้านการท่องเท่ียวใน อ.เชียงคาน ท่ีเน้นการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เพื่ออนุรักษ์วิถีฝ้ายเมืองเลยและการสร้างรายได้ 

ให้กับชุมชน รวมท้ังการสร้างการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคส่วน  

คือ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการ 

(คลังสมอง) โดยนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยเร่ิมจากการระเบิด 

จากขา้งใน นำาปญัหาของชมุชนมาร่วมพดูคยุแลกเปลีย่น

กัน จากนั้นร่วมกันค้นหาตัวตนของตนเอง เช่น ในอดีต

ชุมชนมีต้นฝ้ายจำานวนมาก การรื้อฟื้นและสืบทอด

 วุฒิอาสาฯ	และภาคีเครือข่าย	๕	จังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	 นำาเสนอผลการดำาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม	ดังนี้

 ขอนแก่น : การพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนในชุมชนและ 

ดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	อาทิ	ศูนย์การถ่ายทอด

ภมูปิญัญาไทยภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	และศนูย์

ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ : เชียงคาน 

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ถนนฝ้ายสายวัฒนธรรม 

พิธีกรรมลอยเคราะห์ ลำาดับต่อมาเป็นการเขียนแผนงาน/

โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น 

และภาคีเครือข่าย เช่น สสส. ภาควิชาการ เป็นต้น  

และการกำากับดูแลกลุ่มฯ อาทิ เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว

กับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน การไม่ให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาถือครองที่ดิน รวมท้ังมีการอนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ถึงลูกหลาน  

ดว้ยการให้เดก็เขา้มามสีว่นรว่มเพือ่ให้เกิดความภาคภูมใิจ

และซึมซับวัฒนธรรมไปในวิถีชีวิต ส่งผลให้ชุมชนเกิด 

ความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมเฉลิมราช	 จ.	 ขอนแก่น	 ซ่ึงเปิดสอนวิชาชีพ 

ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า	๑๐๐	วิชา	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ใดๆ	เชน่	แพทยแ์ผนไทย	วฒันธรรมอสีาน	การแปรรูปสนิค้า

ท้องถ่ิน	 การจัดทำาหนังสือประวัติศาสตร์หมู่บ้านและ 

องค์ความรู้ท่ีหลากหลายของภาคอีสาน	เป็นต้น	เพ่ือเสริมสร้าง 

อาชีพ	 รายได้	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่	 

และอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

10



การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ : เชียงคาน 

 ชัยภูมิ : การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ไม่ล้ม  

ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย โดยแนะนำาให้ผู้สูงอายุ

ดูแลตนเอง	ดังนี้	 (๑)	มี	SEX	ทุกวัน	โดย	S	=	Sleep	 

E	=	Eat			X	=	eXercise	(๒)	กินยาอายุวัฒนะ	วันละ	 

๔	เม็ด	ได้แก่	นำ้า	เดิน	นอน	ร้องเพลง	(๓)	กินยาชะลอ

ความแก่	 ได้แก่	 รักให้เป็น	 ใจเย็นเข้าไว้	 คลายวิตก	 

พกอารมณ์ขัน	หมั่นบริหารกายจิต	คิดทันสมัย	 รู้จักให้

อภัย	 เข้าใจคนอ่ืน	 อย่าฝืนความจริง	 สงบนิ่งให้เป็น	 

และ	(๔)	สมาร์ท	๔	อย่าง	ได้แก่	Smart	Walk	ไม่ล้ม	

Smart	 Brain	 ไม่ลืม	 อาทิ	 ร่วมกิจกรรมทางสังคม	 

ชมรม	 สมาคมต่างๆ	 Smart	 Sleep	 ไม่ซึมเศร้า	 

โดยนอนหลับ	 ฝึกสมาธิ	 เข้านอนด้วยการให้อภัย	 

ตื่นนอนด้วยความรัก	ไปเที่ยว	และ	Smart	Eat	กินข้าว

อร่อย	 โดยกินอาหาร	 ๓	 เวลา	 ด่ืมนำ้าเป็นยา	 กินปลา 

เป็นหลัก	 กินผักเกินครึ่ง	 ไข่ไก่ฟองหนึ่ง	 อย่าพึ่งกาแฟ	

อย่าแก่ของเค็ม	 อย่าเข้มของหวาน	 อย่าทานของทอด	

อย่าดอดแต่เหล้า	 อย่าเฝ้าดูดควัน	 สุริยันต์วันทา	 

เรงิร่าออกกำาลังกาย	ยืดเส้นสายเป็นนจิ	สมาธิจิตประจำา	

สำาคัญ	“ปล่อยวาง”

 บุรีรัมย์ : ครอบครัวไทยรู้รักสามัคคี วุฒิอาสาฯ	 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ได้แก่	 มูลนิธิสายธารครอบครัว

บุรีรัมย์	 สมาคมแม่หญิงบุรีรัมย์	 ชมรมแม่หญิงบุรีรัมย์	

บ้านพักเด็กและครอบครัว	ผู้นำาท้องที	่และผู้นำาท้องถิ่น	

จัด	“เวทีครอบครัว	รับพร” ขึ้น	เพื่อสร้างคู่รักที่เข้มแข็ง

และเป็นต้นแบบในชุมชน	 โดยเน้นกิจกรรมการสาน

สัมพันธ์ของคู่รักแต่ละครอบครัวให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกัน

และกนั	ไมว่า่จะประสบปัญหาอะไรก็ตาม	เชน่	การนอกใจ	

การทะเลาะเบาะแวง้	ทัง้นี	้ได้ตัง้เปา้หมายจะดำาเนนิการ	

๑	 โครงการ	 ๑	 ตำาบล	 จนครบ	๑๘๘	 ตำาบล	 ปัจจุบัน	

ดำาเนินการไปแล้ว	๔๕	ตำาบล

 มกุดาหาร : สง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการดแูลรกัษา

ป่าชุมชน สืบเนื่องจากป่าชุมชนที่มีอยู่เดิมในจังหวัด 

มีพื้นที่ลดลง	 จากการดูแลไม่ทั่วถึง	 มีการทำาลายป่า 

เพือ่ขยายทีท่ำากนิ	และการใชป้ระโยชนจ์ากปา่และต้นไม	้

ตัง้แต่เกดิจนตาย	เช่น	แหล่งอาหาร	ใชไ้มส้รา้งบ้าน	เปน็ตน้	

จึงร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 

โดยวุฒิอาสาฯ	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 เช่น	 กรมป่าไม้	

กรรมการหมู่บ้าน	ผู้นำาชุมชน	ท้องที่	ท้องถิ่น	และคน 

ในชุมชน	โดยใช้กลไก	บวร	(บ้าน/ชุมชน	วัด	โรงเรียน)	

มาร่วมดำาเนินกิจกรรม	 “ตุ้มโฮม	 ฮักแพง”	 อาทิ	 

การปลูกไม้	บวชป่า	พาเที่ยว	ผูกเสี่ยวกับต้นไม	้สุขใจ

กบัธรรมชาต	ิปลอ่ยสตัว	์และให้ความรู้เกีย่วกบัสรรพคณุ

ของต้นไม้แต่ละชนิด	 รวมท้ังนำาอาหารมารับประทาน

ร่วมกัน	 ส่งผลให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งสมุนไพร	 

แหล่งอาหาร	 สถานท่ีท่องเท่ียว	 ศูนย์รวมการสร้าง 

ความสามัคคีในชุมชน	 เกิดการร่วมกันคิด	 ร่วมทำา	 

และแกป้ญัหาตา่งๆ	ของชุมชน	ปจัจุบนัปา่ชมุชนมีเน้ือที่

เพิ่มขึ้นจาก	๑๑,๓๐๐	ไร่	เป็น	๑๙,๕๙๗	ไร่	และได้รับ

พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต	 และรางวัล

ลูกโลกสีเขียว

 สุรินทร์ : ชมรมผู้สูงอายุคอโค วุฒิอาสาฯ	ได้รับเกียรติ 

จากคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายคุอโคใหร้ว่มโครงการ

พัฒนาผู้สูงอายุในตำาบล	 จึงได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอน 

และกระบวนการดูแลผู้สูงอายุในชมรม	 โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 พัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	และศูนย์พัฒนา

อาชีพผู้สูงอายุ	(ศพอส.)	และการเช่ือมโยงงานกับหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องและการดูแลผูส้งูอาย	ุโดยเห็นวา่ควรมกีจิกรรม

ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน	 จึงนำาเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ	 และมีมติให้เปิด

โรงเรียนผู้สูงอายุคอโคขึ้น	

	 จากนั้นได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำาบล	

(อบต.)	 คอโค	 ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ในพื้นที่จัดหาสถานที่	พระครูปิยธรรมกิตติ์	เจ้าอาวาส

วัดมงคลรัตน์	 เจ้าคณะตำาบลคอโค	 ช่วยจัดผ้าป่า 

เพ่ือมอบเป็นทุนดำาเนินการ	 และเชิญชวนผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน	อาทิ	นายก	อบต.	รองนายก	อบต.	อดีตผู้ใหญ่บ้าน	 

มารว่มเปน็นกัเรยีนในรุน่แรก	โดยจดัการเรยีนการสอน

ตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของ	 อสม.	 และ	

รพ.สต.	รว่มกบัการทำาแผนพฒันาผูเ้รยีน	เนือ้หาหลกัสตูร	
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การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

ประกอบด้วย	๓	กลุ่มวิชา	ได้แก่	วิชาชีวิต	ให้ผู้สูงอายุรู้จัก

การดูแลตนเองและการป้องกันตัวจากอุบัติเหตุพื้นฐาน	

วชิาชพี วทิยากรจากเกษตรจังหวัดมาใหค้วามรู้และรือ้ฟืน้

พื้นฐานการทำาเกษตร	 การทำานาอินทรีย์	 การเก่ียวข้าว/

นวดข้าว	 การทำาเกษตรผสมผสาน	 การทำาสมุนไพรและ

 สืบเน่ืองจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ได้เสด็จฯ	 มาเยี่ยมพสกนิกรชุมชนบ้านระไซร์	 เมื่อวันที่	 ๓๑	

มกราคม	๒๕๕๘	ทรงทราบถงึปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน	

เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาโดยอาศัย 

นำา้ฝน	มรีายไดจ้ากการทำานาเพยีงอยา่งเดยีว	หลังจากฤดทูำานา	

พื้นที่ถูกทิ้งว่างเปล่าเป็นเวลา	๔-๕	เดือนในทุกปี	เพราะไม่มีนำ้า	

ทำาให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ	 มีความเป็นอยู่ยากลำาบาก	

ชาวบ้านวัยแรงงานจึงต้องอพยพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	ทิ้งให้

ผู้สูงอายุและเด็กอยู่บ้านเพียงลำาพัง	เกิดปัญหาสังคมตามมา	

	 พระเจ้าหลานเธอฯ	ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น	จึงทรงสร้าง

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ข้ึนในปี	 ๒๕๕๘	 เพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการเกษตรแบบครบวงจร 

แก่เกษตรกร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ท่ีสนใจ	 โดยให้ชุมชน 

เขา้มาเรยีนรูแ้ละรว่มปฏิบติัจริง	ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

เครื่องประทินผิว	การทำาขนมไทย	และวิชาการ โดยเชิญ

ครูและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้	 อาทิ	 ภาษา

อาเซียน	 ภาษาอังกฤษ	 สาธารณสุข	 และการป้องกันโรค

ระบาดในพื้นที่	 โดยมีการสอบวัดผลเพื่อกระตุ้น/พัฒนา

สมองส่วนความจำาของผู้เรียนด้วย

โครงการเกษตร อทิตยาทร พอเพียงคือ	 การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 

โดยมีฐานการเรียนรู้	 ๕	 ฐาน	 ดังนี้ ฐานที่ ๑ 

โรงเรียนชาวนา  : ความรู้เร่ืองข้าว	 ประเพณี

วัฒนธรรม	และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานที่ ๒ 

ด้านจัดการดินและปุ๋ย	:	การพัฒนาที่ดิน	ความรู้

ด้านการปรับปรุงบำารุงดิน	การอนุรักษ์ดิน	การทำา 

ปุ๋ยหมัก	นำา้หมักชีวภาพ	การไถกลบตอซัง	การใช้ปุ๋ย 

พืชสดหลังปลูกข้าว	 ฐานที่ ๓ ระบบนิเวศ 

แปลงนา	: การปอ้งกนักำาจดัโรคดว้ยพชืสมนุไพร

ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	และประโยชน์ของแมลง

ศัตรูข้าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ ฐานท่ี ๔  

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์	 :	 

โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	๑๐๕	

อย่างมีประสิทธิภาพ	และฐานที่ ๕ การแปรรูป

ข้าว	 :	 เพิ่มคุณค่าสารอาหาร	 และเพิ่มมูลค่า

เศรษฐกิจสำาหรับชาวนาไทย
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หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	 ทรงมีพระราชปรารภว่า	 “สมัยก่อนผ้าไหมไทย 

มคีวามนุ่มเนียน	แน่นมาก	ทำาอยา่งไรจงึจะไดผ้า้ชนดินัน้คนืกลบัมา”	

เหล่าข้าราชบริพารจึงออกเสาะแสวงหา	 จนได้พบผ้าทอไหมน้อย 

ที่บ้านท่าสว่าง	 เมื่อทอขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเป็นที่พอพระทัย	 

จงึพระราชทานเงนิสว่นพระองคส์รา้งโรงทอผ้าตามรปูแบบราชสำานกั

โบราณข้ึน	 มีชื่อว่า	 “โรงทอจันทร์โสมา”	 ทั้งนี้	 หมู่บ้านทอผ้าไหม 

บ้านท่าสว่างเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียว 

ของประเทศ	 ท่ีมีการทอผ้าไหมยกทองแบบราชสำานักไทยโบราณ 

ที่เป็นเอกลักษณ์ของ	จ.สุรินทร	์

	 ด้วยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลาย 

ท่ีวิจิตรงดงาม	 ต้องใช้คนทอเป็นจำานวนมากและใช้เวลานานหลาย

เดอืนในการทอผา้แตล่ะผนื	มีลวดลายทีล่ะเอยีดสวยงามเปน็เอกลกัษณ	์

มีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่นคือ	 “ไหมน้อย”	 เนื้อละเอียด	 นุ่มแน่น	 

ทอได้ยากย่ิง	 และได้รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและ 

ระดับสากล	 โดยการประชุมผู้นำาเอเปค	 เมื่อปี	 ๒๕๔๖	 ทอผ้า 

สำาหรับตัดเสื้อ	 และผ้าคลุมไหล่ให้แก่ภริยาและผู้นำาจนกลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวด้านหัตถกรรมท่ีสำาคัญของ	จ.สุรินทร์	 เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และพิพิธภัณฑ์การทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม 

การทอผ้าไหมด้วยกี่โบราณ	 วิธีการถักทอลวดลายไทยท่ีงดงาม	 

และกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ	 รวมท้ังเกิดการอนุรักษ์ 

และสืบสานวัฒนธรรมการทอผา้ไหมโบราณ	และเปน้การสรา้งอาชพี

สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ศูนย์หัตถกรรม
เครื่องเงินเขวาสินรินทร์

	 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินเขวาสินรินทร์	 ตั้งอยู่

บ้านโชค	หมู	่๓	ต.เขวาสินรินทร์	อ.เขวาสินรินทร์	 

จ.สุรินทร์	 โดยมีลุงป่วน	 เจียวทอง	 ปราชญ์ด้าน

เครือ่งเงนิ	ทำาเป็นแหล่งเรียนรูใ้นการอนรัุกษส์บืทอด

ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนด้านเครื่องเงิน	 โดย 

ชาวบา้นสว่นใหญใ่ชเ้วลาวา่งจากการทำาการเกษตร	

มารวมกลุ่ม	เป็นวิสาหกิจชุมชนทำาเคร่ืองประดับเงิน	 

ซ่ึงใช้กรรมวิธีแบบโบราณด้วยการทำามือ	 ผลิต 

ลูกประคำาเงิน	หรือคนพ้ืนเมืองเรียกว่า	“ลูกประเกือม 

เงิน”	และ	“ตะเกาเงิน”	นำามาเป็นเครื่องประดับ 

ของสุภาพสตรี	 สร้อย	 เข็มขัด	 ต่างหู	 ท่ีมีความ

สวยงามมาก	 ซ่ึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

คนพื้นเมือง	 อาทิ	 ลายดอกไม้	 โดยลุงป่วน	 เป็น 

ผูค้ดิคน้ลาย	และถ่ายทอดให้แกค่นในชมุชน	สมาชิก

ส่วนใหญ่รับกลับไปทำาที่บ้านตนเอง	 เป็นชิ้นงาน	

โดยผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงินมีจำาหน่ายท่ีกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน	 และช่องทางอ่ืนๆ	 	 อาทิ	 การออกร้าน 

งานแสดงสินค้า	และสื่อโซเชียล	
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แซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม

	 เดิมชุมชนแซตอมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในการเพิ่ม

ผลผลติทางการเกษตร	และสร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	

เกษตรกร	 และผู้บริโภค	 จึงนำาไปสู่การรื้อฟื้นวิธีการผลิต

แบบอินทรีย์	โดยในปี	๒๕๕๗	เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม	่

(Young	Smart	Farmer)	นำาเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ข้ามาชว่ย

ในการหาความรูแ้ละทำาการเกษตรสมยัใหมท่ีม่แีนวปฏบิตัิ

จากศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง	 ขายผลผลิต 

ที่ทำาเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	แปรรูปข้าวออร์แกนิค 

เป็นไวน์และแป้งสำาหรับทำาขนมท้องถ่ิน	 (ขนมตดหมา)	

ปัจจุบัน	แซตอมฯ	ดำาเนินงานบนเนื้อที	่๓๐	ไร่	ปลูกข้าว

พันธุ์พ้ืนเมืองและข้าวเพื่อสุขภาพเป็นหลัก	 มีการรวม 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เป็นวิสาหกิจชุมชน	 และ

ต่อยอดขยายผลการดำาเนินงานไปสู่	 Farm	 Stay	 ให้ผู้ท่ี

สนใจได้เรียนรู้	พักผ่อน	และชมธรรมชาติด้วย

 

14



ยิ่งให้...
ยิ่งได้รับความสุข

	 อาจารยต๋ิ์ว		พันธอ์นิทร์ปอ้		วฒิุอาสาธนาคารสมองจงัหวดัสรุนิทร ์ 

ได้รับการชักชวนจากอาจารย์ฉัตรชัย ชุมนุม ประธานวุฒิอาสา

ธนาคารสมอง จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงได้อัญเชิญพระราชดำารัส 

ของสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้มาช่วยเหลือชุมชน/

สังคม จงึรบีสมคัรเปน็วฒุอิาสาฯ ทนัท ีและภาคภูมใิจทีไ่ดท้ำางาน 

รับใช้แผ่นดิน	 นับว่าเป็นงานที่มีเกียรติมากในชีวิต และ

ด้วยความใฝ่รู้และความตั้งใจจริงในการทำางานอย่างแข็งขัน  

ทำาให้สามารถจดัการงานในทกุบทบาทไดอ้ยา่งลงตวั จนไดรั้บการ

แต่งต้ังเป็น Smart อสม. และ Super อสม. รวมทัง้รางวลัอาสาสมคัร 

สาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านสุขภาพ 

	 อาจารย์ติ๋ว	  เป็นคนสุรินทร์โดยกำาเนิด จบการศึกษา

ประกาศนียบัตร (ปวช.) ศิลปหัตถกรรม เมื่อยังเด็กได้อาศัย 

อยู่กับคุณยายที่นิยมใช้สมุนไพรในชีวิตประจำาวัน เช่น การใช้ 

นำา้ซาวข้าวหมักผม การกนิดอกอัญชนัสดแกโ้รคหัวใจ เปน็ตน้ และ 

ชอบชว่ยเหลอืเพือ่นบา้นหรอืคนดอ้ยโอกาสอยูเ่สมอ จากการบ่มเพาะ 

ของครอบครัวด้วยการทำาเป็นปกติทุกวันมาเป็นเวลานาน ทำาให้

อาจารยต์ิว๋คุน้เคยและซมึซับกบัการใชส้มนุไพรและการชว่ยเหลอื

ผู้อื่นตลอดมา เนื่องจากมีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น จึงสมัคร

เปน็อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) อทุศิตนทำางาน

เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งการเป็น อสม. ได้รับการอบรม

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย 

ในเร่ืองตา่งๆ รวมถึงการจำาหนา่ยอาหารตามเกณฑ์

มาตรฐาน สะอาด และรสชาตอิรอ่ย นบัวา่เปน็เวท ี

แห่งการเรียนรู้เร ื่องการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง  

 การทำางานจิตอาสาและ อสม. นับว่าเป็น 

โอกาสอันดีที่ทำาให้ได้รับการพัฒนาต่อยอด 

สูก่ารเปน็วทิยากรชุมชน โดยเขา้รบัการฝกึอบรม

วิทยากรอาสาของสำานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาร ิ(กปร.) เกีย่วกับเศรษฐกจิพอเพยีง ไดมี้ 

โอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ  

จ.สระบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

 

15



อันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ จ.สกลนคร ดว้ยความมุง่มัน่และตัง้ใจ 

ในการเรยีนรู ้สง่ผลใหไ้ดร้บัการคดัเลอืกเปน็วทิยากรใหค้วามรู ้

เรื่องสมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน การแปรรูป

อาหาร และการดูแลสุขภาพ โดยกล่าวถึงอตัลกัษณข์องตนเอง

ในการเป็นวิทยากรว่า “เป็นวิทยากรไม่ขึ้นจอ ไม่ฉายภาพ  

ไม่ใช้ไวนิล แต่ใช้การวาดภาพ ซึ่งชาวบ้านสนใจมากกว่า” 

 การเป็น อสม. และวิทยากร เป็นการทำางานที่สนับสนุน 

ซึง่กนัและกนั สามารถนำาความรูจ้ากการเปน็ อสม. มาใชใ้นการ 

เป็นวิทยากรด้านสุขภาพ และนำาความรู้จากการเป็นวิทยากร

และการรูจ้กัภาคเีครอืขา่ยต่างๆ มาชว่ยแนะนำาและชว่ยเหลอื 

ครอบครวัของผูป่้วย เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดข้ึีน โดยเฉพาะ 

โครงการ	Care	Giver ของศูนย์สุขภาพชุมชน ที่เข้าไปดูแล

สขุภาพและใหก้ำาลังใจผูส้งูอายตุามบา้นเรอืนในชมุชน ซึง่ผูป้ว่ย 

ตดิเตยีงสว่นใหญย่ากจน เครียด ครอบครวัแออดั และขาดการดแูล 

จากครอบครวัด้วยความไมพ่รอ้มในเรือ่งเวลาและการหาเลีย้งชพี 

  นอกจากการเป็นวุฒิอาสาฯ อสม. และวิทยากรแล้ว  

ยงัไดจั้ดทำาศนูย์เรียนรูแ้ปลงผกัสาธติชมุชน โดยใชพ้ืน้ทีบ่ริเวณ

บา้นของตนเองในเขตเทศบาลเมอืงทีม่จีำากดัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

ดว้ยการปลกูผกัปลอดสารพษิแล้วนำาไปใหผู้ป้ว่ยทีต่นเองดแูล  

นำาเศษอาหารมาทำาปุ๋ย กจิกรรมของผู้สูงอายท่ีุอยูต่ดิบา้น ประชมุ 

วฒุอิาสาฯ และเปน็แหลง่เรยีนรูข้องสำานกังานสง่เสรมิการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) เกีย่วกบัการลด 

รายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัว
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"เลียบเรียง                เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"open

	 บรรยายเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒  
นายแฉลม้ เรอืงเพง็ วฒิุอาสาฯ จ.พทัลงุ ใหก้ารต้อนรบัและบรรยาย 
ให้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะเทศบาล 
ตำาบลช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาเยี่ยมชม 
ศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง และการแปรรปูอาหาร ณ ศนูยป์ราชญ์
บ้านโงกนำ้า จ.พัทลุง 

	 ประชุมหารือการขับเคลื่อนงาน	“ฉะเชิงเทรา	เมืองยั่งยืน” 

นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และนายเจษฎา 
มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ  
๘ จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมประชุมกับ สศช. ถึงความก้าวหน้า
โครงการปฏบัิตกิารภาคเีครือขา่ย “ฉะเชงิเทราเมอืงยัง่ยนื” (SDG Lab)  
ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาเมืองยั่งยืน และวิถีตะวันออก  
วิถีแห่งความสุข เมื่อวันท่ี ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ สวนวนเกษตร  
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จ.ฉะเชิงเทรา

	 ระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนชุมพร	วุฒิอาสาฯ	จ.ชุมพร 
และภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมชาวชุมพร สภาอุตสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่วชมุพร สมาคมธุรกจิการทอ่งเทีย่ว จ.ชมุพร รว่มระดมสมอง 
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร ปี ๒๕๖๓ รับทราบผลงาน 
ของเครอืขา่ยท่ีรว่มประชมุ เช่น งานรวมพลคนวยัเดยีวกนั ชมุพรพรุง่นี ้:  
SEC ดีจริงอย่างไร การสาธิตทำาอีเอ็มบอล นำ้ามันปาล์มแดง  
และนำ้ามัน B100 เป็นต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่
ตามพระราชดำาริ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 สาธติการเล้ียงไส้เดือน นางวไิลวรรณ  มาลาเพชร วฒิุอาสาฯ 

จ.ภเูกต็ รว่มจัดกิจกรรมออกบธูสอนการเลีย้งไสเ้ดอืน ในงานวนัดนิโลก  

เม่ือวันท่ี ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

	 แข่งขันหุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์  

ประธานวุฒิอาสาฯ และนายองอาจ พรมประไพ วุฒอิาสาฯ จ.อตุรดติถ์  

จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้าง

ภูมิต้านทาน และปลุกจิตสำานึกให้แก่ยุวชนไทย โดยเฉพาะนักเรียน

ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย และเครือขา่ยกลุม่โรงเรยีนคุง้ตะเภา –  

ถำ้าฉลอง ให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด  

โดยใช้หุ่นยนต์ระดับพื้นฐานเป็นสื่อ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒  

ณ โรงเรียนป่าขนุน จ.อุตรดิตถ์

 นครศรีธรรมราช	นครแหง่อารยธรรม เมือ่วนัที ่๘ ต.ค. 

๒๕๖๒ วฒุอิาสาฯ จ.นครศรธีรรมราช ประชุมประจำาเดือนตุลาคม 

๒๕๖๒ ในโอกาสนีไ้ดเ้ขา้พบและแนะนำาตวัวฒุอิาสาฯ กบันายศริพิฒั  

พฒักลุ ผูว่้าราชการจังหวัดนครศรธีรรมราช คนใหม ่โดยการทำางาน 

จะมุ่งเน้น “นครแห่งอารยธรรม” ที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม 

ความม่ันคง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ศาลากลางจังหวัด

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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รบัทราบนโยบายการทำางานของผูว้า่ราชการจังหวดั	วฒุอิาสาฯ  

จ.ยะลา เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนใหม่ พร้อมทั้งรับทราบนโยบาย 

และแนวทางการขับเคล่ือนงานร่วมกับจังหวัด ณ ศาลากลาง 

จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

 

 

 

	 วุฒอิาสาฯ	รว่มหารอืการพฒันาจงัหวดั  วฒุอิาสาฯ จ.พทัลงุ 

รว่มประชมุปรกึษาหารือและรบัฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาจงัหวัด ๕ ป ี 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวนประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)  

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมทองอินทรา โรงแรม 

ชัยคณาธานี จ.พัทลุง

 เสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนงานผู้สูงอาย ุวุฒิอาสาฯ 

จ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขา

สมาคมสภาผูส้งูอาย ุ๑๔ จังหวดัภาคใต ้เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ในการพัฒนาเครือขา่ยชมรมผูส้งูอายใุนยคุไทย ๔.๐ ทำาให้ได้ความรู ้ 

ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติและแก้ปัญหาการทำางาน รวมท้ัง

การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ เมื่อวันท่ี ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

อ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่

	 ประชุมสมัชชาสุขภาพ	จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒ 

นายสทุธิธรรม เลขวิวัฒน ์วุฒอิาสาฯ จ.ระยอง ร่วมประชุมเวที

สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง เพื่อสานพลังและสร้างการมีส่วนร่วม

ของทกุภาคสว่น ทัง้องคก์รเครอืขา่ยภาคประชาชน ประชาสังคม 

รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ในการร่วมคิด  

ร่วมรับรู้ผลการทำางานของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และ 

ศนูยป์ระสานงานชุมชน (ศปจ.) ระยอง สู่การสร้างนโยบายสาธารณะ 

ในทุกระดับในรูปแบบสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้น 

“การสร้างสังคมดี องค์กรชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สุขภาพแข็งแรง สังคมเป็นสุข” ณ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

	 รว่มงานมหกรรมสานพลงัสขุภาวะภาคกลาง	นายครรชติ  

เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 

วุฒิอาสาฯ จ.ระยอง นายอาคม ภูติภัทร วุฒิอาสาฯ จ.ตราด 

พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ ภาคกลาง ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร

เวทีเสวนางานมหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง 

สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง” ประเด็น EEC 

แบบเปน็มติร ภายใตแ้นวคดิการใชพ้ืน้ทีร่ะดบักลุม่จงัหวัดเป็นฐาน 

และสานพลงัการทำางานแบบมสีว่นรว่ม ทัง้พลงัปญัญา พลงัสงัคม 

และพลังรฐั ทีป่ฏิบตังิานดา้นสุขภาพในเขตพืน้ทีอ่ยา่งบูรณาการ 

ในการจดัการปญัหาสขุภาพทีส่ำาคญัตาม “ปจัจยักำาหนดสขุภาพ” 

ของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์ 

คอนเวนชั่น จ.ระยอง

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

"เลียบเรียง                เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"open
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	 ทอฝา้ยเปน็สายบญุ	จลุกฐนิ	ถ่ินอบุลคนมธีรรม นายอาคม  

วามะลุน วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน 

ประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม"  

ประจำาปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

ทำานบุำารงุและสบืทอดพระพทุธศาสนา โดยมกีจิกรรม เชน่ การแสดง 

ชุดรำาเก็บดอกฝ้าย ตักบาตรดอกฝ้าย สายใยบุญ ขบวนแห่ผ้า 

และทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน เป็นต้น ณ วัดไชยมงคล เมื่อวันที่  

๗-๘ พ.ย. ๒๕๖๒

 อุบลราชธานีกับ

สงครามโลกครัง้ที	่๒	 

เมือ่วนัที ่๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒  

วุฒิอาสาฯ จังหวัด 

อุบลราชธานี นำาเสนอข้อมูลการสืบค้นประวัติศาสตร์สงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี  

และรวบรวมจัดทำาเป็นหนังสือ เพื่อให้สถาบันการศึกษาและ 

สาธารณชนได้รับทราบและนำาไปศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ต่อไป  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 พฒันาการทอ่งเทีย่วเมอืงสตลู	 วา่ท่ี พ.ต.พงศจ์กัรกฤษณ ์  
สิทธิบุศย์ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.สตูล และผู้ทรงคุณวุฒิอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าสตูล เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทและ 
ผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล (Draft Final  
Report) และจัดกิจกรรมเปิดตัวเมืองเก่าสตูล “มำาบังนครา  
เมืองเก่าสตูล” โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รอง ผวจ.สตูล  
เป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์เมืองเก่าสตูลที่ถือเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่เพื่อการสื่อสารและสืบทอดเรื่องราว 
ที่มีคุณค่าของเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน และพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล  
ณ ลานวัฒนธรรม (หน้าคฤหาสน์กูเด็น) 

	 ประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาคมวชิาชีพสุขศกึษา	เมือ่วนัที ่ 

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ นายปรีชา  สุสันทัด  และ รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  

วุฒิอาสาฯ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสุขภาพ เข้าร่วมประชุม 

เพือ่เตรยีมการประชมุวชิาการภายใต้กรอบพระราชบญัญติัสาธารณสขุ

ชุมชน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"เลียบเรียง                เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"

	 ร่วมร่างกฎหมายพัฒนาแหล่งนำา	วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช  

พัทลุง และสงขลา ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม

เชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “แนวทางในการจดัทำารา่งกฎหมายตามมาตรา 

๗๘ และรา่งประกาศกระทรวงตามมาตรา ๘๑ แหง่พระราชบญัญตัิ

ทรัพยากรนำ้า พ.ศ.๒๕๖๑ และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ใน

หน้าที่และอำานาจและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม” เพื่อนำาไปวิเคราะห์ผลกระทบต่อการทำางาน

ของหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านกระบวนการดำาเนินงาน 

บุคลากร และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒  ณ โรงแรม

ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ�่ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ�่หน้�ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ�้นต�มจ�่หน้�

❑  ๓. ไม่ยอมรับ

❑  ๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  ๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  ๖. เลิกกิจก�ร

❑  ๗. ย�้ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  ๘. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กทม.   ๑๐๑๐๐   หรือ 

 brainbank@nesdc.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙,  ๓๕๑๒,  ๓๕๒๔

 ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์    http://brainbank.nesdc.go.th 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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




