าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

ฉบับที่ ๒๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

❑ ·º·Ç¹¼Å§Ò¹áÅÐ°Ò¹¾ÅÑ§ à¾×èÍ¡ŒÒÇµ‹Íä»
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
พลังวุฒอิ าสาธนาคารสมอง ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคเหนือ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
เดือนธันวาคม ยังคงเป็นเดือนที่ชาวไทยทุกคนร่วมรำาลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา”
ทีม่ พี ระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อประเทศไทยอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ โดยพระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวโลก
เพื่อนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ปวงชนชาวไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ดีมีสุข
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำาและขับเคลื่อน
การนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูช่ มุ ชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพืน้ ที่ ซึง่ มีผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการ
เผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท
(มพท.) สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

(µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ òó)
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ
กระเป๋าสานจากกล่องนม ดอกไม้จากขวดน�้าพลาสติก แพร่ น�าเสนอ
แนวคิดแพทย์แผนไทย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ล�ำพูน น�าเสนอการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร เพือ่ ใช้ทดแทนยาปฏิชวี นะ พิษณุโลก น�าเสนอการด�าเนินงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องป่าชุมชน

วุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ ได้จัด
การประชุมรวม ๓ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคเหนือ เพือ่ เป็นการเผยแพร่ผลงานของวุฒอิ าสาฯ ทีไ่ ด้
ดำาเนินงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่
และร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์พดู คุยถึงแนวทางการดำาเนินงาน
ในระยะต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านบทความเรื่อง
“ทบทวนผลงานและฐานพลัง เพื่อก้าวต่อไปของวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง” ในจุลสารฉบับนี้
การแพร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส โควิ ด – ๑๙ ยั ง คง
พบการกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ คณะผู้จัดทำาฯ ขอให้
วุฒิอาสาฯ และผู้อ่านทุกท่านระมัดระวังและรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง และป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกล
จากไวรัสโควิด – ๑๙ ขณะเดียวกัน วุฒิอาสาฯ สามารถให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ ใ กล้ ชิ ด และ
ประชาชนทัว่ ไป และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันหยุดยัง้
การแพร่เชือ้ เพือ่ ชาติโดยเร็ว เพือ่ ให้สามารถกลับมาดำาเนินชีวติ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปกติ ภายใต้การดำาเนิน
ชีวิตวิถีใหม่ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ยังร่วมด้วยการจัดแสดงนิทรรศจากภำคีกำรพัฒนำอื่น
ได้แก่ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน และส�านักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย

สุดท้าย เวทีระดับภำค จบไปด้วยดี วุฒิอาสาฯ ทุกจังหวัด
ได้ทบทวนขุมพลังที่มี และได้เห็นถึงแนวทางการด�าเนินงาน
ของเพื่อนวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น ๆ อีกทั้งยังมีข้อคิดหลายประเด็น
ที่วุฒิอาสาฯ สามารถน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินงานระดับปัจเจก
ระดับกลุ่ม เรียกได้ว่าเป็นการปัดฝุ่นของเดิม หรือเพิ่มเติม
สิ่งใหม่ รวมทั้งเตรียมผลงานส�าหรับที่จะมาน�าเสนอในเวทีระดับ
ประเทศ “๒๐ ปี ธนำคำรสมอง” ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ในช่ ว ง
เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔ ต่อไป
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เพือก้าวต่อไป ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ปี ๒๕๖๓ เป็นปีครบรอบการจัดตั้งธนาคารสมอง ๒๐ ปี
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ซึ่งมีบทบาทเป็นนายทะเบียนธนาคารสมอง จึงได้ทบทวน
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งความส�าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค
รวมทั้งรวบรวมเพื่อนเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมาตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว เพื่อน�าเสนอผลงานที่เป็นความส�าเร็จ
ของวุฒิอาสาฯ มากมายทั่วประเทศ ให้สาธารณะได้ตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ผลงานของวุ ฒิ อ าสาฯ ในเบื้ อ งต้ น ได้ ก� า หนด
ที่จะจัดแสดงผลการด�าเนินงานวุฒิอาสาฯ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓
ทีผ่ า่ นมา แต่ตอ้ งพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙
จึงต้องเลื่อนการจัดงานมาในปี ๒๕๖๔ นี้
ในช่วงที่ผ่านมา สศช. โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) และมูลนิธิ
พัฒนาไท (มพท.) ได้จัดเวทีประชุมในระดับภูมิภาค ในชื่อ
“พลังวุฒิอำสำธนำคำรสมอง ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เป็นเวที
ส�าหรับวุฒิอาสาฯ ได้แสดงผลงาน และบอกเล่าเรื่องราว
ความภาคภูมิใจและสิ่งที่จะท�าต่อไปให้เพื่อนวุฒิอาสาฯ ร่วมภาค
และต่างภาค เพื่อนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม
ได้รับรู้ ซึ่งได้จัดเวทีแรก เมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ ภาคใต้ (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) และตามมาด้วยเวที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดสุรินทร์) ตามที่เคยกล่าวไปแล้วในจุลสารฉบับที่ผ่านมา
และเมื่อปี ๒๕๖๓ ได้จัดเวทีครบทุกภูมิภาคคือ ภาคกลาง
(จังหวัดเพชรบุร)ี ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา) และสุดท้าย
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) โดยมีการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ในการจัดเวทีแต่ละครั้ง นอกจากเรื่องราวที่วุฒิอาสาฯ ได้น�า
มาบอกเล่าแล้ว ยังมีสว่ นของการเติมเต็มองค์ความรูจ้ ากสภาพัฒน์
และกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท มีมุมมองใหม่ ๆ จากแขกรับเชิญ
ในวงเสวนาในแต่ละภาค รวมทั้งมีมุมนิทรรศการให้วุฒิอาสาฯ
แต่ละจังหวัดได้น�าของดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาค
มาจัดแสดง เวทีภาคกลางและภาคเหนือมีความพิเศษ เนื่องจาก
มี ก ารแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากเจ้ า บ้ า นเพื่ อ ต้ อ นรั บ แขก
ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าบ้าน ผู้ชม ต่างก็ตื่นตา ตื่นใจไปด้วยกัน
การจัดเวทีระดับภาค ใช้เวลาจัดกิจกรรม ๒ วัน มีผู้เข้าร่วม
การประชุมจากวุฒิอาสาฯ และเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้
ในแต่ละเวที สภาพัฒน์ได้นา� เรือ่ งราวไปเล่าสูก่ นั ฟัง ใน ๒ เรือ่ ง คือ
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การแสดงเวทีภาคเหนือ
๑) ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำภำคและทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำ
เพือ่ ฉายภาพการพัฒนาในระดับภูมภิ าค และ ๒) ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ
ของคนในแต่ละภูมิภำค ดัชนีความก้าวหน้าของคน หรือ HAI
(ค่าคะแนนระหว่าง ๐ - ๑) เป็นการวัดความก้าวหน้าการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในระดับจังหวัด มีองค์ประกอบ ๘ ด้าน
๓๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) สุขภาพ (๒) การศึกษา (๓) ชีวิตการงาน
(๔) รายได้ (๕) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (๖) ชีวิตครอบครัว
และชุมชน (๗) การคมนาคมและการสือ่ สาร และ (๘) การมีสว่ นร่วม
สภาพัฒน์น�าไปเล่าให้ฟังเพื่อให้แต่ละจังหวัดได้ทราบถึงล�าดับ
การพัฒนาคน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งจุดเด่น จุดด้อย
ในการพัฒนาคนของจังหวัด เพื่อน�าไปแก้ไขและพัฒนาคนต่อไป
นอกจากนัน้ ยังมีชว่ งเรือ่ งรำวดี ๆ จำก เวทีวฒ
ุ อิ ำสำธนำคำรสมอง
ในแต่ละภาค ในแต่ละเวที มีช่วงที่มีความพิเศษเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว มีของดีจากเวทีเสวนา เวทีการระดมความเห็น
และช่วงวุฒิอาสาฯ เล่าให้ฟัง พร้อมทั้งวุฒิอาสาฯ ได้น�าผลงาน
มาจัดนิทรรศการ หรือเรียกว่า ช่วงน�าของดีมาโชว์
เมื่อเวทีสุดท้ายจบลง ก็นับได้ว่าวุฒิอาสาฯ ได้มีความพร้อม
ส�าหรับการน�าผลงานมาเสนอในเวทีระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ อันเป็นเดือนมหามงคลของประชาชน
ชาวไทยที่จะได้ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง โดยวุฒิอาสาฯ จะได้ร่วมแสดงถึงความส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชด�ารัส อันเป็น
จุดเริ่มต้นของงานธนาคารสมองในเวลาต่อมา

พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคกลาง
(วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี)
นำงสำวเอกรัตน์ นำคำคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เล่าถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัด
เพชรบุรี คือ “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่ำอยู่ น่ำกิน น่ำเทีย่ ว ระดับประเทศ”
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรครบวงจร (๒) การเสริมสร้างความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพทีพ่ งึ่ ตนเองได้ดว้ ยศาสตร์พระราชา และ (๓) การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และกล่าวถึงวุฒิอาสาฯ ว่า
ภูมใิ จทีม่ ี “ผูส้ งู วัยมีจติ อำสำช่วยเหลือพัฒนำพืน้ ที่ และเป็นอีกหนึง่ พลังทำงสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
และน่ำภำคภูมิใจของประเทศ”
นำยธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ชี้ให้เห็นประเด็นส�าคัญว่า โควิด - ๑๙
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โลกและไทย คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศประสบปั ญ หาว่ า งงาน
ดังนั้น “โลกยุค New Normal ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่มากมาย แม้คาดกันว่าโควิด - ๑๙
อาจเบาบางลงได้ภายใน ๒ ปี แต่อาจต้องเผชิญกับโรคระบาดใหม่อีกเป็นระลอก จึงจ�าเป็น
ต้องปรับทั้งวิธีคิดและการบริหารจัดการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง
ในยุคใหม่ ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างมิติสุขภาพกับมิติเศรษฐกิจที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย
“ความอยู่ดีมีสุข” หรือ Well-being ที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม โดยทุนทางสังคมมีความส�าคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายสุขภาวะ ประกอบด้วย 3E ได้แก่
Empathy การรับฟังความคิดเห็น Empower การสร้างการมีสว่ นร่วม และ Engagement การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในฐานะ
ที่เป็นเจ้าของกิจกรรม การพัฒนาอย่างแท้จริงด้วยการยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและทิศทางการพัฒนาภาคกลาง
นำยเชิญ ไกรนรำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ สศช. เล่าถึง ทิศทาง เป้าหมาย
การพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร คือ “พัฒนำกรุงเทพฯ สู่มหำนครทันสมัย และภำคกลำง
เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง” ใน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนากรุงเทพฯ
เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
(๒) พั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ นานาชาติ แ ละสร้ า งความเชื่ อ มโยง เพื่ อ กระจายการท่ อ งเที่ ย ว
ทั่วทั้งภาค (๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) บริหารจัดการน�้าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย – ภาคกลาง – เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ (๖) พัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาภายในประเทศ
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ดัชนีความก้าวหน้าของคน
นำงสำวดวงกมล วิมลกิจ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนารายได้และการกระจาย
รายได้ สศช. ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ค่ า ดั ช นี HAI ภำคกลำง ในปี ๒๕๖๒ อยู ่ ที่ ๐.๖๔๙๙
สูงกว่ำ HAI ภำพรวมระดับประเทศ (๐.๖๒๑๙) โดยมีค่าดัชนีในการพัฒนาคนดีขึ้น ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยฯ ครัวเรือนมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมากขึ้น ด้านการคมนาคมและ
การสื่อสาร มีการเข้าถึงมือถือและอินเทอร์เน็ต และถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น ด้านชีวิต
การงาน มีสัดส่วนผู้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น และด้านการศึกษา มีอัตราการเข้าเรียน ค่า IQ และคะแนน O-Net เพิ่มขึ้น
แต่ยังมีส่วนที่ค่าดัชนีลดลง ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ จากการเพิ่มขึ้นของคนจนและหนี้สินครัวเรือน และด้านการมีส่วนร่วม
จากการไปใช้สิทธิลงประชามติลดลง ทั้งนี้ จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี
และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ อ่างทอง กาญจนบุรี และชัยนาท ตามล�าดับ

ช่วงเรื่องราวดี ๆ จาก เวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง
แบ่งปัน จาก เวทีเสวนา “พลังสูงวัยร่วมสร้างชุมชนสู่ความเท่าเทียม”
เป็นช่วงที่มีแขกรับเชิญมาบอกเล่าเรื่องราว เพื่อจุดประกาย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับวุฒิอาสาฯ ๓ เรื่อง

การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�า้
ในระดับพื้นที่ โดยนำยศิวโรฒ

จิตนิยม ประธานสถาบันการเงิน
ชุ ม ชน ต� า บลหนองสาหร่ า ย
อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
พูดถึงปัญหาความเหลือ่ มล�า้ ในประเทศ
และเสนอว่า ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชมุ ชน
และท้องถิน่ เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ด้วยการด�าเนินการ
อย่างมีสว่ นร่วมกับภาคีการพัฒนาให้มากขึน้ พร้อมกับมีแนวทาง
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า คือ (๑) ทบทวนวิถีชีวิต อดีต
และปัจจุบันของชุมชน (๒) ค้นหาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา
(๓) ตั้งเป้าหมายในอนาคต เน้นให้ทุกคนมีความสุข (๔) ก�าหนด
แผนการด�าเนินงาน โดยใช้ศักยภาพในพื้นที่ตนเองเป็นหลัก
(๕) ปฏิบัติการอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ต่อเนื่อง และ (๖) พัฒนา
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตไทย เสริมด้วยกระบวนการ
ขับเคลือ่ นงาน ให้ “คนอยูด่ มี คี วามสุขยัง่ ยืน” ดังนี้ (๑) รูจ้ กั ตนเอง
รู ้ จั ก ชุ ม ชน พั ฒ นาชุ ม ชน ด้ ว ยการจั ด ท� า แผนชี วิ ต แผน
ชุมชน และแผนท้องถิ่น (๒) ชุมชนต้องปรับตัว ให้เหมือนน�้า
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ด้วยการผสมผสานทฤษฎีนา�้ ตก (การสัง่ การจากบนลงล่าง)
และทฤษฎีนา�้ พุ (การระเบิดจากข้างใน) (๓) ปรับเป้าหมาย
การพัฒนาคนและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาคนและชุมชนสู่
“ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข” (๔) ปรับเป้าหมายชีวติ สูก่ ารมีความสุข
ด้วยการปรับความคิด : คิดเป็นระบบ คิดพึ่งตนเอง
คิดเพื่อส่วนรวม และปรับการกระท�า : ท�าร่วมกัน ท�าตาม
วิถชี วี ติ ท�าตามหน้าที่ ซึง่ ความสุขจะท�าให้เกิดการแบ่งปัน
และเอื้อเฟื้อ และ (๕) จัดท�าข้อก�าหนด/ธรรมนูญชุมชน
ที่มีเกณฑ์ความสุข และตัวชี้วัดความดี/คนดี
สุดท้ายเห็นว่า ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม
ในประเทศ จะเกิดได้ด้วยการน�าใช้ หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
ได้พระราชทานไว้ ร่วมกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุข
ให้ปวงประชา ซึ่งทุกคนจะได้รับความเท่าเทียมกัน
สอดคล้องกับหลักศาสนา คือ ลด ละ เลิกการท�าบาป/ท�าไม่ดี
ท�ากุศล/ความดี และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์

เกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดย นำยยุทธพงษ์

กอบกำญจนำ ไร่จอมยุทธ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากท�าไร่อ้อย ในแบบเกษตรแบบ
ดั้งเดิม มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราศัตรูพืช ท�าให้มีค่าใช้จ่าย
สูงมาก ส่วนราคาโรงงานเป็นผู้ก�าหนด จึงขาดทุนสะสม
มาตลอด อีกทั้งการใช้สารเคมี ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ของสามพรานโมเดล จึงปรับเปลี่ยนมาท�า
เกษตรอินทรีย์ เลิกใช้สารเคมีทกุ ชนิด และปลูกพืชให้เลีย้ งตนเอง
ได้ ด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทัง้ การท�านา ปลูกอ้อย กล้วย
ไม้ยืนต้นต่าง ๆ และแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ
น�้าตาลอ้อยอินทรีย์ โดยส่งขายตลาดสุขใจ อ�าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม และออนไลน์ทาง Facebook Line ท�าให้
มีตลาดเป็นของตนเอง มีพลังต่อรอง สามารถก�าหนดราคา
และเลีย้ งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน และยังเหลือแจกจ่ายและแบ่งปัน
อีกด้วย ปัจจุบัน ไร่จอมยุทธ์พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้นกั เรียน เยาวชน และผูท้ สี่ นใจเข้ามาเรียนรู้
การท�าเกษตร อาทิ การปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ออ้ ยอินทรีย์
มีฐานการเรียนรู้ที่ยึดหลัก “ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
พอกิน พอใช้พออยู่ พอร่มเย็น” ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นต่าง ๆ
ที่สามารถใช้งานได้ อาทิ ปลูกไผ่ แล้วน�าต้นไม้/กิ่งไม้มาเผา
เป็นถ่าน “กำรแบ่งปัน เน้นควำมยั่งยืน” เช่น ปลูกพอกิน
ด้วยการปลูกข้าวและผักต่าง ๆ ท�าบุญ ท�าทาน แจก และขยาย
เชือ่ มโยงเป็นเครือข่าย นอกจากนี้ ยังได้รว่ มกับ โคก หนอง นำ
โมเดล ในการจัดการพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเหมาะสม ด้วยการผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับ
ธรรมชาติในพืน้ ที่ ผลลัพธ์ทชี่ ดั เจน คือ ในช่วงสถานการณ์โควิด
เกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
ผลกระทบน้อยมาก มีอาหารทานอย่างเพียงพอ จึงเรียกแนวทาง
การด�าเนินงานของตนเองว่า “เกษตรทำงรอด” ที่พร้อมรับ
วิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน

โดย นำงสำวภัทรพร เย็นบุตร ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA)
ได้เล่าให้ฟังถึงงานของ DEPA ในการท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบาย จัดท�าแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และดัชนี
ชี้วัดอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมดิจิทัล และน�ามาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น สังคม รวมทั้งพัฒนาก�าลังคน
ในการสร้าง Smart People ที่น�าไปสู่ Smart City,
Smart Home และ Smart Family ที่มีการใช้เทคโนโลยี
แบบ “ใช้เป็น ใช้สร้างสรรค์ และใช้ปลอดภัย” มีภารกิจ
ส�าคัญ ๒ ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุม
การพัฒนาทักษะ E-Commerce และเปิดร้านค้า Online
ให้แก่ผสู้ งู อายุและผูพ้ กิ าร และการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมกับน�าข้อมูลพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกลุ่มเปราะบาง มาเล่าให้ฟังบนเวที ถึงผลการส�ารวจว่า
ในปี ๒๕๗๘ กลุ่มผู้สูงอายุ ช่วงอายุ ๕๕ - ๖๔ ปี มีอุปกรณ์
สารสนเทศ ๑.๘ เครื่อง/คน และสนใจรับชมสื่อ online
ร้อยละ ๘๑ ผู้สูงอายุจ�านวนมากตกเป็นเหยื่อของภัย
จากเทคโนโลยี มีเพียงร้อยละ ๔.๒ ที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และมีประโยชน์ กลุม่ เด็กและเยาวชน ในช่วงอายุ ๑๖ – ๒๔ ปี
ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึงร้อยละ ๘๙.๘ ของผู้ใช้ทั้งหมด
โดยรูปแบบการใช้งานที่น�าไปสู่ความเสี่ยง คือ การคุกคาม
ด้วยวาจาทีม่ แี นวโน้มจะพัฒนาเป็นภัยรูปแบบอืน่ ทีม่ คี วามรุนแรง
มากขึน้ และกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ กิ าร โดยเฉพาะผูพ้ กิ าร
ทางหู ต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก แม้จะได้รับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่ยงั ขาดโอกาสการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น และสถานศึกษาที่รองรับผู้พิการมีจ�ากัด ดังนั้น
กลุ่มผู้พิการทางหูจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถน�า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา
“การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ” ภาคกลาง
เป็นช่วงที่วุฒิอาสาฯ และเครือข่าย ร่วมล้อมวงพูดคุย
ถึงแนวทางการด�าเนินงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่
(๑) การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (๔) การอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรม และ (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยมีแนวทางร่วมกันในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณสุข การด�ารง
ชีวติ วิถใี หม่ ให้แก่ชมุ ชน
และโรงเรียน หนุนเสริม
การท�างานในลักษณะ
“บวร” ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและพื้ น ที่
โดยอาศัย Big Data เป็นฐานข้อมูลในการท�างาน ถอดบทเรียน
และจัดท�าชุดเรียนรู้ คู่มือในโครงการที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม เผยแพร่
และขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเติมเต็มองค์ความรู้
ที่หลากหลายให้แก่วุฒิอาสาฯ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคม
ออนไลน์ นวัตกรรมการท�างานในรูปแบบใหม่

ด้านที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ส่ ง เสริ ม การท� า
“One Plan” ทีเ่ ชือ่ มโยง
บู ร ณาการแผนงาน
ระดับหมู่บ้าน ต�าบล
อ� า เภอ และจั ง หวั ด
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อบรมให้ความรู้ เพือ่ สร้างงาน
สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดงาน รวมพล “คนอาสา”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด�าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และก�าหนดทิศทาง
การด�าเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและป้องกันโรค
และสร้างผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) คนต้นแบบ
และพื้นที่ต้นแบบ

ด้านที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
มุ่งเน้นให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความสามัคคี
ท� า งานอย่ า งบู ร ณาการ
ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
มั่นคง ส่งเสริมการท�างาน
แบบจิตสาธารณะ (จิตอาสา)
สร้างแรงจูงใจ และหาผู้สืบทอด โดยท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สภาวัฒนธรรม
ภาคเอกชน ท�างานในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไปที่เป็นความต้องการของชุมชน ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สร้างวินัยให้กับชุมชน และต้องปฏิบัติอย่างมีสติ

ด้านที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการด�าเนินงานโครงการบ้านถนอมโลก โดยการใช้
โซล่าเซลล์ จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน
การน�าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รณรงค์
ให้ความรู้ในการก�าจัดขยะที่ถูกวิธี การใช้ถังบ�าบัดไขมัน
การผลิตน�้า EM สนับสนุนการท�าเกษตรอินทรีย์ การท�า
ธนาคารน�้าใต้ดิน การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนส่งเสริม
การท�าธนาคารต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าชายเลน และส่งเสริม
การน�าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลือ่ นงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
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เน้นการท�างานพัฒนา
เด็ก เยาวชน และผูส้ งู อายุ
โดยพัฒนาเครื่องมือและ
ทักษะในการประสานงาน
การจั ด ท� า ฐานข้ อ มู ล
สถานการณ์ ปัญหา และ
ความต้องการของพื้นที่ เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดพื้นที่ในการสร้างการยอมรับจากชุมชน
และเครือข่ายโดยขอให้ สศช. สนับสนุนการท�างานของวุฒิอาสาฯ
ทั้งในเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการ เพื่อให้การด�าเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เล่าให้ฟัง จาก วุฒิอาสาฯ ภาคกลาง
วุฒอิ าสาฯ แต่ละจังหวัดเล่าให้ฟงั ชัด ๆ สัน้ ๆ ว่าด�าเนินงาน
เรือ่ งอะไรกันบ้าง หรือวางแผนท�าอะไรต่อไป ไล่เรียงรายจังหวัด
ดังนี้
@กรุงเทพมหำนคร ท�างานเรือ่ งโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร
และสุขภาพอนามัย @กำญจนบุรี มีโครงการดนตรี กีฬาบ�าบัด
ให้ผู้สูงอายุ และสอนการอ่าน - เขียนให้นักเรียนในโรงเรียน
@ชัยนำท ท�างานเกี่ยวกับการเกษตร ลดการใช้สารเคมี
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในการด�าเนินงานและเผยแพร่สสู่ าธารณะ พร้อมทัง้
ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ @นครปฐม
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนแก่
ภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น @นนทบุรี มีโครงการปลูกไม้ผลและ
ขึ้นทะเบียน GI ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน และมะม่วง โครงการ
ปลูกต้นไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ต้น การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูส้ งู อายุ และการวิจยั ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ @ปทุมธำนี ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมอาชีพให้แก่
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ตั้ งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า เช่น
ทักษะการผลิต การแปรรูป การขาย การตลาด เป็นต้น
พร้อมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อน�าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน @ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ในวัยใส (ผู้สูงอายุ) และสรรหาวุฒิอาสาฯ เพิ่มเติม @เพชรบุรี
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน คนในชุมชน และผู้สนใจ ศึกษา
ดูงานโครงการตามแนวพระราชด�าริในจังหวัด เพือ่ น�าองค์ความรู้
ไปสร้างงาน/อาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
@พระนครศรีอยุธยำ มีบทบาทเป็นทีป่ รึกษาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองอโยธยา ด้านผู้สูงวัยและ
ด้านสวัสดิการ และเทศบาลต�าบลเกาะเรียน ด้านการท่องเทีย่ ว
ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม และมีเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวน
วุฒิอาสาฯ ให้ได้อย่างน้อย ๒ คน/เดือน @รำชบุรี ส่งเสริม
การท�าเกษตรอินทรีย์ ลด/เลิกใช้สารเคมีการเกษตร ลดการเผา
ซากพืชและวัชพืช สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า และดูแลสุขภาพ
ให้ชาวบ้านปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า @ลพบุรี อยู่ระหว่าง
หาแนวทางการท�างานกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในกลุม่ เด็ก
เยาวชน และกลุม่ คนเปราะบาง @สิงห์บรุ ี ขับเคลือ่ นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ @สุพรรณบุรี ด�าเนินกิจกรรม
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม/ฟืน้ ฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย @สมุทรปรำกำร ท�างานด้านการจัดการขยะ

การน�าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน�้ามันดีเซล เบนซิน และผ้าไตร
จีวร ผ้าอาบน�า้ ฝน @สมุทรสำคร พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
อาทิ โครงการอาหารกลางวัน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความ
ร่วมมือกับอาสาสมัครและกลุ่มต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่สาธารณะ @สมุทรสงครำม ด�าเนินงาน
โครงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกที่ดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน @สระบุรี เน้นการพัฒนาอาชีพ ทรัพยากร
ธรรมชาติ การปฏิบตั ติ ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จิตอาสา
ประสานภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ การสรรหา
วุฒิอาสาฯ และเผยแพร่บทบาทวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง และ
@อ่ำงทอง สืบทอดและสานต่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่
งานแทงหยวก ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
สุ ด ท้ า ย นำยพำยั พ พยอมยนต์
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ฝำกข้อคิด
ว่า “ตลอดระยะเวลา ๖ ทศวรรษของ
การพั ฒ นาประเทศ เศรษฐกิ จ ไทย
ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนจากภายนอก
และภายในประเทศ ร้อยละ ๖๐ พึ่งพา
การส่งออกและการท่องเที่ยวถึง ร้อยละ
๑๗ ของ GDP เกิดปัญหารวยกระจุก จนกระจาย
ประชากรมีหนี้สินครัวเรือนสูงถึงร้อยละ ๘๑ ของ GDP ดังนั้น
ประชาชนจึงควร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ การระเบิดจากข้างใน และการดูแล
ซึง่ กันและกัน มองคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาใน ๓ มิติ คือ ด้านกาย
มองแบบองค์ ร วม สุ ข ภาพดี ขึ้ น อยู ่ กั บ หลายองค์ ป ระกอบ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การออกก�าลังกาย และอาหาร ที่เชื่อมโยง
สู ่ ร ะบบการผลิ ต อาหารเกษตรอิ น ทรี ย ์ และถู ก สุ ข อนามั ย
ด้านจิตใจ ใช้หลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักพื้นฐาน ที่น�าไปสู่
ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลา ความอดทน
อดกลั้น และด้านสติปัญญา นอกจากการเรียนในระบบแล้ว
การเรียนตามอัธยาศัย การฝึกอบรม การฝึกวิชาชีพ เป็นสิ่งส�าคัญ
เพือ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การรักษาสภาพแวดล้อม
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ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การน� า ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มาใช้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของมนุษย์ให้มีมาตรฐาน โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ
คนรุ่นหลัง การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 การฟื้นฟูป่าชายเลน
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างและส่งเสริมอาชีพ ส�าหรับ แนวทาง
การท�างานของวุฒอิ าสาฯ นัน้ จะต้องบูรณาการการท�างาน
กับภาคีเครือข่าย และประสานแผนงานและโครงการต่าง ๆ
ในระดับแผนชุมชน แผนต�าบล แผนอ�าเภอ ตามความต้องการ
ของคนในพื้นที่ และผลักดันเข้าสู่แผนของจังหวัด จนเกิด
การเชื่อมโยงแผนกันทั้งประเทศ”

ของดี มีมา Show
ภาคกลาง มีของดีจากวุฒอิ าสาฯ หลายจังหวัดมาจัดแสดง
ให้เพื่อนวุฒิอาสาฯ และแขกผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ได้เยี่ยมชม
บางส่วนสามารถซือ้ หาติดมือกันกลับไปบ้าง รวบรวมได้ ดังนี้
เพชรบุรี : วิถีตำล งำนช่ำงศิลป์ชั้นครู คู่เมืองเพชรบุรี
น�าเสนอวิถชี วี ติ ของคนจังหวัดเพชรบุรที มี่ คี วามผูกพันกับต้นตาล
มาตั้งแต่อดีต การแปรรูปต้นตาลเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์
ของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งน�าเสนองานช่างศิลป์จากครูช่าง
เมืองเพชรฯ งานศิลปะลายรดน�้าปิดทอง ปูนปั้น ขนมหวาน
เมืองเพชร อาหารและผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากต้นตาล อาทิ
ลูกตาลลอยแก้ว น�้าตาลสด ของใช้ของเล่นผลิตจากต้นตาล
สุพรรณบุรี : ดอกไม้ประจ�ำชำติ
อำเซียน (๑๐ ประเทศ) ประดิษฐ์
ด้วยดินไทย สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้
ประจ�าชาติอาเซียน (๑๐ ประเทศ)
ที่ประดิษฐ์ด้วยดินไทยของจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผลงานที่มีความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
กำญจนบุรี : พลังภูมปิ ญ
ั ญำผูส้ งู อำยุจงั หวัดกำญจนบุรี
เรือ่ งกล้วย ช่วยเศรษฐกิจ ทอดมันหัวปลี กล้วยทอด กล้วยอบ
ปั้นตุ๊กตาดูดกลิ่น (จากค�าโบราณที่ว่า “ปั้นวัวปั้นควายให้ลูก
ท่านเล่น”) ดอกไม้จากฟร์อยยา
รำชบุรี : กำรเพิม่ มูลค่ำกล้วยตำนีดว้ ยนวัตกรรม สาธิต
การท�ากระทงและบายศรีจากใบตองกล้วยตานี กาบกล้วย
ตานีใช้นวัตกรรมรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ
แฟ้มเก็บเอกสาร โดยมีลวดลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มาเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ�้ากัน
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สมุทรสงครำม : สิง่ ประดิษฐ์ในขวดแก้ว/
สมำธิพอเพียง สาธิตการประดิษฐ์ของตกแต่ง
และของที่ระลึกจากการน�าสิ่งของเล็ก ๆ
ใส่ในขวดแก้วให้สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่า
และสร้างรายได้
นนทบุรี : กำรปลูกต้นไม้และกำรอนุรักษ์
พันธ์ไม้ของจังหวัดนนทบุรี สาธิตการท�าน�้าจุลินทรีย์ชีวภาพ
และแจกผู้ร่วมงาน และการจัดแสดงต้นไม้ของดีเมืองนนท์ ได้แก่
ทุเรียน ส้มโอ และมะม่วงยายกล�่า
นครปฐม : นวัตกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์กับเกษตรกรรม
และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ ในบ้ ำ นเรื อ น ตำมแนวปรั ช ญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง น� า เสนอวิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านเรือน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงาน
สะอาดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ปทุมธำนี : หัตถกรรมสร้ำงสรรค์จำกกระดำษ
Paper Mache สาธิตขั้นตอนการผลิต
Paper Mache เป็นงานหัตถกรรม
ที่สวยงาม แสดงการท�างานประดิษฐ์
ที่ง่ายจากวัตถุดิบใกล้ตัว มองขยะ
ให้เป็นศิลปะ โดยน�ากระดาษทีใ่ ช้แล้ว
มาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะหัตถกรรม
เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
พระนครศรีอยุธยำ : มรดกภูมิปัญญำ น�าเสนอมรดก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พืชสมุนไพร อาหาร ศิลปวัฒนธรรม
ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
ที่รู้จักแก่สาธารณะ
อ่ำงทอง : ศิลปะกำรแทงหยวกกล้วย
สาธิตงานศิลปะการแทงหยวกกล้วย
ให้ เ ป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ส วยงามและ
มี คุ ณ ค่ า อาทิ กรอบรู ป ส� า หรั บ ใส่
พระบรมฉายาลักษณ์ ของประดับตกแต่ง
ในงานประเพณีต่าง ๆ เป็นการรักษาศิลปะ
ทางภูมิปัญาที่ทรงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมไทย
สมุทรปรำกำร : กิจกรรมอำสำดูแลสิง่ แวดล้อมสมุทรปรำกำร
ส�ำหรับคุณและฉัน (Heal Environment for You and for Me)
น�าเสนอกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน/เพาะกล้าไม้ การบ�าบัดน�า้ เสีย
ด้วยขวดนมเปรี้ยว การบ�าบัดน�้าเสียคลองชลประทานหน้าสถาน
ตากอากาศบางปูด้วย EM Ball และจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ

พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคตะวันออก
(วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี)
นำยธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท กล่าวปาฐกถา ถึงการปรับวิธีคิด
และการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างมิติสุขภาพกับมิติเศรษฐกิจ
ทีจ่ ะน�าไปสูเ่ ป้าหมาย “ควำมอยูด่ มี สี ขุ ” หรือ Well-being ของสังคม ตามแนวคิดคนเป็นศูนย์กลาง
แบบบูรณาการ และเสริมสร้างระบบให้เอือ้ ต่อการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างพลังอ�านาจ
ของชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารเพือ่ เปิดโอกาสการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ทักษะการแสวงหาความรู้ จัดการความรู้
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการประกอบกิจกรรมการผลิต การบริโภค จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อทุกกลุม่ อายุในสังคม
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง ทุนทางสังคม ๓ E ได้แก่ Empathy ความเข้าใจกัน รับฟังความคิด แลกเปลี่ยน
ข้อมูล สะท้อนปัญหาซึ่งกันและกัน Empower การสร้างการมีส่วนร่วมในการคิด อ่าน วางแผนการตัดสินใจของทุกฝ่าย
เกิดเป็น Group Genius หรือสังคมแห่งความรู้ และ Engagement การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ เป็นมรดกที่ล�้าค่าที่จะช่วยให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยได้ และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
นำงสำวชนกมน รุยำพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ สศช. เล่าถึง ศักยภาพและโอกาส
ในการพัฒนาภาคตะวันออก ได้แก่ “ศูนย์รวมอุตสำหกรรมของประเทศและเชือ่ มโยงกำรขยำยตัว
จำกกรุงเทพฯ แหล่งเกษตรกรรมทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง ศูนย์กำรค้ำชำยแดน
ระหว่ำงไทย - กัมพูชำ และเป็นประตูสเู่ ศรษฐกิจโลก” ซึง่ มีประเด็นท้าทาย ได้แก่ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในเมืองอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและปริมาณน�้าไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตร ทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่สอดรับกับระดับการพัฒนา และอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ยงั ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรม โดยแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย
ส�าคัญคือ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียน ด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน (๒) การเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล (๓) การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว (๔) การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ จริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และ (๕) การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมลพิษ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดพืน้ ทีเ่ มืองผลไม้และพืชสมุนไพร เป็นมหานครผลไม้เมืองร้อน
แห่งเอเชีย และยกระดับพืชสมุนไพรสูธ่ รุ กิจสมุนไพรในตลาดสากล สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาดินและน�า้ สร้างเกษตรกรอัจฉริยะ
การยกระดับการค้าสูร่ ะบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางการเกษตร และส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
โดยฟืน้ ฟูและพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างครบวงจรทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและความต้องการของนักท่องเทีย่ ว พัฒนาการตลาด
การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในลักษณะ
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (One Plan) ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
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ดัชนีความก้าวหน้าของคน
นำยภูมิสุข คณำนุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ สศช. ให้ข้อมูลว่า
จังหวัดที่มีค่าดัชนีในการพัฒนาคนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดคือ ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา
ตามล�าดับ และจังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนในแต่ละด้านมากที่สุด ๓ ล�าดับแรก ดังนี้
ด้ำนสุขภำพ ได้แก่ ตราด ระยอง ปราจีนบุรี ด้ำนชีวิตกำรงำน ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ด้ำนที่อยู่อำศัยฯ ได้แก่ สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ด้ำนคมนำคม ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด
ด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง นครนายก ด้ำนรำยได้ ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ด้ำนชีวิตครอบครัวฯ ได้แก่
ชลบุรี ระยอง ตราด และด้ำนกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ ตราด ปราจีนบุรี จันทบุรี จากค่าดัชนีดังกล่าว ชี้ถึงความก้าวหน้า
การพัฒนาคนในแต่ละด้าน ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับปัญหาและการค้นหาสาเหตุเชิงลึก
เพื่อน�ามาสู่การพัฒนาคนให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับด้านอื่น ๆ ต่อไป

ช่วงเรื่องราวดี ๆ จาก เวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง
แบ่งปัน จาก เวทีเสวนา “วิถีตะวันออกวิถีแห่งความสุข
สร้างสังคมเสมอภาคและเท่าเทียม” ภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙
ในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ค - ๑๙ รั ฐ บาลได้ อ อกนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ส่งผลดีตอ่ การฟืน้ ตัวของทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล สัตว์น�้าเพิ่มขึ้น
และขยะลดลง อย่างไรก็ตาม เมือ่ สถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ
ควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมิให้
ถูกท�าลายจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น การปรับเพิ่ม
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

การพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้าง
รากฐานที่สมดุลและยั่งยืน รศ.ดร.อรพรรณ ณ บำงช้ำง

ศรีเสำวลักษณ์ กรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กล่าวถึง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจา� นวนมหาศาลในการผลิต โดยผูผ้ ลิตมุง่ เน้น
การบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ละเลยต้นทุน
ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เสือ่ มโทรมและลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ป่าชายเลนทีเ่ ป็นทัง้
แหล่งพลังงาน แหล่งไม้ใช้สอยและก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยและ
อนุบาลสัตว์น�้า แหล่งเพาะพันธุ์พืชหลายชนิด แหล่งรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
รวมทั้งลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าป่าบกถึง
ร้อยละ ๕๐ ผูผ้ ลิตควรให้ความส�าคัญกับการบริหารต้นทุนการผลิต
ที่แท้จริงทั้งต้นทุนจากการผลิตสินค้าและต้นทุนทางสังคม
หรือความสูญเสียหรือผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคม
ภาครัฐจึงควรก�าหนดนโยบายที่เป็นกลไกทางการเงิน
เพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
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ก้าวสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมกับการสร้าง
ความมั่ น คงทางอาหารที่ ยั่ ง ยื น

นำยกันตพงษ์ แก้วกมล กรรมการ
พั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ์ แ ห่ ง ชาติ
และเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ประเทศไทย ชี้ให้เห็นปัญหาส�าคัญ
ของการท�าเกษตรคือ ขาดแคลน
แรงงาน ต้องน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
มาใช้ เพื่อพัฒนา อ�านวยความสะดวก
และต่อยอดให้แก่เกษตรกร ปัจจุบนั วิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้ประดิษฐ์
และคิดค้นเครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร ที่สอดคล้องกับวิถี
การเกษตรของไทย และเกษตรกรสามารถปรึกษาศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด และเมื่อมีการแพร่ระบาดของ
โควิด – ๑๙ ท�าให้คนมองเห็นคุณค่าของภาคเกษตรมากขึ้น
ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และการแบ่งปันอาหาร
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
สาธารณสุข ได้ท�างานร่วมกันในการสนับสนุน/
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ด้วยการให้โรงพยาบาลต่าง ๆ

ซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปประกอบอาหาร ให้ราคาสูงกว่าตลาด
ร้อยละ ๒๐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การท�าการเกษตรมีความยั่งยืน
และเป็นแหล่งจ้างงานที่ต่อเนื่อง ภาครัฐต้องสนับสนุนและช่วยเหลือ
เกษตรกรในการวางแผนการผลิ ต ให้ มี ผ ลผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) GMP/
HACCP เป็นต้น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต จ�าหน่าย
และบริโภคอาหารปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นำงภำรนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการ
อิสระด้านผังเมือง กล่าวถึง ภาครัฐ
ได้ให้ความส�าคัญกับการบรรลุตัวชี้วัด
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีความเข้าใจ
ทีจ่ า� กัด ไม่สามารถเชือ่ มโยงผลกระทบและผลประโยชน์จากการบรรลุ
SDGs เข้ากับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ซึ่งส่งผลต่อความร่วมมือของ
ประชาชนในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ ด้วยเหตุนี้
ภาคประชาสังคมจึงจัดท�าตัวชีว้ ดั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับชุมชน เพือ่ เชือ่ มโยง
กระบวนการท�างานของชุมชนกับความรู้ความเข้าใจ SDGs ที่ส่งผล
ต่อการด�าเนินวิถชี วี ติ ของชุมชน ใน ๒ พืน้ ที่ ได้แก่ ชุมชนป้อมมหำกำฬ
กรุงเทพมหำนคร โดยสร้างกระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์
ชุมชนป้อมมหากาฬ สู่รูปธรรมการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับชุมชน” ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและขาดความมั่นคง
ในที่ดินบริเวณป้อมมหากาฬ และภาคีการพัฒนา มาร่วมกันจัดท�า
ข้อเสนอการพัฒนาชุมชนและตัวชี้วัดความยั่งยืนในระดับชุมชน
ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองเก่า ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม และสามารถเชือ่ มโยงการพัฒนา
ของชุมชนเข้ากับการพัฒนาระดับจังหวัด ประเทศ และการเป็นหุน้ ส่วน
การพัฒนาระดับโลก รวมทั้งสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
เยาวชนคนรุ่นใหม่ และพื้นที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ โดยชุมชน
ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน
การศึกษา จัดท�า “แผนผังภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม” เป็นแห่งแรก
ของประเทศในรูปของ Community Lab และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ภูมินิเวศในพื้นที่ออกเป็นภูเขา ที่นา ป่า และทะเล ที่มีความสัมพันธ์
กับวิถชี วี ติ ของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลา ปู นกเขาชวา เป็นต้น และวิถชี วี ติ /
ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดระบบเศรษฐกิจนิเวศ เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
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การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน และน�ามาสู่ร่าง
ข้อเสนอผังเมืองจะนะ เป็นการสร้างความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและความส�าคัญของการอนุรกั ษ์ภมู นิ เิ วศและ
ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่
ในตอนท้าย เสนอว่า การขับเคลือ่ นการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ ควรให้
ความส�าคัญใน ๒ ประเด็น คือ สร้ำงระบบพื้นที่ย่อย
(Node) ในชุมชนหรือย่ำนที่เชื่อมโยงถึงกัน ในจุด
ที่ท�า สร้าง ขาย และกระจายเกษตรกรรม/อาหาร
เพือ่ ให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้ในช่วงกักตัว/เว้นระยะห่าง
ทางสังคม โดยเฉพาะในเขตเมือง และขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีใหม่ นำยอรรถพล
วรรณกิ จ ผู ้ อ� า นวยการ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส� า นั ก งานฉะเชิ ง เทรา
เล่าถึง งานของการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.)
ปี ๒๕๖๓ จั ด แคมเปญ
“คิ ด ถึ ง ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว”
ให้ตา่ งชาติมาเทีย่ วเมืองไทย โดยคัดเลือกชุมชน ๖๐ แห่ง
ทั่วประเทศ น�าบริษัทน�าเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าไป
สัมผัสวิถชี วี ติ ชุมชนและทานอาหารพืน้ ถิน่ และปี ๒๕๖๔
จัดแคมเปญ “เทีย่ วเมืองไทย Amazing ยิง่ กว่าเดิม”
โดยจัดท�าเส้นทางท่องเทีย่ วหลักควบคูก่ บั เส้นทางท่องเทีย่ ว
วิถีชุมชน เน้นคนไทยทุกกลุ่มอายุ และจัดกิจกรรม
แตกต่างกันตามพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย โดย
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละท�าประโยชน์ให้แก่ชมุ ชน กลุม่ คนท�างาน
ท่องเทีย่ วแบบ workstation เทีย่ วให้ได้งานในวันธรรมดา
และกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทอ่ี ยูใ่ นวัยเรียนหรือวัยเริม่ ต้นท�างาน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับการท�างานหรือ
การศึกษา แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙
ททท. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว โดย ททท.
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข
จัดท�าโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing

Thailand Safety & Health Administration : SHA)
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและสถานประกอบการมั่ น ใจ
ในการต้ อ นรั บ และการเดิ น ทางไปยั ง พื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ
โดยปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ เป็น BEST
โดย B (Booking) การเดินทางท่องเที่ยวต้องจองล่วงหน้า
E (Environment) นักท่องเทีย่ วและสถานประกอบการต้องให้
ความส�าคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อม S (Safety) การเดินทาง
ท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัย และ T (Technology)
สถานประกอบการหรือชุมชนต้องเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยี เช่น
Facebook Line เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ
และเพิ่มยอดขายของตนเองและชุมชน
ยกระดั บ การเรี ย นรู ้ บ นฐานชุ ม ชน นำยไพบูลย์
โสภณสุวภำพ รองคณบดีฝา่ ยนวัตกรรม
และการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
บูรพา กล่าวว่า การเรียนรูบ้ นฐาน
ชุมชนเป็นการศึกษาและเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ของชุมชน
ผ่านคนในชุมชน บนฐานความเชือ่
ว่าทุกคน คือ ปัญญาของพื้นที่
เป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้บรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ วิถชี วี ติ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมายาวนาน และปัญหาของชุมชน
เป็นต้น ทีน่ า� ไปสูก่ ารออกแบบการใช้ชวี ติ การใช้ประโยชน์พนื้ ที่
อย่างเต็มศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยไม่ท�าลายคุณค่าที่มีอยู่เดิม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ๒ แห่ง
แห่งแรกคือ กลุ่มรักษ์เขำชะเมำ โรงเรียน โรงเล่น เป็นการ
ขับเคลื่อนการศึกษาบนฐานชุมชนบนแนวคิดว่า การศึกษา
ควรมีความหลากหลายและทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา
มีสว่ นร่วมได้ “รูร้ ากเหง้า เท่าทันสังคม” เป็นจุดประสงค์หลัก
ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเรียนรู้ มองเห็นศักยภาพ
และคุณค่าของพื้นที่ เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชวี ติ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก
ความผูกพัน และหวงแหนถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อันเป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทีด่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ปัจจุบนั เด็กและเยาวชน
ที่ส�าเร็จการศึกษาจะน�าความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นก�าลังส�าคัญในการปกป้อง รักษา
พื้นที่ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ท�าลายวิถีเดิม แห่งที่ ๒ คือ
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โรงเรียนสำยน�้ำบำงปะกงที่รัก กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าบางปะกง
สายน�้าแห่งชีวิต ร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวัฒนธรรมให้เด็ก เยาวชน
และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิถีชีวิต
ที่เชื่อมโยงสู่รากเหง้าของชุมชน โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วม
บนฐานความเชือ่ ว่า ทุกคนในชุมชนมีภมู ปิ ญ
ั ญาและเป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการเรียนรูผ้ า่ น “ห้องเรียนธรรมชาติ” ทีถ่ า่ ยทอด
วิถีชีวิตดั้งเดิมตลอดลุ่มน�้าบางปะกง คือ (๑) ห้องเรียนนาเกลือ
บ้านคลองผีขดุ (๒) ห้องเรียนตลาดเก่าสนามจันทร์ (๓) ห้องเรียน
ป่าจาก (๔) ห้องเรียนเขานาวัง และ (๕) ห้องเรียนเกาะลัด
และจากการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท�าให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนตกงานและกลับภูมิล�าเนา
เป็นจ�า นวนมาก ชี้ให้เห็นถึงความส� าคัญของการเรียนรู้
บนฐานชุมชนว่า “การเรียนรู้บนฐานชุมชนคือทางรอด
มิใช่ทางเลือก” เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน
หันมาทบทวนและส�ารวจต้นทุนในพื้นที่ และสร้างผู้น�าที่เข้าใจ
ศักยภาพของพืน้ ที่ ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา พัฒนา และบริหาร
จัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ

กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา
"ภาคตะวันออกเมืองยั่งยืน"
สร้างสังคมเสมอภาค และเท่าเทียม

เป็นช่วงวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและแนวทาง
การพัฒนาภาคตะวันออกยัง่ ยืน ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ (๑) การพัฒนา
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการ
การขาดแคลนน�า้ และการจัดการขยะ (๒) การสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารและเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย (๓) การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนวิถีใหม่ (๔) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
และ (๕) ยกระดับการเรียนรู้บนฐานชุมชน

เล่าให้ฟัง จาก วุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออก

จากกระบวนการระดมความเห็นแต่ละจังหวัดได้มกี ารก�าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมตามอัตตลักษณ์และภูมิสังคม
ประเด็นส�าคัญ ๆ ของจังหวัดและเรียงร้อยออกมาเป็นแผนผัง
การขับเคลื่อน SDG Lab ภาคตะวันออก ทั้ง ๘ จังหวัด
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด
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@ฉะเชิงเทรำ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับพื้นที่ร่วมกับ สศช. และ มพท. มากว่าสองปี มีกรอบ
การพัฒนาทีย่ ดึ โยงกับค�าขวัญประจ�าจังหวัด “แม่นา�้ บางปะกง
แหล่งชีวติ พระศักดิส์ ทิ ธิห์ ลวงพ่อโสธร พระยาศรีสนุ ทรปราชญ์
ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์” เน้นอนุรกั ษ์ลมุ่ น�า้ บางประกง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนฉะเชิงเทรา
ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ ได้สร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนา
ไปสู่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันท�างานด้วยกลไก
วุฒิอาสาฯ ที่น�าไปสู่การพัฒนาภาคตะวันออกยั่งยืน

@ชลบุรี ขับเคลื่อนงานด้านความยุติธรรม ท�าหน้าที่
เป็นผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี
และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความยุติธรรม ให้แนวคิดกับชุมชน ด้วยการเริ่มต้นจากการคืน
ความยุติธรรมให้กับตัวเอง คือ การดูแลร่างกายให้กินอิ่ม
และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดูแลจิตใจด้วยการคิดดี
พูดดี ท�าดี เมื่อมีโอกาสให้แบ่งปันสิ่งดี ๆ กับผู้อื่น เมื่อตนเอง
มีความสุขแล้ว จึงเริ่มสร้างความยุติธรรมไปสู่สังคมภายนอก
อันน�าไปสู่ความสงบสุข และสันติสุข เป็นความยุติธรรม
ที่ไม่ต้องพึ่งพากฎหมายและมีความยั่งยืน
@ระยอง เน้นการขับเคลื่อน
อาหารปลอดภั ย และเกษตร
อินทรีย์ เชือ่ มโยงกับการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยมีศูนย์ประสานงาน
จังหวัดระยองเป็นแกนประสานและ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมกับมีการเฝ้าระวัง ปกป้อง
และดูแลน�้าผิวดินมิให้สารพิษปะปน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนแห่งใหม่ โดยสภาองค์กรชุมชนต�าบลสุนทรภู่ร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานจังหวัดเป็นแกนขับเคลื่อน
@จันทบุรี “จันทบุรีเมืองแห่งความสุข”
เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ด้วยแนวคิดในการพัฒนา คือ
(๑) การท่องเที่ยวที่ดี (๒) การจัด
การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
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สิง่ แวดล้อมทีด่ ี (๓) การปกครองท้องถิน่ แบบมีสว่ นร่วมทีด่ ี
(๔) มีเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และ (๕) มีสขุ ภาวะทีด่ ี
ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรี เน้นความมั่นคง
ทางอาหารเป็นหลัก เพือ่ ช่วยให้ประชาชนพึง่ พาตนเองได้
อย่างยั่งยืนและมีความสุข มีภาคประชาสังคมขับเคลื่อน
งานของจังหวัด โดยมีศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
ภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี เป็นกลไกการด�าเนินงาน
โดยสถาบันพระปกเกล้า ภาคราชการ ท้องถิน่ ภาควิชาการ
รวมทั้งภาคประชาสังคม ช่วยการขับเคลื่อนงาน
@ปรำจีนบุรี ด�าเนินการอาหาร
ปลอดภัย มีสมาชิกทีท่ า� เกษตร
อินทรีย์ ประมาณ ๔๐๐ คน
ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตร
อิ น ทรี ย ์ กั บ กลุ ่ ม อื่ น อาทิ
เครือข่ายของมูลนิธิเกษตร
อิ น ทรี ย ์ ไ ทย (Thai Organic
Agriculture Foundation : TOAF) เครือข่ายของ
มูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน (Thai PGS Organic Plus)
รวมทัง้ ก�าลังจัดตัง้ เป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและสากล ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น การรับรองตามระบบการรับรอง
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
มกษ. ๙๐๐๐ มาตรฐาน Codex IFOAM เพือ่ ผลิตอาหาร
ทีด่ ใี ห้แก่จงั หวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันออก และประเทศไทย
โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ในชุมชน ขายผลผลิตที่ตลาดนัด
ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้คนในท้องถิน่ สามารถเข้าถึงและได้ทานอาหาร
ทีป่ ลอดภัยได้ โดยปราจีนบุรจี ะท�างานเป็นเครือข่ายเชือ่ มโยง
กันทั้งภาคตะวันออก ด้วยยุทธศาสตร์ “ตะวันออกวิถี
แห่งความสุข” เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ดี และเกิดความยั่งยืน
@นครนำยก พื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ อาทิ ไทยมุสลิม ไทยมอญ ไทยพวน ไทยจีน
ลาวเวียง และไทยเวียง และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจุดแข็งทางวัฒนธรรม

ที่สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้ วุฒิอาสาฯ จึงร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ขับเคลือ่ นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชน สร้างเอกลักษณ์
สินค้าและบริการด้านต่าง ๆ เช่น อาหารพืน้ ถิน่ การแต่งกาย
วิถีวฒ
ั นธรรมพืน้ บ้าน เป็นต้น เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
โดยการด�าเนินงานในระยะต่อไป จะมีการสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก จัดท�าแผนแม่บท
การท่องเที่ยวชุมชนนครนายก โดยมีสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ให้ค�าแนะน�า เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืน

@สระแก้ว เดิมมีปัญหาเรื่องที่ดินท�ากิน จึงรวมกลุ่ม
เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเรียนรูก้ ารใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
ในการแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน และใช้วางแผนพัฒนา
เรื่องต่าง ๆ จากนั้นมีการจัดตั้งคณะท�างานจัดเก็บข้อมูล
และพัฒนาศักยภาพของคณะท�างานในแต่ละด้าน พร้อมแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบตามความถนัด รวบรวมข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ การเดินทางเข้า - ออก
จังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙
ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถกรอกข้อมูลได้ทันที โดยใช้
Google Form เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบส�ารวจ
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และบันทึกข้อมูล ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และมีประสิทธิภาพ
@ตรำด การขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคประชาสังคม
จั ง หวั ด ตราด ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์
ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารต้นไม้ เป็นการสร้าง
ความมัน่ คงด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย พลังงาน
ยารักษาโรค และอาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน
ด้วยการช่วยเหลือคนไทยไร้สถานะ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
การไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในจังหวัดตราด โดยมี
สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน

ของดี มีมา Show
เวทีภาคตะวันออก ถือได้ว่าจัดเต็มในการน�าของมาโชว์
ในเวที ทั้ง ๘ จังหวัด ดังนี้
ฉะเชิงเทรำ : พระยำศรีสนุ ทรโวหำร ปรำชญ์ภำษำไทย
น�าเสนอนิทรรศการผ่านค�าขวัญจังหวัด คือ “แม่นา�้ บางปะกง
แหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร
ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๓
วุฒิอาสาฯ มีส่วนส�าคัญในการรวบรวมประวัติและผลงาน
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อเสนอ
ชือ่ เป็นบุคคลส�าคัญของโลก รวมทัง้ ผลักดันให้มกี ารจัดแสดง
เกียรติประวัติ ณ หอเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร
อีกทั้งยังรณรงค์ให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์พันธุ์พืช วิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของ
ต้นไม้ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ
ชลบุรี : กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด จัดนิทรรศการ
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ เครื่องจักสาน
น�้าสมุนไพรป้องกันโรค บ�ารุงร่างกาย สมุนไพรชันตะเคียน

รักษาแผลสด แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก บ�ารุงผิว ผงแป้ง
กล้วยน�้าว้าดิบรักษาอาการกรดไหลย้อน เส้นขนมจีนจาก
ผงแป้งกล้วยดิบ ขิงผงบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูก อุปกรณ์
ถนอมผักผลไม้จากขวดน�้าเหลือใช้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานของ
วุฒอิ าสาฯ ทีท่ า� ให้เกิดพลังทางสังคม โดยวุฒอิ าสาฯ มีบทบาท
เป็นผู้แสวงหาองค์ความรู้ จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และน�าไป
ขยายผลต่อยอด สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
ระยอง : วิถชี มุ ชนเมืองน่ำอยู่ เสนอผลการขับเคลือ่ นงาน
“วิถีชุมชนเมืองน่าอยู่” เพื่อสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ เป็นชุมชน
เข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้ และอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
สมานฉันท์ โดยพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพให้กับชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
ซึง่ วุฒอิ าสาฯ มีบทบาทในการเป็นผูใ้ ห้คา� แนะน�าและหนุนเสริม
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่ชุมชนต้องการ
จันทบุรี : สุขภำวะดีตำมวิถีคนจันท์ น�าเสนอผล
การขับเคลือ่ นงานด้านสุขอนามัยตามกรอบแนวทางการพัฒนา
“เมืองสุขภาวะทีด่ ตี ามวิถคี นจันท์” องค์ความรูใ้ นการท�าเกษตร
อินทรีย์ การรณรงค์และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว
โดยไม่ใช้สารเคมี การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิต
ชาใบขลู่ ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือ ซึง่ วุฒอิ าสาฯ
ช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน ด้านองค์ความรู้ และการเชือ่ มโยง
เครือข่ายการพัฒนา
ปรำจีนบุรี : เกษตรอินทรีย์สู่ควำมมั่นคงทำงอำหำร
น�าเสนอการขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก
มีพื้นที่เกษตรกรรมจ�านวนมาก ทั้งสวนผลไม้และนาข้าว
อีกทัง้ วุฒอิ าสาฯ เห็นถึงความส�าคัญของการบริโภค “อาหาร”
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต และมีความส�าคัญ
อย่างมากต่อสุขภาพ จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร
อินทรีย์ โดยท�าหน้าที่เชิญชวนเกษตรกรให้เลิกใช้สารเคมี
และให้ค�าปรึกษาเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงด้านเกษตรอินทรีย์
รวมทั้งจัดหาตลาดส�าหรับจ�าหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกร
มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้
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นครนำยก : วัฒนธรรมพื้นบ้ำน อำหำรท้องถิ่น
ดินแดนพ่อขุนด่ำน น�าเสนอผลการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชนบ้านไทยพวนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
โดยรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนเพื่ อ การ
ท่องเทีย่ ว ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวความเป็นมา
ของชาวไทยพวนประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ
อาทิ ภาษา เครื่องแต่งกาย ลักษณะที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
พัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้จับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
สระแก้ว : ภูมสิ ำรสนเทศชุมชน กับกำรดูแลสุขภำพ
ของคนในชุมชนโดยชุมชน น�าเสนอผลการขับเคลือ่ นงาน
ของวุ ฒิ อ าสาฯ ด้ า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System : GIS) พืน้ ทีอ่ า� เภอ
วังสมบูรณ์ ในการก�าหนดพืน้ ทีท่ า� กิน แหล่งน�า้ บ้านเรือน
และถนน น� า เสนอต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ขอ
เอกสารสิทธิใ์ นการท�ากิน บริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตร
รวมทั้งเฝ้าระวังและดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ตรำด : กองบุญวันละบำท สูก่ ำรจัดสวัสดิกำรบ�ำนำญชีวติ
และพระรำชบัญญัตกิ องทุนฟืน้ ฟูและพัฒนำเกษตรกร
กับกำรสร้ำง Social Safety Net น�าเสนอการขับเคลือ่ น
ด�าเนินการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าโสม
เป็นกรณีศึกษาในเรื่องการสนับสนุนให้มีการออม
ในชุมชน การให้ประชาชนในชุมชน มีสว่ นร่วมในการสร้าง
ระบบสวัสดิการ และสามารถเข้าถึงสวัสดิการภาคประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง โดยก�าหนดคุณธรรม ๕ ประการ ให้กับ
สมาชิกยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าโสมยังมีการด�าเนินกิจกรรม
ร่วมกันทุกเดือน เพื่อรับฝากเงิน จ่ายเงินกู้ และจ่าย
สวัสดิการ

พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคเหนือ
(วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย)
นำยภำษเดช หงส์ลดำรมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงจังหวัดเชียงรายว่า
เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ มีชายแดนติดประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี
มีวฒ
ั นธรรมทีผ่ สมกลมกลืนกันอย่างลงตัว ทัง้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น ศิลปกรรมต่าง ๆ และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สมดังค�าขวัญที่ว่า “เหนือสุด
ในสยำม ชำยแดนสำมแผ่นดิน ถิน่ วัฒนธรรมล้ำนนำ ล�ำ้ ค่ำพระธำตุดอยตุง” และทีส่ า� คัญ
เชียงรายมี “โครงกำรพัฒนำดอยตุงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ” ซึ่งเป็นโครงการทรงงาน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากวงจรของ
ความเจ็บป่วยความยากจนและความไม่รู้ การตัดไม้ทา� ลายป่า การปลูกฝิน่ การค้าและเสพยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหา
และความรุนแรงทางสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส ส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน ตลอดจนหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นโครงการต้นแบบ
การแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” อย่างบูรณาการและครบวงจร

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เล่าว่า ธนาคารสมอง
ก่ อ ก� า เนิ ด จากพระวิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกลของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานแนวทางการน�าศักยภาพ
ของผู้สูงอายุมาร่วมเป็นพลังอาสาในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในฐานะ
“วุฒิอำสำธนำคำรสมอง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งวุฒิอาสาฯได้ให้ความช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี มีผลการด�าเนินงานทั่วประเทศ
มากกว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ/กิจกรรม ในนีเ้ ป็นผลงานของวุฒอิ าสาฯ ภาคเหนือ กว่า ๓,๐๐๐
โครงการ/กิจกรรม ในประเด็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม และความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน สะท้อนให้เห็นถึ
งผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ นอกจากนี้
สังคมไทยต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างภูมคิ มุ้ กัน ด้วยพลังของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและพลังสร้างสรรค์ของวุฒอิ าสาฯ
วุฒิอาสาฯ และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ จึงขอฝากวุฒิอาสาฯ ให้ด�าเนินงานเชิงรุกมากขึ้น เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันให้เกิด
การรวมตัวของพลังอาสาในระดับพื้นที่ เพิ่มบทบาทการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสื่อสารข้อมูลและความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยผสมผสานองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ กับวิถีชีวิตใหม่ตามภูมิสังคม เพื่อให้ชุมชน สังคม
และประเทศมีความยั่งยืนสืบไป

18

ดัชนีความก้าวหน้าของคน

ช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
นำยไตร เอื้ อ อภิ สิ ท ธิ์ ว งศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�านาญการพิเศษ สศช. กล่าวถึง
ภาคเหนือว่า เป็นพื้นที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจกลุม่ อนุภาคลุม่ แม่นา�้ โขง
และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น มี ทุ น ทางสั ง คมและ
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์
โดดเด่น สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาสู่การผลิตสินค้า
และบริการ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวด้านบริการสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล และพื้นที่
การเกษตรขนาดเล็ ก ที่ เ หมาะแก่ ก ารปรั บ ระบบ
การผลิ ต ตามแนวทางเกษตรอิ น ทรี ย ์ โดยมี เ ป้ า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ คือ “พัฒนำภำคเหนือเป็นฐำนเศรษฐกิจ
สร้ ำ งสรรค์ มู ล ค่ ำ สู ง เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
ในกลุ ่ ม อนุ ภู มิ ภ ำคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง” ในยุ ท ธศาสตร์ ๕
ประเด็น ได้แก่ (๑) พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
และกระจายประโยชน์อย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรม
(๒) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค (๓) ยกระดับเป็นฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (๔) พัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน พั ฒ นาระบบดู แ ล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ และ (๕) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าต้นน�้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน�้า
อย่ า งเหมาะสมและเชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ กษตรให้ ทั่ ว ถึ ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ส�าหรับแนวทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่
ภาคเหนือตอนบนเติบโตบนฐานวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ
พื้นที่เร่งรัดการพัฒนาเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้อจ�ากัดสูง เป็นพื้นที่
ป่าต้นน�้าที่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ ปัญหาความยากจน
และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ทีต่ อ้ งเร่งรัดการยกระดับรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างเติบโตบนฐานการเกษตร เป็นพืน้ ทีผ่ ลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญของประเทศ

นำงสำวดวงกมล วิมลกิจ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนารายได้และการกระจาย
รายได้ สศช. ให้ข้อมูลว่า ภาคเหนือมีค่าดัชนี HAI เท่ากับ ๐.๖๑๔๐
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕๘ ที่ มี ค ่ า ๐.๖๐๙๑ โดยด้ ำ นที่ อ ยู ่ อ ำศั ย และ
สภำพแวดล้อมมีควำมก้ำวหน้ำมำกทีส่ ดุ ขณะทีด่ ำ้ นกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำ
น้อยทีส่ ดุ ด้ำนคมนำคมและสือ่ สำรมีคา่ ดัชนีเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ จากการเข้าถึง
มือถือและอินเทอร์เน็ตและถนนสายหลักในหมู่บ้านใช้การได้ตลอดปี
เพิม่ ขึน้ ขณะที่ดำ้ นรำยได้ลดลงมากทีส่ ดุ จากการเพิม่ ขึน้ ของคนจนและหนีส้ นิ
ครัวเรือน และด้ำนกำรมีส่วนร่วมลดลงจากการไปใช้สิทธิลงประชามติลดลง
ส�าหรับจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำฯ มำกที่สุด ๓ ล�ำดับแรก ได้แก่ ล�าพูน
พะเยา และล�าปาง ตามล�าดับ ส่วนจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำฯ น้อยที่สุด
๓ ล�าดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี และตาก ตามล�าดับ

ช่วงเรื่องราวดีๆ
จากเวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เวทีวุฒิอาสาฯ ระดับภูมิภาคสุดท้ายครั้งนี้ มีความพิเศษตบท้าย
หลายอย่าง ทั้งกิจกรรมสร้างสุขจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมขยับแขน ขา และมีเสียง
หัวเราะก่อนเริ่มกิจกรรม มีช่วง Clinic วุฒิอาสาฯ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการด�าเนินงานเชิงลึกของวุฒิอาสาฯ และมีการน�านิทรรศการ
ที่หลากหลายมาจัดแสดงหน้างาน มีกิจกรรม ดังนี้

แบ่งปัน จาก เวทีเสวนา “จากคนรุ่นใหม่
สู่พลังสูงวัย ร่วมสร้างชุมชนมีสุข”
เป็นช่วงแห่งการเติมเต็มองค์ความรู้
ในประเด็นพลังสูงวัยร่วมสร้างชุมชนสู่ความ
เท่าเทียม จากแขกรับเชิญ ๓ เรื่อง ดังนี้

วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
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โดย นำยอภิศักดิ์ ก�ำเพ็ญ Young Smart
Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนแม่ทา
จังหวัดเชียงใหม่ เล่าถึง การรวมตัวกันของ
เกษตรกรต�าบลแม่ทาเพื่อปลูกผักเกษตรอินทรีย์
และจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ�ากัด ต่อมาในปี ๒๕๖๑
จัดตั้งเป็นเครือข่ำยเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทำ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแม่ทา
ทีส่ อดคล้องและเชือ่ มโยงกัน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร
ธรรมชาติ และสร้างภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ซึ่งในยุคแรกเน้นการปลูกและขายผลิตผลอินทรีย์ที่ตลาดนัดสีเขียว
ในเชียงใหม่ จากนัน้ พัฒนาเป็นร้านกาแฟ ทีม่ เี ครือ่ งดืม่ และขนมจากผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปออร์แกนิคของชุมชน ในส่วนของ
การท�าเกษตร หาตลาด แหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์
และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมาย

เป็นจุดรวบรวม ประสานงาน และกระจายสินค้าไปยังตลาดนอกพืน้ ที่
รวมทัง้ กระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน การบริหารงานส่งต่อกัน
จากรุ่นสู่ปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๓ จุดเด่นที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ
และยัง่ ยืน คือ กำรน�ำจุดแข็งของคนแต่ละรุน่ มำขับเคลือ่ นงำนร่วมกัน
คนรุ่นก่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปลูกและผลิต คนรุ่นใหม่
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการท�าการตลาด ส่งผลให้คนรุ่นใหม่
สามารถคืนถิน่ และมีอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนของตนเอง และพัฒนา
และต่อยอดให้คนในพื้นที่มีงานท�า

โรงเรียนผู้สูงอายุ : นวัตกรรม
สร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย
ในชุมชนท้องถิน่ โดย นำงอุบลวรรณ

แสนมหำยักษ์ ประธานคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
เล่าถึงแนวคิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
นครเชียงราย ที่เริ่มด�าเนินการในปี ๒๕๕๙
โดยการสอบถามและประมวลความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่
และประสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์
ในการให้ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ จนกระทัง่ ได้หลักสูตรส�าหรับผูส้ งู อายุ ๘
หลักสูตร ได้แก่ (๑) ศาสนา (๒) เศรษฐกิจ อาทิ การสอนปักผ้า อาหารว่าง
ของช�าร่วย (๓) สิง่ แวดล้อม อาทิ น�า้ หมักชีวภาพ ยากันยุง (๔) สุขภาพ
อาทิ โยคะ การดูแลสุขภาพตา หู คอ จมูก และสุขภาพจิต (๕) การศึกษา
และเทคโนโลยี อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ร้านค้าออนไลน์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (๖) ศิลปวัฒนธรรม
อาทิ ดนตรีพื้นเมือง (๗) สังคมและความสุข อาทิ เต้นลีลาศ
นาฏศิลป์ และ (๘) การท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน เป็นต้น รวมทัง้ มีการศึกษาดูงาน ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุข
องค์ความรู้ ภาคภูมิใจ เกิดการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และ
มีจติ อาสาทีจ่ ะไปต่อยอดขยายผลในพืน้ ที่ ปัจจุบนั ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ก�าลังเปิดสอนรุ่นที่ ๗ มีผู้สนใจรุ่นละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน และจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ ๕ แห่งในเทศบาลนครเชียงราย สอนหลักสูตร
ระยะสั้นตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
สูงวัยอย่างรูท้ นั และใช้เป็นกับเทคโนโลยี ๔.๐ โดย ดร.จักกนิตต์
คณำนุรักษ์ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) ชี้ประเด็นว่า ประเทศไทย
ก�าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
โดยในปี ๒๕๖๔ จะมีผสู้ งู อายุมากกว่า
ร้อยละ ๒๐ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๒๘
ในปี ๒๕๗๘ จังหวัดทีม่ จี า� นวนผูส้ งู อายุ
มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพฯ มากกว่า ๑ ล้านคน
รองลงมาเป็นนครราชสีมาและเชียงใหม่
ส่วนเชียงรายมีผสู้ งู อายุเป็นอันดับที่ ๑๔ ของประเทศ ซึง่ ประเทศไทย
มีนโยบายรองรับการก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงวัย และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
หลายแห่งมีการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุยคุ ใหม่ ในการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ Social Media
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนมีนโยบายจ้างแรงงานสูงอายุ เช่น โครงการ
“๖๐ ยังแจ๋ว” ของบริษัท Tesco Lotus โครงการ Young
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Smart (ยังสามารถ) ของบริษัท Home Pro โครงการ Café Amazon
for Chance เปิดรับผู้สูงอายุเข้าท�างาน การขยายอายุการเกษียณ
การรับกลับเข้าท�างานใหม่ และการจ้างงานแบบอิสระ เช่น งานทีย่ ดื หยุน่
กับเวลาใช้ความสามารถพื้นฐาน และไม่ซับซ้อน เป็นต้น
การใช้เทคโนโลยีในกลุ่มผู้สูงอายุของไทย พบว่า มีการใช้ Social
Media ทั้ง Line Facebook และ YouTube ซึ่งมีข้อควรระวัง เช่น
การตกเป็นเหยื่อการล่อลวงทางไซเบอร์ การหลอกลวงให้ซื้อสินค้า
ในโลกออนไลน์ เป็นต้น ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงให้
ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับดิจิทัล มีหลักสูตรสูงวัยรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล โดยมี
เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น การท�าสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน ทักษะ
การถ่ายภาพขาย ทักษะ e-commerce การเปิดร้านค้าออนไลน์
YouTuber วัยเก๋า และ Social Media สร้างสรรค์หรืออันตราย เป็นต้น

กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา
“การด�าเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมของวุฒอิ าสาฯ”
ภาคเหนือ
เป็นช่วงที่วุฒิอาสาฯ และเครือข่าย ร่วมล้อมวงพูดคุยถึงแนวทาง
การด�าเนินงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมอาชีพ รายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ (๒) การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๓) ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (๔) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม และ (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มจาก
ปัญหาหรือความท้าทายและหาแนวทางด�าเนินงานร่วมกันในแต่ละด้าน
รวมทั้งประสานเครือข่ายมาร่วมด�าเนินงาน ซึ่งแต่ละด้านสรุป ดังนี้

ด้านที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปัญหำและควำมท้ำทำย เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งท�าให้ขาดแคลนน�้าในการเพาะปลูก จึงเป็นประเด็นท้าท้าย
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เพื่อท�าให้เกษตรกรมีน�้าเพียงพอ
ในการท�าเกษตรกรรม สามารถท�าการเพาะปลูกได้ และน�าไปสูก่ ารพัฒนา
อาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือมีน�้าไม่เพียงพอในการท�า
เกษตรกรรม ด้วยการจัดท�าแนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน
เพื่อป้องกันการขาดแคลนน�้าในพื้นที่ อาทิ การสร้างฝายชะลอน�้า

แปรรูปสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่า โดยประสานงานหน่วยงาน
ราชการ สนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาทิ การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อท�าให้สินค้ามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน GNP สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้า OTOP
ของจังหวัดได้ และส่งเสริม การท�าเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย
โดยส่ ง เสริ ม การท� า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน ภาคประสังคม

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์


ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภาครัฐมีการส�ารวจ

และจัดท�าข้อมูลด้านอาชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างแท้จริง

พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ที่ จ� า เป็ น ในการส่ ง เสริ ม อาชี พ และ
สร้ า งช่ อ งทางการจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ส่ ง เสริ ม ให้ ท ้ อ งถิ่ น และสถาบั น
การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่น

 การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย บูรณาการการดำาเนินงาน
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อหนุนเสริมการทำางาน ในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน และสนับสนุน
ให้วุฒิอาสาฯ มีบทบาทสำาคัญในการหนุนเสริมการทำางานของภาคี
เครือข่าย อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
ให้กับชุมชนตามที่หน่วยงานและชุมชนร้องขอ

ด้านที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ปั ญหำและควำมท้ำทำย พื้นที่ป่าต้นน�้าถูกบุกรุกเพื่อท�า
การเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดน่านและแพร่ มีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ ท�าให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยบุกรุกป่าและขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ
จนหลายพื้นที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร
และการเผาตอซัง เป็นปัญหารุนแรงของพื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัด
ที่ยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะพบเห็น
ปัญหาฝุ่นและหมอกควันทุกปี ปัญหาขยะจากถุงพลาสติกและโฟม
พื้ น ที่ เ ขตเมื อ งหลายพื้ น ที่ ถู ก ใช้ เ ป็ น แหล่ ง ทิ้ ง ขยะ และกลายเป็ น
ปัญหาอนาคต นอกจากจะท�าให้เกิดความสกปรก เกิดมลพิษ และยังน�า
ไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งของคนในพื้นที่

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน สร้างองค์กรเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
รวมตัวกัน โดยเฉพาะกลุ่มของเกษตรกร ปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยว
โดยท�าการเกษตรแบบผสมผสาน น้อมน�าเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์
การปลูกป่าโดยร่วมมือกับชาวบ้านที่มีพื้นที่ท�ากินในเขตพื้น จัดหาพลังงาน
ทดแทน เช่น แสงอาทิตย์
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ปัญหำและควำมท้ำทำย มุ่งด�าเนินงานใน ๔ ประเด็น
ได้แก่ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่า
การรักษา การจัดให้มีระบบรองรับสังคมสูงวัยระดับชุมชน
ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้
และการกดขี่ทางเพศและยาเสพติดลดลง

แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกเพศทุกวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้คน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้
สร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน วุฒิอาสาฯ
ท�างานร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย ด้วยหลัก “บวร”
เช่น จัดท�าทะเบียนผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสัญจรบ้านผู้สูงอายุ
การด�ารงชีวิตและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย การสงเคราะห์/
ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ครอบครัวผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
วางแผนการพัฒนาสังคม/คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
ให้ครอบคลุมการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟู เยียวยา และระบบสวัสดิการ
สังคม ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งแพทย์
แผนไทย แพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งเสริม
การใช้สมุนไพรไทยมีงานวิจัยสมุนไพร ส่งเสริมให้ชุมชนปลูก
และผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
การอบรมให้ความรู้และรณรงค์การดูแลสุขภาพกาย
และใจของตนเอง หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่าย
กับสาธารณสุขจังหวัด หรือ อสม. รวมทั้งการสื่อสารไปยังชุมชน

กำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย เลือกเจ้าภาพหลัก
ในการประสานงาน อาทิ วุฒิอาสาฯ และ อบจ. ในการติดต่อ
ขอข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และใช้แพทย์
ทางเลือกหรือหมอพื้นบ้านเป็นผู้ประสานงานในชุมชน

ด้านที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ปัญหำและควำมท้ำทำย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เป็นอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น และชุมชนเริ่มเลือนหายไป

แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด ให้
มีการท�าประชาพิจารณ์ในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ SWOT และค้นหา
ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ ค้นหาแกนน�า/ผู้น�าที่มีจิตส�านึก/
จิตอาสา มาขับเคลื่อนงาน ก�าหนดกติกา แนวทางปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปลูกฝังสามัญส�านึกของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิด

ความหวงแหนวัฒนธรรมของชาติ โดยฟื้นฟูกิจกรรมดั้งเดิม
ให้มีการเรียนการสอนภาษาถิ่น การแต่งกายวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาษาพื้นถิ่นและภาษากลางควบคู่กันไปในระดับประถมศึกษา
และให้วุฒิอาสาฯ น�าองค์ความรู้สู่สถานศึกษา โดยการท�างาน
ด้วยจิตอาสา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สร้างเยาวชนต้นแบบ
สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนรู้พื้นฐาน
รากวัฒนธรรมพื้นถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชน
สู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเติมเต็มความรู้ ความคิดของคน
รุ่นใหม่และรุ่นเก่าให้ไปด้วยกัน

การอนุรักษ์ภาษาและการแต่งกาย โดยให้ความรู้
กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน เรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาพื้นเมือง
การแต่งกายชุดประจ�าท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ
การเขียนภาษาท้องถิ่น

กำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ประสานและ
สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ด้วยการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน/ระหว่างชุมชน และขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการท�างานร่วมกัน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน และ
ส่วนราชการ ผู้น�าท้องถิ่นและผู้น�าทางธรรมชาติ ภาคธุรกิจ
และเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ด้านที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัญหำและควำมท้ำทำย แบ่งตามช่วงวัย คือ วัยแรกเกิด
และทารก พบกับปัญหาแม่วัยใส ท�าให้ทารกได้รับการเลี้ยงดู
อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
การไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างแท้จริง ท�าให้การเติบโตมีปัญหา
วัยเรียน ขาดการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยี
ผิดวิธี ท�าให้เด็กมีพฒ
ั นาการไม่สมวัย ขาดการส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หาทีถ่ กู ต้อง ซึง่ เป็นผลมาจากหลักสูตร
การเรียนการสอนทีไ่ ม่ได้เน้นการสร้างเสริมจิตใจในเด็กและเยาวชน
ทั้งด้านทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม วัยท�างานและ
วัยสูงอายุ ขาดความภาคภูมใิ จในหน้าทีข่ องตัวเองในกลุม่ ประชากร
วั ย ท� า งาน ชุ ม ชนขาดความเข้ ม แข็ ง ขาดการเชื่ อ มโยง
22
ของประชากร ๓ วัย คือ วัยเด็ก วัยท�างาน และวัยสูงอายุ


แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ควรวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตงั้ แต่ตน้ น�า้ คือ วัยเด็ก เริม่ ต้นจากสถาบันครอบครัว ในวัยแรกเกิด
บ่มเพาะเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยทารก เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็ง
เป็นประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในชุมชน สังคม สถาบันการศึกษา ควรส่งเสริม
ให้เด็กเรียนรู้ มีทักษะความรู้ และพัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหา
โดยผนวกแนวทางการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตลงในหลักสูตร
การเรียนการสอนในระบบ รวมทั้งการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์ มีองค์กรภาครัฐ และ อปท. ช่วยก�ากับดูแล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคน ๓ วัย อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุ

กำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ภาคีการพัฒนาที่มี
บทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหา คือ หน่วยงานภาครัฐ อปท. สถาบัน
การศึกษา ผู้น�าชุมชน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันครอบครัว

เล่าให้ฟัง จากวุฒิอาสา ฯ ภาคเหนือ

วุฒอิ าสาฯ ภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายได้เล่าให้ฟงั ว่าขับเคลือ่ นงาน
อะไรมาบ้าง และในปี ๒๕๖๔ จะท�าอะไรต่อไป ดังนี้
@เชียงรำย ยังคงท�างานด้านเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และสมาคมผู้สูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุติธรรม
ชุมชน และเชิญคลังผู้สูงอายุมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการท�างาน
@เชียงใหม่และล�ำพูน บูรณาการการท�างานของวุฒิอาสาฯ และ
ภาคีเครือข่าย ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ น�าศาสตร์พระราชาและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมคนรุ่นใหม่
ให้ขับเคลื่อนงานทดแทนคนเก่าหรือผู้สูงวัย ท�างานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม โดยยึดพื้นที่
เป็นตัวตัง้ @นครสวรรค์ เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้วฒ
ุ อิ าสาฯ สนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมท�างานกับวุฒอิ าสาฯ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ และค้นหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ @น่ำน ขยายเครือข่ายคัดเลือกวุฒิอาสาฯ
และผูน้ า� ทีม่ ที กั ษะในการติดต่อสือ่ สารและประสานงาน
กับภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และให้ความรู้

แก่คนในชุมชน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกป่า @พะเยำ
รวมกลุ่มเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของแต่ละคน
และวางแผนการท�างานร่วมกัน ส่งเสริมการใช้ Social Media
ในการติดต่อสือ่ สารและเผยแพร่ผลงานของวุฒอิ าสาฯ @พิษณุโลก
สนับสนุนให้ชุมชนจัดท�าแผนชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการ
โคก หนอง นา โมเดล การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน สานต่อกิจกรรม “ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤต
โควิด – ๑๙” @เพชรบูรณ์ สนับสนุนการท�างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาทุนทางสังคม อาทิ คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนทุกช่วงวัย การคัดแยกขยะ และการส่งเสริมอาชีพ
จากขยะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กศน. รพ.สต. และบวร @แพร่ สร้างเครือข่ายและ
สรรหาคนรุ่นใหม่มาช่วยท�างานและทดแทนสมาชิกที่ห่างหายไป
@แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ
ดินเกษตรกรรม การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตและการท�างาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/วิสาหกิจ
ชุมชน ตั้งแต่การหาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์
การตลาด และการใช้เทคโนโลยี @ล�ำปำง ท�างานเชิงพื้นที่
สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งพัฒนา
การรวมกลุม่ ของวุฒอิ าสาฯ ให้เข้มแข็ง โดยให้ สศช. สนับสนุนสร้าง
เครือข่ายระหว่างวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ น เจ้ า ภาพ และ @อุ ต รดิ ต ถ์ ท� า งานเชิ ง รุ ก บนพื้ น ฐาน
ศาสตร์ของพระราชา การให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน และเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
หุ ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ รวมทั้ ง ขยายฐานและจ� า นวนวุ ฒิ อ าสาฯ
โดยท�างานร่วมกับส�านักงานพัฒนาการจังหวัด และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น

คลีนิกวุฒิอาสาฯ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของ สศช. ผู้แทน
วุฒิอาสาฯ ภาคเหนือ และวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นตามความสมัครใจ
รวม ๘ จังหวัด เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานเชิงลึกและ
การท�างานของวุฒิอาสาฯ ดังนี้
 ข้อจ�ำกัด วุฒอิ าสาฯ ภาคเหนือมีขอ้ จ�ากัดในการท�างานคือ
ขาดความเข้าใจบทบาทของวุฒอิ าสาฯ อย่างแท้จริง การสมัครเป็น
วุฒิอาสาฯ เกิดจากการถูกชักชวน โดยไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของวุฒอิ าสาฯ ขาดการสร้างเครือข่าย ตัวกลางเชือ่ มโยงระหว่าง
วุฒอิ าสาฯ กับภาคีเครือข่าย และเปลีย่ นผูป้ ระสานงานบ่อย ส่งผล
ให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการท�างาน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ปัจจัยสนับสนุนควำมส�ำเร็จกำรขับเคลื่อนงำนของ
วุฒิอำสำฯ โดยการตั้งชมรมวุฒิอาสาฯ ที่มีตัวแทนจากทุกอ�าเภอ
และมี ร ะเบี ย บที่ ชั ด เจน สร้ า งแนวร่ ว มและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เลือกประเด็นการขับเคลื่อนที่ใกล้ตัว มีความเป็นไปได้
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และไม่สร้างความขัดแย้ง/แตกแยก และเรียนรู้จากพื้นที่อื่นและน�ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
ข้อเสนอแนะ ควรเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานจากเรื่องเล็ก ๆ
หรือใกล้ตัว ที่หลายคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เชื่อมโยงการท�างาน
กับเครือข่ายทีม่ ศี กั ยภาพและมีงบประมาณ และ สศช./มพท. ควรชีแ้ จง
บทบาทของวุฒิอาสาฯ ให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร สนับสนุน
งบประมาณและการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด จัดท�าท�าเนียบ
วุฒิอาสาฯ รายจังหวัดส่งให้ประธาน/ผู้ประสานงาน และบูรณาการ
โครงการของวุฒิอาสาฯ ภายใต้แผนพัฒนาประเทศ อาทิ โครงการ
ครูอาสา โครงการหนึ่งวุฒิอาสาฯ หนึ่งโรงเรียน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
สุดท้าย นำยพำยัพ พยอมยนต์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ฝากประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนฯ ฉบับที่ ๑๒
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ การท�าเกษตรเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม วุฒิอาสาฯ ต้องให้ค�าแนะน�า สนับสนุน ส่งเสริมการท�า
เกษตรอินทรีย์ และสร้างความตระหนักถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านสังคม
มองคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาใน ๓ มิติ คือ กาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง
การน� า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
ให้ดีขึ้น โดยไม่กระทบต่อคนรุ่นหลัง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องฟื้นฟู
ป่าต้นน�้า ที่เชื่อมโยงมาสู่การประกอบ/ส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อม
ข้อคิดเห็นจากการประชุมวุฒอิ าสาฯ ทัง้ ๔ ภาค จะน�าไปปรับปรุงแผน
การด�าเนินงานของธนาคารสมอง และบทบาทของวุฒิอาสาฯ ที่จะช่วย
สนับสนุนและผลักดันการขับเคลื่อนงานให้ถึงจุดหมายปลายทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ และ สศช. และ มพท.
จะได้น�าเสนอในการประชุม ๒๐ ปี ธนาคารสมอง ส่วนแนวทาง
การด�าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย
มพท. จะน�าเสนอต่อที่ประชุม มพท. อาทิ การปรับปรุงข้อมูล
ท�าเนียบวุฒิอาสาฯ ให้ทันสมัย ครบถ้วน สมบูรณ์

ของดี มีมา Show
การน�าเสนอผลการด�าเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมของวุฒอิ าสาฯ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ น�าเสนอผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ รวมทั้งผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว อุตรดิตถ์ น�าเสนอ
เบญจนวัตกรรมน�าชีวิต อาทิ การปลูกสับปะรดสี ที่น�าไปสู่การสร้าง
รายได้ให้ชุมชน น่ำน น�าเสนอศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านแสงเทียนการอนุรกั ษ์เมล็ดพันธุพ์ ชื พืน้ ถิน่ และพืชอาหาร เชียงรำย
น�าเสนองานศิลปหัตถกรรมไทยภาคเหนือ และไทยยอง งานปักเครื่อง
แต่งกายชาติพนั ธุ์ และของใช้ตา่ ง ๆ เพชรบูรณ์ น�าเสนอกิจกรรมโรงเรียน
(Í‹Ò¹µ‹ÍË¹ŒÒ ò)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง

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

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ท�าเนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในก�าหนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ธนำคำรสมอง กองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสำร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

