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  เดือนธันวาคม ยังคงเป็นเดือนที่ชาวไทยทุกคนร่วมรำาลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา”  
ทีม่พีระมหากรณุาธคิณุตอ่ประเทศไทยอยา่งหาทีสุ่ดมไิด ้โดยพระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวโลก 
เพื่อนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ปวงชนชาวไทย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ดีมีสุข
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วุฒิอาสาฯ ได้น้อมนำาและขับเคล่ือน 
การนำาใชป้รชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ชมุชน ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย 
ในพืน้ที ่ซึง่มผีลงานทีเ่ปน็รปูธรรมในหลากหลายดา้น ดังนัน้ เพ่ือเปน็การ 
เผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ มูลนิธิพัฒนาไท 
(มพท.) สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
และวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วุฒิอาสาฯ ระดับภาคทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ ได้จัด 
การประชุมรวม ๓ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  
และภาคเหนอื เพือ่เปน็การเผยแพรผ่ลงานของวุฒอิาสาฯ ทีไ่ด้ 
ดำาเนินงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่  
และรว่มแลกเปลีย่นประสบการณพ์ดูคยุถงึแนวทางการดำาเนนิงาน 
ในระยะต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านบทความเรื่อง  
“ทบทวนผลงานและฐานพลัง เพื่อก้าวต่อไปของวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง” ในจุลสารฉบับนี้ 
 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – ๑๙ ยังคง 
พบการกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ คณะผู้จัดทำาฯ ขอให้ 
วุฒิอาสาฯ และผู้อ่านทุกท่านระมัดระวังและรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง และป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกล 
จากไวรัสโควิด – ๑๙ ขณะเดียวกัน วุฒิอาสาฯ สามารถให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องแก่ผู้ใกล้ชิดและ
ประชาชนทัว่ไป และทกุภาคสว่นตอ้งรว่มมือรว่มใจกนัหยดุยัง้ 
การแพรเ่ชือ้เพือ่ชาตโิดยเรว็ เพือ่ให้สามารถกลบัมาดำาเนนิชวีติ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปกติ ภายใต้การดำาเนิน 
ชีวิตวิถีใหม่ในอนาคตต่อไป

(µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ òó)

ผู้สูงอายุ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ 

กระเป๋าสานจากกล่องนม ดอกไม้จากขวดน�้าพลาสติก แพร่ น�าเสนอ

แนวคิดแพทย์แผนไทย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ล�ำพูน น�าเสนอการอนุรักษ์

พชืสมุนไพร เพือ่ใช้ทดแทนยาปฏชิวีนะ พษิณุโลก น�าเสนอการด�าเนนิงาน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องป่าชุมชน 

 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�าหรับท่ีจะมาน�าเสนอในเวทีระดับ 

ประเทศ “๒๐ ปี ธนำคำรสมอง” ซึ่งจะจัดข้ึนในช่วง 

เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔ ต่อไป
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 ปี ๒๕๖๓ เป็นปีครบรอบการจัดตั้งธนาคารสมอง ๒๐ ปี 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ซึ่งมีบทบาทเป็นนายทะเบียนธนาคารสมอง จึงได้ทบทวน 
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ทั้งความส�าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค 
รวมทั้งรวบรวมเพื่อนเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมาตลอด 
ระยะเวลาดังกล่าว เพื่อน�าเสนอผลงานที่เป็นความส�าเร็จ
ของวุฒิอาสาฯ มากมายท่ัวประเทศ ให้สาธารณะได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าผลงานของวุฒิอาสาฯ ในเบ้ืองต้น ได้ก�าหนด 
ที่จะจัดแสดงผลการด�าเนินงานวุฒิอาสาฯ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓
ทีผ่่านมา แต่ต้องพบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ - ๑๙  
จึงต้องเลื่อนการจัดงานมาในปี ๒๕๖๔ นี้ 
 ในช่วงที่ผ่านมา สศช. โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) และมูลนิธิ 
พัฒนาไท (มพท.) ได้จัดเวทีประชุมในระดับภูมิภาค ในชื่อ  
“พลังวุฒิอำสำธนำคำรสมอง ขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ
บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เป็นเวที 
ส�าหรับวุฒิอาสาฯ ได้แสดงผลงาน และบอกเล่าเร่ืองราว 
ความภาคภูมิใจและสิ่งที่จะท�าต่อไปให้เพื่อนวุฒิอาสาฯ ร่วมภาค 
และต่างภาค เพื่อนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 
ได้รับรู้ ซึ่งได้จัดเวทีแรก เมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ ภาคใต้ (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) และตามมาด้วยเวที ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(จังหวัดสุรินทร์) ตามท่ีเคยกล่าวไปแล้วในจุลสารฉบับที่ผ่านมา  
และเมื่อปี ๒๕๖๓ ได้จัดเวทีครบทุกภูมิภาคคือ ภาคกลาง  
(จงัหวดัเพชรบรุ)ี ภาคตะวันออก (จงัหวดัฉะเชิงเทรา) และสดุท้าย 
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) โดยมีการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด 
 ในการจัดเวทีแต่ละครั้ง นอกจากเรื่องราวที่วุฒิอาสาฯ ได้น�า 
มาบอกเล่าแล้ว ยงัมส่ีวนของการเตมิเตม็องค์ความรูจ้ากสภาพฒัน์ 
และกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท มีมุมมองใหม่ ๆ จากแขกรับเชิญ 
ในวงเสวนาในแต่ละภาค รวมทั้งมีมุมนิทรรศการให้วุฒิอาสาฯ  
แต่ละจังหวัดได้น�าของดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาค 
มาจัดแสดง เวทีภาคกลางและภาคเหนือมีความพิเศษ เนื่องจาก 
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเจ้าบ้านเพื่อต้อนรับแขก 
ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าบ้าน ผู้ชม ต่างก็ตื่นตา ตื่นใจไปด้วยกัน 
 การจัดเวทีระดับภาค ใช้เวลาจัดกิจกรรม ๒ วัน มีผู้เข้าร่วม 
การประชุมจากวุฒิอาสาฯ และเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในภูมิภาคน้ัน ๆ นอกจากน้ี  
ในแต่ละเวท ีสภาพฒัน์ได้น�าเรือ่งราวไปเล่าสูก่นัฟัง ใน ๒ เรือ่ง คือ 

๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคและทิศทำงกำรพัฒนำ  
เพือ่ฉายภาพการพฒันาในระดบัภูมภิาค  และ ๒) ดัชนคีวำมก้ำวหน้ำ 
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 
และชมุชน (๗) การคมนาคมและการสือ่สาร และ (๘) การมส่ีวนร่วม  
สภาพัฒน์น�าไปเล่าให้ฟังเพื่อให้แต่ละจังหวัดได้ทราบถึงล�าดับ 
การพัฒนาคน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งจุดเด่น จุดด้อย 
ในการพัฒนาคนของจังหวัด เพื่อน�าไปแก้ไขและพัฒนาคนต่อไป 
นอกจากนัน้ยงัมช่ีวงเรือ่งรำวด ีๆ  จำก เวทวีฒุอิำสำธนำคำรสมอง 
ในแต่ละภาค ในแต่ละเวที มีช่วงท่ีมีความพิเศษเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว มีของดีจากเวทีเสวนา เวทีการระดมความเห็น  
และช่วงวุฒิอาสาฯ เล่าให้ฟัง พร้อมทั้งวุฒิอาสาฯ ได้น�าผลงาน 
มาจัดนิทรรศการ หรือเรียกว่า ช่วงน�าของดีมาโชว์ 
  เมื่อเวทีสุดท้ายจบลง ก็นับได้ว่าวุฒิอาสาฯ ได้มีความพร้อม 
ส�าหรับการน�าผลงานมาเสนอในเวทีระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้น 
ในช่วงเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๔ อนัเป็นเดอืนมหามงคลของประชาชน 
ชาวไทยที่จะได้ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง โดยวุฒิอาสาฯ จะได้ร่วมแสดงถึงความส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชด�ารัส อันเป็น
จุดเริ่มต้นของงานธนาคารสมองในเวลาต่อมา 

การแสดงเวทีภาคกลาง

การแสดงเวทีภาคเหนือ

ทบทวนผลงานและฐานพลัง 
เพือก้าวต่อไป ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

ทบทวนผลงานและฐานพลังทบทวนผลงานและฐานพลัง
เพือก้าวต่อไป ของวุฒิอาสาธนาคารสมองเพือก้าวต่อไป ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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 นำงสำวเอกรัตน์  นำคำคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เล่าถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัด

เพชรบรุ ีคอื “เมอืงเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมอืงน่ำอยู่ น่ำกิน น่ำเทีย่ว ระดบัประเทศ” 

ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐาน 

การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรครบวงจร (๒) การเสริมสร้างความมั่นคง 

ความสงบเรยีบร้อย และสังคมคณุภาพทีพ่ึง่ตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา และ (๓) การบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน และกล่าวถึงวุฒิอาสาฯ ว่า 

ภมูใิจทีม่ี “ผูส้งูวยัมีจติอำสำช่วยเหลอืพฒันำพืน้ที ่และเป็นอกีหนึง่พลงัทำงสงัคมทีเ่ข้มแขง็ 

และน่ำภำคภูมิใจของประเทศ”

พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคกลาง

(วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี)

 นำยธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ชี้ให้เห็นประเด็นส�าคัญว่า โควิด - ๑๙  

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทย คนส่วนใหญ่ของประเทศประสบปัญหาว่างงาน  

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 ได้แก ่

 Empathy การรบัฟังความคดิเหน็ Empower การสร้างการมส่ีวนร่วม และ Engagement การให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในฐานะ

ที่เป็นเจ้าของกิจกรรม การพัฒนาอย่างแท้จริงด้วยการยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 

ช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง

 นำยเชิญ ไกรนรำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ สศช. เล่าถึง ทิศทาง เป้าหมาย

การพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร คือ “พัฒนำกรุงเทพฯ สู่มหำนครทันสมัย และภำคกลำง 

เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำสูง” ใน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนากรุงเทพฯ 

เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  

(๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง เพ่ือกระจายการท่องเท่ียว 

ทั่วทั้งภาค (๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) บริหารจัดการน�้าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง  

และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทวาย – ภาคกลาง – เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ (๖) พัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค  

เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและทิศทางการพัฒนาภาคกลาง
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ช่วงเรื่องราวดี ๆ จาก เวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง

แบ่งปัน จาก เวทีเสวนา “พลังสูงวัยร่วมสร้างชุมชนสู่ความเท่าเทียม” 

 เป็นช่วงที่มีแขกรับเชิญมาบอกเล่าเรื่องราว เพื่อจุดประกาย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับวุฒิอาสาฯ ๓ เรื่อง 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน

 นำงสำวดวงกมล วิมลกิจ รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนารายได้และการกระจาย 

รายได้ สศช. ชี้ให้เห็นว่า ค่าดัชนี HAI ภำคกลำง ในปี ๒๕๖๒ อยู ่ที่ ๐.๖๔๙๙  

สูงกว่ำ HAI ภำพรวมระดับประเทศ (๐.๖๒๑๙) โดยมีค่าดัชนีในการพัฒนาคนดีขึ้น ๔ ด้าน 

ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยฯ ครัวเรือนมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมากขึ้น ด้านการคมนาคมและ 

การสื่อสาร มีการเข้าถึงมือถือและอินเทอร์เน็ต และถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพ่ิมขึ้น ด้านชีวิต 

การงาน มีสัดส่วนผู้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น และด้านการศึกษา มีอัตราการเข้าเรียน ค่า IQ และคะแนน O-Net เพิ่มขึ้น 

แต่ยังมีส่วนที่ค่าดัชนีลดลง ๒ ด้าน ได้แก่  ด้านรายได้ จากการเพิ่มขึ้นของคนจนและหนี้สินครัวเรือน และด้านการมีส่วนร่วม   

จากการไปใช้สิทธิลงประชามติลดลง ทั้งนี้ จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้ามากที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  

และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ๓ ล�าดับแรก ได้แก่ อ่างทอง กาญจนบุรี และชัยนาท ตามล�าดับ

 การแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ในระดับพื้นท่ี โดยนำยศิวโรฒ 

จิตนิยม ประธานสถาบันการเงิน 

ชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย  

อ�าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุ ี 

พูดถึงปัญหาความเหลือ่มล�า้ในประเทศ 

และเสนอว่า ภาครฐัควรส่งเสริมให้ชุมชน

และท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการแก้ไขปัญหา ด้วยการด�าเนนิการ 

อย่างมส่ีวนร่วมกบัภาคกีารพฒันาให้มากขึน้ พร้อมกบัมีแนวทาง

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า คือ (๑) ทบทวนวิถีชีวิต อดีต  

และปัจจุบันของชุมชน (๒) ค้นหาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา 

(๓) ตั้งเป้าหมายในอนาคต เน้นให้ทุกคนมีความสุข (๔) ก�าหนด

แผนการด�าเนินงาน โดยใช้ศักยภาพในพื้นท่ีตนเองเป็นหลัก 

(๕) ปฏิบัติการอย่างมุ่งม่ัน ตั้งใจ ต่อเน่ือง และ (๖) พัฒนา 

และปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตไทย เสริมด้วยกระบวนการ 

ขบัเคลือ่นงาน ให้ “คนอยูดี่มคีวามสขุยัง่ยนื” ดงันี ้(๑) รูจ้กัตนเอง 

รู ้จักชุมชน พัฒนาชุมชน ด้วยการจัดท�าแผนชีวิต แผน

ชุมชน และแผนท้องถิ่น (๒) ชุมชนต้องปรับตัว ให้เหมือนน�้า 

ด้วยการผสมผสานทฤษฎนี�า้ตก (การสัง่การจากบนลงล่าง) 

 และทฤษฎนี�า้พุ (การระเบิดจากข้างใน) (๓) ปรบัเป้าหมาย

การพัฒนาคนและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาคนและชุมชนสู่ 

“ชมุชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ” (๔) ปรบัเป้าหมายชวีติสูก่ารมคีวามสขุ  

ด้วยการปรับความคิด : คิดเป็นระบบ คิดพึ่งตนเอง  

คิดเพื่อส่วนรวม และปรับการกระท�า : ท�าร่วมกัน ท�าตาม

วถิชีวีติ ท�าตามหน้าที ่ซึง่ความสขุจะท�าให้เกดิการแบ่งปัน

และเอื้อเฟื้อ และ (๕) จัดท�าข้อก�าหนด/ธรรมนูญชุมชน 

ที่มีเกณฑ์ความสุข และตัวชี้วัดความดี/คนดี

 สุดท้ายเห็นว่า ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม 

ในประเทศ จะเกิดได้ด้วยการน�าใช้ หลักปรัชญำของ 

เศรษฐกจิพอเพียง ทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ได้พระราชทานไว้ ร่วมกบัพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุข 

ให้ปวงประชา ซ่ึงทุกคนจะได้รับความเท่าเทียมกัน 

สอดคล้องกับหลกัศาสนา คอื ลด ละ เลกิการท�าบาป/ท�าไม่ดี  

ท�ากุศล/ความดี และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์
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 เกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดย นำยยุทธพงษ์  

กอบกำญจนำ ไร่จอมยุทธ์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากท�าไร่อ้อย ในแบบเกษตรแบบ

ดั้งเดิม มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราศัตรูพืช ท�าให้มีค่าใช้จ่าย

สูงมาก ส่วนราคาโรงงานเป็นผู้ก�าหนด จึงขาดทุนสะสม

มาตลอด อีกทั้งการใช้สารเคมี ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของเกษตรกรและผู้บริโภค ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

เกษตรอินทรีย์ของสามพรานโมเดล จึงปรับเปลี่ยนมาท�า 

เกษตรอนิทรย์ี เลกิใช้สารเคมทีกุชนดิ และปลกูพชืให้เลีย้งตนเอง

ได้ ด้วยการปลกูพชืแบบผสมผสาน ทัง้การท�านา ปลกูอ้อย กล้วย  

ไม้ยืนต้นต่าง ๆ และแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิม อาทิ 

น�้าตาลอ้อยอินทรีย์ โดยส่งขายตลาดสุขใจ อ�าเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม และออนไลน์ทาง Facebook Line ท�าให้ 

มีตลาดเป็นของตนเอง มีพลังต่อรอง สามารถก�าหนดราคา 

และเลีย้งตนเองได้อย่างย่ังยืน และยังเหลอืแจกจ่ายและแบ่งปัน 

อีกด้วย ปัจจุบัน ไร่จอมยุทธ์พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และ

ถ่ำยทอดควำมรู ้ให้นกัเรยีน เยาวชน และผูท้ีส่นใจเข้ามาเรยีนรู้ 

การท�าเกษตร อาท ิการปลกูและแปรรปูผลติภณัฑ์อ้อยอนิทรย์ี 

มีฐานการเรียนรู้ที่ยึดหลัก “ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  

พอกิน พอใช้พออยู่ พอร่มเย็น” ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นต่าง ๆ 

ท่ีสามารถใช้งานได้ อาทิ ปลูกไผ่ แล้วน�าต้นไม้/กิ่งไม้มาเผา 

เป็นถ่าน “กำรแบ่งปัน เน้นควำมย่ังยืน” เช่น ปลูกพอกิน 

ด้วยการปลกูข้าวและผกัต่าง ๆ  ท�าบญุ ท�าทาน แจก และขยาย

เชือ่มโยงเป็นเครอืข่าย นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมกับ โคก หนอง นำ 

โมเดล ในการจดัการพืน้ท่ีให้มคีวามเหมาะสม ด้วยการผสมผสาน

เกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องกับ

ธรรมชาตใินพืน้ที ่ผลลพัธ์ทีช่ดัเจน คอื ในช่วงสถานการณ์โควดิ  

เกษตรกรท่ีท�าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ 

ผลกระทบน้อยมาก มอีาหารทานอย่างเพียงพอ จึงเรยีกแนวทาง 

การด�าเนินงานของตนเองว่า “เกษตรทำงรอด” ที่พร้อมรับ

วิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน  
โดย นำงสำวภทัรพร เยน็บตุร  ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA)  
ได้เล่าให้ฟังถึงงานของ DEPA ในการท�าหน้าท่ีก�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  
ให้แก่ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร และการคุ้มครองความปลอดภยั
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 พร้อมกับน�าข้อมลูพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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
และมปีระโยชน์ กลุม่เดก็และเยาวชน ในช่วงอายุ ๑๖ – ๒๔ ปี  
ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึงร้อยละ ๘๙.๘ ของผู้ใช้ทั้งหมด  
โดยรูปแบบการใช้งานที่น�าไปสู่ความเสี่ยง คือ การคุกคาม 
ด้วยวาจาทีม่แีนวโน้มจะพัฒนาเป็นภยัรปูแบบอ่ืนท่ีมีความรนุแรง
มากขึน้ และกลุม่ผูด้้อยโอกาสและผูพ้กิาร โดยเฉพาะผูพ้กิาร 
ทางหู ต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก แม้จะได้รับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน แต่ยงัขาดโอกาสการศึกษาต่อในระดบั
ที่สูงขึ้น และสถานศึกษาที่รองรับผู้พิการมีจ�ากัด ดังนั้น  
กลุ่มผู้พิการทางหูจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถน�า

เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
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กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา 
“การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ” ภาคกลาง 

ด้านที ่๑ การส่งเสริมอาชพี รายได้ และพฒันา
คุณภาพชวีติ

ด้านที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 เป็นช่วงที่วุฒิอาสาฯ และเครือข่าย ร่วมล้อมวงพูดคุย 
ถึงแนวทางการด�าเนินงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่  
(๑) การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๓) ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (๔) การอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม และ (๕) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์  
โดยมีแนวทางร่วมกันในแต่ละด้าน ดังนี้  

 ส ่งเสริมการท�า 
“One Plan” ทีเ่ชือ่มโยง 
บูรณาการแผนงาน 
ระดับหมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ และจังหวัด  

ส่งเสรมิการประกอบอาชพีเสรมิ อบรมให้ความรู ้เพือ่สร้างงาน 
สร้างรายได้และพฒันาคณุภาพชวีติ จัดงาน รวมพล “คนอาสา”  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด�าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานร่วมกัน ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและป้องกันโรค  
และสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) คนต้นแบบ 
และพื้นที่ต้นแบบ

 ส่งเสรมิการด�าเนินงานโครงการบ้านถนอมโลก โดยการใช้ 
โซล่าเซลล์ จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน 
การน�าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รณรงค ์
ให้ความรู้ในการก�าจัดขยะที่ถูกวิธี การใช้ถังบ�าบัดไขมัน  
การผลิตน�้า EM สนับสนุนการท�าเกษตรอินทรีย์ การท�า
ธนาคารน�้าใต้ดิน การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนส่งเสริม
การท�าธนาคารต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าชายเลน และส่งเสริม
การน�าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการขบัเคลือ่นงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
สาธารณสุข การด�ารง 
ชีวติวถิใีหม่ ให้แก่ชุมชน
และโรงเรยีน หนนุเสรมิ 
การท�างานในลักษณะ 
“บวร” ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพื้นที่  
โดยอาศัย Big Data เป็นฐานข้อมูลในการท�างาน ถอดบทเรียน 
และจัดท�าชุดเรียนรู้ คู่มือในโครงการที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม เผยแพร่
และขยายผลไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเติมเต็มองค์ความรู้ 
ที่หลากหลายให้แก่วุฒิอาสาฯ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคม
ออนไลน์ นวัตกรรมการท�างานในรูปแบบใหม่ 

ด้านที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

 มุ่งเน้นให้มีการบริหาร
จัดการท่ีดี มีความสามัคคี 
ท�างานอย่างบูรณาการ  
ในการสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ 
ม่ันคง ส่งเสริมการท�างาน
แบบจติสาธารณะ (จติอาสา) 

สร้างแรงจูงใจ และหาผู้สืบทอด โดยท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สภาวัฒนธรรม  
ภาคเอกชน ท�างานในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างความรู้เกี่ยวกับ 
เรื่องทั่วไปที่เป็นความต้องการของชุมชน ความรู้ด้านเทคโนโลย ี 
สร้างวินัยให้กับชุมชน และต้องปฏิบัติอย่างมีสติ

ด้านที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 เน้นการท�างานพฒันา
เดก็ เยาวชน และผูส้งูอายุ 
โดยพัฒนาเครื่องมือและ
ทักษะในการประสานงาน  
การจัดท�าฐานข้อมูล 
สถานการณ์ ปัญหา และ
ความต้องการของพื้นที่ เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน 
วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดพื้นที่ในการสร้างการยอมรับจากชุมชน
และเครือข่ายโดยขอให้ สศช. สนับสนุนการท�างานของวุฒิอาสาฯ  
ทั้งในเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการ เพื่อให้การด�าเนินงาน 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 วุฒอิาสาฯ แต่ละจังหวดัเล่าให้ฟังชัด ๆ  สัน้ ๆ  ว่าด�าเนนิงาน 

เรือ่งอะไรกนับ้าง หรือวางแผนท�าอะไรต่อไป ไล่เรยีงรายจงัหวดั  

ดังนี้ 

 @กรงุเทพมหำนคร ท�างานเรือ่งโภชนาการ สขุาภบิาลอาหาร  

และสุขภาพอนามยั @กำญจนบรุ ีมโีครงการดนตร ีกฬีาบ�าบดั 

ให้ผู้สูงอายุ และสอนการอ่าน - เขียนให้นักเรียนในโรงเรียน 

@ชัยนำท ท�างานเก่ียวกับการเกษตร ลดการใช้สารเคมี  

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้ในการด�าเนนิงานและเผยแพร่สูส่าธารณะ พร้อมทัง้  

ขยายภาคเีครอืข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  @นครปฐม  

เผยแพร่องค์ความรู ้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนแก ่

ภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น @นนทบุรี มีโครงการปลูกไม้ผลและ

ขึ้นทะเบียน GI ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน และมะม่วง โครงการ

ปลูกต้นไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ต้น การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผูส้งูอาย ุและการวจิยัศกัยภาพชมุชนในการจัดการท่องเท่ียว 

เชงินเิวศ @ปทมุธำน ีร่วมกบัภาคีเครอืข่ายส่งเสรมิอาชพีให้แก่ 

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 

ดงูานโครงการตามแนวพระราชด�ารใินจงัหวดั เพือ่น�าองค์ความรู ้

ไปสร้างงาน/อาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

@พระนครศรอียธุยำ มบีทบาทเป็นทีป่รกึษาให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองอโยธยา ด้านผู้สูงวัยและ 

ด้านสวสัดกิาร และเทศบาลต�าบลเกาะเรยีน ด้านการท่องเทีย่ว

ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม และมีเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวน

วุฒิอาสาฯ ให้ได้อย่างน้อย ๒ คน/เดือน @รำชบุรี ส่งเสริม 

การท�าเกษตรอินทรย์ี ลด/เลกิใช้สารเคมกีารเกษตร ลดการเผา 

ซากพชืและวชัพชื สนบัสนนุกล้าไม้ในการปลกูป่า และดแูลสขุภาพ 

ให้ชาวบ้านปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า @ลพบุรี อยู่ระหว่าง 

หาแนวทางการท�างานกบัภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง ในกลุม่เดก็ 

 เยาวชน และกลุม่คนเปราะบาง @สงิห์บรุ ีขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิติั @สพุรรณบรุ ีด�าเนินกจิกรรม

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสรมิ/ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย @สมุทรปรำกำร ท�างานด้านการจัดการขยะ 

การน�าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน�้ามันดีเซล เบนซิน และผ้าไตร

จีวร ผ้าอาบน�า้ฝน @สมทุรสำคร พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน 

อาทิ โครงการอาหารกลางวัน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความ 

ร่วมมือกับอาสาสมัครและกลุ่มต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่สาธารณะ @สมุทรสงครำม ด�าเนินงาน 

โครงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกที่ด ี

ให้แก่เด็กและเยาวชน @สระบุรี เน้นการพัฒนาอาชีพ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ การปฏิบัตติามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คณุธรรม จติอาสา 

ประสานภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ การสรรหา 

วุฒิอาสาฯ และเผยแพร่บทบาทวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง และ 

@อ่ำงทอง สืบทอดและสานต่อการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ 

งานแทงหยวก ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

 สุดท ้าย นำยพำยัพ พยอมยนต ์  

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ฝำกข้อคิด

ว่า “ตลอดระยะเวลา ๖ ทศวรรษของ

การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจไทย 

ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนจากภายนอก

และภายในประเทศ ร้อยละ ๖๐ พึ่งพา

การส่งออกและการท่องเที่ยวถึง ร้อยละ  

๑๗ ของ GDP เกดิปัญหารวยกระจกุ จนกระจาย 

ประชากรมีหนี้สินครัวเรือนสูงถึงร้อยละ ๘๑ ของ GDP ดังนั้น 

ประชาชนจึงควร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิด

ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ การระเบิดจากข้างใน และการดูแล 

ซึง่กนัและกนั มองคนเป็นศูนย์กลางการพฒันาใน ๓ มติ ิคอื ด้านกาย  

มองแบบองค์รวม สุขภาพดีขึ้นอยู ่กับหลายองค์ประกอบ  

ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การออกก�าลังกาย และอาหาร ท่ีเช่ือมโยง 

สู ่ระบบการผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ และถูกสุขอนามัย  

ด้านจิตใจ ใช้หลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักพื้นฐาน ท่ีน�าไปสู ่

ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ความตรงต่อเวลา ความอดทน  

อดกลั้น และด้านสติปัญญา นอกจากการเรียนในระบบแล้ว  

การเรียนตามอัธยาศัย การฝึกอบรม การฝึกวิชาชีพ เป็นสิ่งส�าคัญ  

เพือ่ให้เกดิกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวิีต การรกัษาสภาพแวดล้อม

เล่าให้ฟัง จาก วุฒิอาสาฯ ภาคกลาง 
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ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การน�าทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของมนุษย์ให้มีมาตรฐาน โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ 

คนรุ่นหลัง การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 การฟื้นฟูป่าชายเลน 

ที่เช่ือมโยงสู่การสร้างและส่งเสริมอาชีพ ส�าหรับ แนวทาง 

การท�างานของวฒุอิาสาฯ นัน้ จะต้องบรูณาการการท�างาน 

กับภาคีเครือข่าย และประสานแผนงานและโครงการต่าง ๆ 

 ในระดบัแผนชมุชน แผนต�าบล แผนอ�าเภอ ตามความต้องการ

ของคนในพื้นที่ และผลักดันเข้าสู่แผนของจังหวัด จนเกิด 

การเชื่อมโยงแผนกันทั้งประเทศ”

ของดี มีมา Show  
 ภาคกลาง มขีองดจีากวฒุอิาสาฯ หลายจงัหวดัมาจดัแสดง 

ให้เพื่อนวุฒิอาสาฯ และแขกผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ได้เยี่ยมชม  

บางส่วนสามารถซือ้หาติดมอืกนักลบัไปบ้าง รวบรวมได้ ดงันี้ 

 เพชรบุรี : วิถีตำล งำนช่ำงศิลป์ชั้นครู คู่เมืองเพชรบุรี  

น�าเสนอวถิชีวีติของคนจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมคีวามผกูพนักับต้นตาล

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 

ด้วยดนิไทย สาธติการประดิษฐ์ดอกไม้

ประจ�าชาติอาเซียน (๑๐ ประเทศ) 

ที่ประดิษฐ์ด้วยดินไทยของจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผลงานท่ีมีความ

สวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุพรรณบรุี

 กำญจนบุร ี: พลงัภูมปัิญญำผู้สงูอำยจุงัหวัดกำญจนบรุี 

เรือ่งกล้วย ช่วยเศรษฐกจิ ทอดมันหวัปล ีกล้วยทอด กล้วยอบ 

ปั้นตุ๊กตาดูดกลิ่น (จากค�าโบราณที่ว่า “ปั้นวัวปั้นควายให้ลูก

ท่านเล่น”) ดอกไม้จากฟร์อยยา 

 รำชบรุ ี: กำรเพิม่มลูค่ำกล้วยตำนด้ีวยนวัตกรรม สาธติ

การท�ากระทงและบายศรีจากใบตองกล้วยตานี กาบกล้วย 

ตานีใช้นวัตกรรมรังสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ  

แฟ้มเก็บเอกสาร โดยมีลวดลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

มาเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ�้ากัน

 สมทุรสงครำม : สิง่ประดษิฐ์ในขวดแก้ว/

สมำธพิอเพยีง สาธติการประดิษฐ์ของตกแต่ง

และของที่ระลึกจากการน�าส่ิงของเล็ก ๆ  

ใส่ในขวดแก้วให้สวยงาม เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

และสร้างรายได้

 นนทบุรี : กำรปลูกต้นไม้และกำรอนุรักษ ์

พันธ์ไม้ของจังหวัดนนทบุรี สาธิตการท�าน�้าจุลินทรีย์ชีวภาพ 

และแจกผู้ร่วมงาน และการจัดแสดงต้นไม้ของดีเมืองนนท์ ได้แก่  

ทุเรียน ส้มโอ และมะม่วงยายกล�่า

 นครปฐม : นวัตกรรมพลังงำนแสงอำทิตย์กับเกษตรกรรม 

และเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนเรือน ตำมแนวปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง น�าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้พลังงาน 

แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ในบ้านเรือน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงาน

สะอาดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ปทุมธำนี : หัตถกรรมสร้ำงสรรค์จำกกระดำษ 

Paper Mache สาธิตขั้นตอนการผลิต 

Paper Mache เป็นงานหัตถกรรม 

ที่สวยงาม แสดงการท�างานประดิษฐ์

ท่ีง่ายจากวัตถุดิบใกล้ตัว มองขยะ 

ให้เป็นศิลปะ โดยน�ากระดาษทีใ่ช้แล้ว

มาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะหัตถกรรม 

เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

 พระนครศรีอยุธยำ : มรดกภูมิปัญญำ น�าเสนอมรดก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พืชสมุนไพร อาหาร ศิลปวัฒนธรรม 

ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น 

ที่รู้จักแก่สาธารณะ 

 อ่ำงทอง :  ศลิปะกำรแทงหยวกกล้วย 

สาธิตงานศิลปะการแทงหยวกกล้วย 

ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามและ 

มีคุณค่า อาทิ กรอบรูปส�าหรับใส่

พระบรมฉายาลกัษณ์ ของประดบัตกแต่ง 

ในงานประเพณีต่าง ๆ เป็นการรักษาศิลปะ

ทางภูมิปัญาที่ทรงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 สมทุรปรำกำร : กจิกรรมอำสำดแูลสิง่แวดล้อมสมทุรปรำกำร

ส�ำหรบัคณุและฉัน (Heal Environment for You and for Me) 

น�าเสนอกจิกรรมการปลูกป่าชายเลน/เพาะกล้าไม้ การบ�าบดัน�า้เสยี 

ด้วยขวดนมเปรี้ยว การบ�าบัดน�้าเสียคลองชลประทานหน้าสถาน 

ตากอากาศบางปูด้วย EM Ball และจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

จังหวัดสมุทรปราการ
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 นำยธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท กล่าวปาฐกถา ถึงการปรับวิธีคิด 

และการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างมิติสุขภาพกับมิติเศรษฐกิจ 

 ทีจ่ะน�าไปสู่เป้าหมาย “ควำมอยูด่มีสีขุ” หรอื Well-being ของสงัคม ตามแนวคดิคนเป็นศนูย์กลาง

แบบบรูณาการ และเสรมิสร้างระบบให้เอือ้ต่อการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน ด้วยการสร้างพลงัอ�านาจ

ของชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ ใช้เทคโนโลยดิีจทิลัเชือ่มโยงข้อมลูข่าวสารเพ่ือเปิดโอกาสการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ทักษะการแสวงหาความรู้ จัดการความรู้ 

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการประกอบกิจกรรมการผลิต การบรโิภค จ�าเป็นอย่างยิ่งตอ่ทุกกลุม่อายใุนสงัคม 

 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

 นำงสำวชนกมน รยุำพร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  สศช. เล่าถงึ ศกัยภาพและโอกาส 

ในการพฒันาภาคตะวนัออก ได้แก่ “ศนูย์รวมอตุสำหกรรมของประเทศและเชือ่มโยงกำรขยำยตวั

จำกกรงุเทพฯ แหล่งเกษตรกรรมทีอ่ดุมสมบูรณ์ แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง ศนูย์กำรค้ำชำยแดน

ระหว่ำงไทย - กัมพชูำ และเป็นประตสููเ่ศรษฐกจิโลก”  ซึง่มปีระเดน็ท้าทาย ได้แก่ ปัญหาสิง่แวดล้อม 

ในเมืองอุตสาหกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานและปริมาณน�้าไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงาน 

ภาคเกษตร ทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่สอดรับกับระดับการพัฒนา และอุตสาหกรรม 

ส่วนใหญ่ยงัขาดการประยกุต์ใช้นวตักรรม โดยแผนพฒันาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  มเีป้าหมาย 

ส�าคัญคือ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียน ด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาพื้นที ่

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีท่นัสมยัทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน (๒) การเป็นแหล่งผลติอาหาร 

ทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐานสากล (๓) การปรบัปรงุมาตรฐานสนิค้าและธรุกจิบรกิารด้านการท่องเทีย่ว (๔) การพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจ

ชายแดนให้เป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านทีเ่จรญิเติบโตอย่างย่ังยืน และ (๕) การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และเพิม่ประสทิธภิาพระบบการบริหารจัดการมลพิษ นอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้เกิดพืน้ทีเ่มืองผลไม้และพืชสมุนไพร เป็นมหานครผลไม้เมอืงร้อน 

แห่งเอเชยี และยกระดบัพชืสมุนไพรสูธ่รุกจิสมุนไพรในตลาดสากล สนบัสนนุการวจิยั และพฒันาดนิและน�า้ สร้างเกษตรกรอจัฉรยิะ 

การยกระดับการค้าสูร่ะบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ และการพฒันาฐานข้อมลูทางการเกษตร และส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

 โดยฟ้ืนฟแูละพฒันาการท่องเทีย่วอย่างครบวงจรทีส่อดคล้องกบัอัตลักษณ์ของชมุชนและความต้องการของนักท่องเทีย่ว พฒันาการตลาด 

การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในลักษณะ

แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (One Plan) ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคตะวันออก

(วันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก

ช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง
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แบ่งปัน จาก เวทีเสวนา “วิถีตะวันออกวิถีแห่งความสุข
 สร้างสังคมเสมอภาคและเท่าเทียม” ภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 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 ที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับปัญหาและการค้นหาสาเหตุเชิงลึก  

เพื่อน�ามาสู่การพัฒนาคนให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับด้านอื่น ๆ ต่อไป

ดัชนีความก้าวหน้าของคน

ช่วงเรื่องราวดี ๆ จาก เวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง

 การพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้าง
รากฐานที่สมดุลและยั่งยืน รศ.ดร.อรพรรณ ณ บำงช้ำง  
ศรีเสำวลักษณ์ กรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กล่าวถึง การใช้
ทรพัยากรธรรมชาตจิ�านวนมหาศาลในการผลติ โดยผู้ผลิตมุง่เน้น 
การบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ละเลยต้นทุน
ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม จึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เสือ่มโทรมและลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว อาท ิป่าชายเลนทีเ่ป็นทัง้ 
แหล่งพลังงาน แหล่งไม้ใช้สอยและก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัยและ 
อนุบาลสัตว์น�้า แหล่งเพาะพันธุ์พืชหลายชนิด แหล่งรักษา 
ความสมดุลของระบบนิเวศ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
รวมทั้งลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าป่าบกถึง 
ร้อยละ ๕๐ ผูผ้ลติควรให้ความส�าคญักบัการบรหิารต้นทนุการผลติ 
ที่แท้จริงท้ังต้นทุนจากการผลิตสินค้าและต้นทุนทางสังคม  
หรือความสูญเสียหรือผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคม 
 ภาครัฐจึงควรก�าหนดนโยบายที่เป็นกลไกทางการเงิน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการผลิตสินค้า 

และบริการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 

ในช่วงสถานการณ์โควิค - ๑๙ รัฐบาลได้ออกนโยบาย 

และมาตรการต่าง ๆ  ส่งผลดต่ีอการฟ้ืนตวัของทรพัยากรธรรมชาต ิ

อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล สัตว์น�้าเพิ่มขึ้น 

และขยะลดลง อย่างไรกต็าม เมือ่สถานการณ์กลบัคนืสูภ่าวะปกติ 

ควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมิให้

ถูกท�าลายจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น การปรับเพิ่ม 

ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

 ก้าวสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมกับการสร้าง 

ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน  
นำยกันตพงษ์  แก้วกมล กรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  

และเครือข่ายยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์  

ประเทศไทย ชี้ให้เห็นปญัหาส�าคญั

ของการท�าเกษตรคือ ขาดแคลน 

แรงงาน ต้องน�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรม 

มาใช้ เพ่ือพัฒนา อ�านวยความสะดวก  

และต่อยอดให้แก่เกษตรกร ปัจจบุนัวทิยาลยัอาชวีศกึษา ได้ประดษิฐ์

และคิดค้นเครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร ที่สอดคล้องกับวิถี 

การเกษตรของไทย และเกษตรกรสามารถปรึกษาศูนย์เทคโนโลยี

เกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด และเมื่อมีการแพร่ระบาดของ 

โควิด – ๑๙ ท�าให้คนมองเห็นคุณค่าของภาคเกษตรมากขึ้น  

ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และการแบ่งปันอาหาร  

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวง

สาธารณสุข ได้ท�างานร่วมกันในการสนับสนุน/ 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ด้วยการให้โรงพยาบาลต่าง ๆ    
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ซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไปประกอบอาหาร ให้ราคาสูงกว่าตลาด 

ร้อยละ ๒๐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การท�าการเกษตรมีความยั่งยืน 

และเป็นแหล่งจ้างงานที่ต่อเนื่อง ภาครัฐต้องสนับสนุนและช่วยเหลือ 

เกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

และได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) GMP/

HACCP เป็นต้น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต จ�าหน่าย  

และบริโภคอาหารปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
นำงภำรนี  สวัสดิรักษ์  นักวิชาการ 

อิสระด้านผังเมือง กล่าวถึง ภาครัฐ

ได้ให้ความส�าคัญกับการบรรลุตัวชี้วัด 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  

ขณะที่ประชาชนส่วนหน่ึงยังมีความเข้าใจ 

ทีจ่�ากัด ไม่สามารถเชือ่มโยงผลกระทบและผลประโยชน์จากการบรรลุ  

SDGs เข้ากับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ซึ่งส่งผลต่อความร่วมมือของ 

ประชาชนในการขบัเคลือ่นการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ ด้วยเหตุนี้  

ภาคประชาสงัคมจงึจดัท�าตวัชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนืระดบัชมุชน เพือ่เชือ่มโยง 

กระบวนการท�างานของชุมชนกับความรู้ความเข้าใจ SDGs ที่ส่งผล 

ต่อการด�าเนนิวถิชีวีติของชมุชน ใน ๒ พืน้ที ่ได้แก่ ชมุชนป้อมมหำกำฬ 

กรุงเทพมหำนคร โดยสร้างกระบวนการ “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์  

ชุมชนป้อมมหากาฬ สู่รูปธรรมการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในระดับชุมชน” ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและขาดความม่ันคง 

ในที่ดินบริเวณป้อมมหากาฬ และภาคีการพัฒนา มาร่วมกันจัดท�า 

ข้อเสนอการพัฒนาชุมชนและตัวชี้วัดความยั่งยืนในระดับชุมชน  

ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองเก่า ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนักถึง 

คณุค่าทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม และสามารถเชือ่มโยงการพัฒนา 

ของชมุชนเข้ากบัการพฒันาระดบัจงัหวัด ประเทศ และการเป็นหุน้ส่วน 

การพัฒนาระดับโลก รวมทั้งสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

เยาวชนคนรุ่นใหม่ และพื้นที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ โดยชุมชน 

ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน 

การศึกษา จัดท�า “แผนผังภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม” เป็นแห่งแรก 

ของประเทศในรปูของ Community Lab และตรวจสอบความถกูต้อง 

ของข้อมูลกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง 

ภูมินิเวศในพื้นที่ออกเป็นภูเขา ที่นา ป่า และทะเล ที่มีความสัมพันธ์ 

กบัวิถชีวีติของสตัว์เศรษฐกจิ เช่น ปลา ป ูนกเขาชวา เป็นต้น และวถิชีวีติ/ 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดระบบเศรษฐกิจนิเวศ เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน และน�ามาสู่ร่าง 

ข้อเสนอผังเมืองจะนะ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ 

ถงึคณุค่าและความส�าคญัของการอนุรักษ์ภมูนิเิวศและ

ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ 

 ในตอนท้าย เสนอว่า การขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืง 

อย่างยั่งยืนภายหลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ ควรให้ 

ความส�าคัญใน ๒ ประเด็น คือ สร้ำงระบบพื้นที่ย่อย 

(Node) ในชุมชนหรือย่ำนที่เช่ือมโยงถึงกัน ในจุด 

ที่ท�า สร้าง ขาย และกระจายเกษตรกรรม/อาหาร  

เพือ่ให้ประชาชนพึง่ตนเองได้ในช่วงกักตัว/เว้นระยะห่าง 

ทางสังคม โดยเฉพาะในเขตเมือง และขยำยเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือทำงดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจในพื้นที่

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีใหม่ นำยอรรถพล  

วรรณกิจ  ผู ้ อ� านวยการ 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ส�านักงานฉะเชิงเทรา 

 เล่าถงึ งานของการท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย (ททท.)  

ปี ๒๕๖๓ จัดแคมเปญ 

“คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว”  

ให้ต่างชาตมิาเท่ียวเมอืงไทย โดยคดัเลอืกชมุชน ๖๐ แห่ง 

ทั่วประเทศ น�าบริษัทน�าเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าไป 

สมัผสัวถิชีวีติชมุชนและทานอาหารพืน้ถิน่ และปี ๒๕๖๔ 

จดัแคมเปญ “เทีย่วเมอืงไทย Amazing ยิง่กว่าเดมิ” 

โดยจดัท�าเส้นทางท่องเทีย่วหลกัควบคูก่บัเส้นทางท่องเทีย่ว 

วิถีชุมชน เน้นคนไทยทุกกลุ่มอายุ และจัดกิจกรรม 

แตกต่างกันตามพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย โดย  

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการท่องเท่ียวที่สามารถถ่ายทอด 

องค์ความรูแ้ละท�าประโยชน์ให้แก่ชมุชน กลุ่มคนท�างาน  

ท่องเทีย่วแบบ workstation เทีย่วให้ได้งานในวันธรรมดา  

และกลุม่คนรุน่ใหม่ทีอ่ยูใ่นวยัเรียนหรอืวยัเร่ิมต้นท�างาน 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับการท�างานหรือ 

การศึกษา แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙  

ททท. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว โดย ททท.  

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา และกระทรวงสาธารณสขุ  

จัดท�าโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing  
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Thailand Safety & Health Administration : SHA)  

เพื่อให ้นักท ่องเท่ียวและสถานประกอบการมั่นใจ 

ในการต ้อนรับและการเดินทางไปยังพื้นท่ีต ่าง ๆ  

โดยปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ เป็น BEST 

โดย B (Booking) การเดินทางท่องเท่ียวต้องจองล่วงหน้า 

E  (Environment) นกัท่องเทีย่วและสถานประกอบการต้องให้

ความส�าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อม S (Safety) การเดนิทาง 

ท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัย และ T (Technology)  

สถานประกอบการหรอืชมุชนต้องเรียนรูก้ารใช้เทคโนโลย ีเช่น  

Facebook Line เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อ 

และเพิ่มยอดขายของตนเองและชุมชน 

 ยกระดับการเรียนรู้บนฐานชุมชน  นำยไพบูลย์   

โสภณสวุภำพ รองคณบดฝ่ีายนวตักรรม

และการจัดการเรยีนรู ้มหาวิทยาลัย

บรูพา  กล่าวว่า การเรยีนรูบ้นฐาน 

ชมุชนเป็นการศกึษาและเรยีนรู ้

เชิงประสบการณ์ของชุมชน 

ผ่านคนในชมุชน บนฐานความเชือ่ 

ว่าทุกคน คือ ปัญญาของพื้นที่  

เป็นองค์ความรู้ท่ีไม่ได้บรรจุไว้ใน 

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เช่น ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ วถีิชีวติ 
 ภูมปัิญญาท้องถิน่ทีส่บืทอดกันมายาวนาน และปัญหาของชมุชน 
 เป็นต้น ทีน่�าไปสูก่ารออกแบบการใช้ชวีติ การใช้ประโยชน์พืน้ที่
อย่างเต็มศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยไม่ท�าลายคุณค่าท่ีมีอยู่เดิม 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่าง ๒ แห่ง 
แห่งแรกคือ กลุ่มรักษ์เขำชะเมำ โรงเรียน โรงเล่น เป็นการ 
ขับเคลื่อนการศึกษาบนฐานชุมชนบนแนวคิดว่า การศึกษา 
ควรมีความหลากหลายและทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา 
มสีว่นรว่มได้ “รูร้ากเหง้า เทา่ทนัสงัคม” เปน็จดุประสงค์หลกั 
ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเรียนรู้ มองเห็นศักยภาพ 
และคุณค่าของพื้นท่ี เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถท้ัง 
ด้านวชิาการและการใช้ชวีติ ส่งผลให้เดก็และเยาวชนเกดิความรกั 

ความผกูพนั และหวงแหนถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย อนัเป็นการสร้างภมูคุ้ิมกนั 

ทีด่ต่ีอการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ปัจจบุนั เดก็และเยาวชน 

ที่ส�าเร็จการศึกษาจะน�าความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้ม ี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นก�าลังส�าคัญในการปกป้อง รักษา

พ้ืนที่ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่ท�าลายวิถีเดิม แห่งที่ ๒ คือ  

โรงเรียนสำยน�้ำบำงปะกงที่รัก กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าบางปะกง

สายน�้าแห่งชีวิต ร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับนิเวศวัฒนธรรมให้เด็ก เยาวชน  

และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิถีชีวิต 

ที่เชื่อมโยงสู่รากเหง้าของชุมชน โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วม 

บนฐานความเชือ่ว่า ทกุคนในชมุชนมภีมูปัิญญาและเป็นส่วนหนึง่ 

ของกระบวนการเรียนรู้ผ่าน “ห้องเรยีนธรรมชาติ” ทีถ่่ายทอด 

วิถีชีวิตดั้งเดิมตลอดลุ่มน�้าบางปะกง คือ (๑) ห้องเรียนนาเกลือ  

บ้านคลองผขีดุ (๒) ห้องเรยีนตลาดเก่าสนามจนัทร์ (๓) ห้องเรียน 

ป่าจาก (๔) ห้องเรียนเขานาวัง และ (๕) ห้องเรียนเกาะลัด  

และจากการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท�าให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนตกงานและกลับภูมิล�าเนา

เป็นจ�านวนมาก ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการเรียนรู ้ 

บนฐานชุมชนว่า “การเรียนรู้บนฐานชุมชนคือทางรอด  

มิใช่ทางเลือก” เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน 

หันมาทบทวนและส�ารวจต้นทุนในพื้นที่ และสร้างผู้น�าที่เข้าใจ

ศกัยภาพของพืน้ที ่ก่อให้เกดิการแก้ไขปัญหา พฒันา และบรหิาร

จัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ

กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา 
"ภาคตะวันออกเมืองยั่งยืน"

 สร้างสังคมเสมอภาค และเท่าเทียม 

 เป็นช่วงวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก  

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและแนวทาง 

การพฒันาภาคตะวนัออกยัง่ยนื ใน ๕ ประเดน็ ดงันี้ (๑) การพัฒนา 

บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการ 

การขาดแคลนน�า้และการจดัการขยะ (๒) การสร้างความมัน่คง

ทางอาหารและเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภยั (๓) การท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนวิถีใหม่ (๔) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

และ (๕) ยกระดับการเรียนรู้บนฐานชุมชน 
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เล่าให้ฟัง จาก วุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออก 

 จากกระบวนการระดมความเหน็แต่ละจังหวดัได้มีการก�าหนด 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมตามอัตตลักษณ์และภูมิสังคม  

ประเด็นส�าคัญ ๆ  ของจังหวัดและเรียงร้อยออกมาเป็นแผนผัง

การขับเคลื่อน SDG Lab ภาคตะวันออก ท้ัง ๘ จังหวัด  

และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด

 @ฉะเชิงเทรำ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ระดับพื้นที่ร่วมกับ สศช. และ มพท. มากว่าสองปี มีกรอบ

การพฒันาท่ียดึโยงกบัค�าขวญัประจ�าจงัหวดั “แม่น�า้บางปะกง

แหล่งชีวิต พระศกัด์ิสทิธ์ิหลวงพ่อโสธร พระยาศรสุีนทรปราชญ์

ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบรูณ์” เน้นอนรัุกษ์ลุม่น�า้บางประกง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของคนฉะเชิงเทรา 

ปัจจุบัน วุฒิอาสาฯ ได้สร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนา

ไปสู่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันท�างานด้วยกลไก 

วุฒิอาสาฯ ที่น�าไปสู่การพัฒนาภาคตะวันออกยั่งยืน
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 @ชลบุรี ขับเคล่ือนงานด้านความยุติธรรม ท�าหน้าที ่

เป็นผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงชลบุรี 

และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความยุติธรรม ให้แนวคิดกับชุมชน ด้วยการเริ่มต้นจากการคืน 

ความยุติธรรมให้กับตัวเอง คือ การดูแลร่างกายให้กินอิ่ม

และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดูแลจิตใจด้วยการคิดด ี 

พูดดี ท�าดี เมื่อมีโอกาสให้แบ่งปันสิ่งดี ๆ กับผู้อื่น เมื่อตนเอง 

มีความสุขแล้ว จึงเริ่มสร้างความยุติธรรมไปสู่สังคมภายนอก 

อันน�าไปสู่ความสงบสุข และสันติสุข เป็นความยุติธรรม 

ที่ไม่ต้องพึ่งพากฎหมายและมีความยั่งยืน

 @ระยอง เน้นการขับเคล่ือน

อาหารปลอดภัยและเกษตร

อนิทรย์ี เชือ่มโยงกบัการอนรุกัษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ชุมชน โดยมีศูนย์ประสานงาน

จังหวัดระยองเป็นแกนประสานและ

เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมกับมีการเฝ้าระวัง ปกป้อง

และดูแลน�้าผิวดินมิให้สารพิษปะปน ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนแห่งใหม่ โดยสภาองค์กรชุมชนต�าบลสุนทรภู่ร่วมกับ 

ศูนย์ประสานงานจังหวัดเป็นแกนขับเคลื่อน 

 @จันทบุรี “จันทบุรีเมืองแห่งความสุข” 

เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ 

ด้วยแนวคิดในการพัฒนา คือ 

(๑) การท่องเที่ยวที่ดี (๒) การจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมทีด่ ี(๓) การปกครองท้องถิน่แบบมส่ีวนร่วมทีด่ ี

(๔) มเีศรษฐกจิ สงัคม คณุภาพชวีติทีด่ ีและ (๕) มสีขุภาวะทีด่ี  

ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรี เน้นความมั่นคง 

ทางอาหารเป็นหลกั เพือ่ช่วยให้ประชาชนพึง่พาตนเองได้ 

อย่างยั่งยืนและมีความสุข มีภาคประชาสังคมขับเคลื่อน

งานของจังหวัด โดยมีศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน

ภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี เป็นกลไกการด�าเนินงาน 

โดยสถาบนัพระปกเกล้า ภาคราชการ ท้องถิน่ ภาควชิาการ 

รวมทั้งภาคประชาสังคม ช่วยการขับเคลื่อนงาน 

 @ปรำจนีบรุ ีด�าเนนิการอาหาร

ปลอดภยั มสีมาชกิทีท่�าเกษตร

อินทรีย์ ประมาณ ๔๐๐ คน  

ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตร

อินทรีย์กับกลุ ่มอ่ืน อาทิ 

เครือข่ายของมูลนิธิเกษตร

อินทรีย์ไทย (Thai Organic 

Agriculture Foundation : TOAF) เครือข่ายของ

มูลนิธิสายใยแห่งแผ่นดิน (Thai PGS Organic Plus)  

รวมทัง้ก�าลงัจดัตัง้เป็นสหกรณ์เกษตรอนิทรย์ี ตามมาตรฐาน 

ระดับประเทศและสากล ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การ

ระหว่างประเทศ เช่น การรับรองตามระบบการรับรอง 

แบบมส่ีวนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) 

มกษ. ๙๐๐๐  มาตรฐาน Codex IFOAM เพือ่ผลติอาหาร

ทีด่ใีห้แก่จังหวดัปราจนีบรุ ีภาคตะวนัออก และประเทศไทย 

โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ  ในชุมชน ขายผลผลิตที่ตลาดนัด 

ในพืน้ที ่เพือ่ให้คนในท้องถิน่สามารถเข้าถึงและได้ทานอาหาร

ทีป่ลอดภัยได้ โดยปราจนีบรีุจะท�างานเป็นเครอืข่ายเชือ่มโยง 

กันท้ังภาคตะวันออก ด้วยยุทธศาสตร์ “ตะวันออกวิถี 

แห่งความสุข” เพือ่ให้การขบัเคล่ือนงานเป็นไปในทศิทาง 

เดียวกันเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีสุขภาวะ 

ที่ดี และเกิดความยั่งยืน

 @นครนำยก พื้นที่ท่ีมีความหลากหลายของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ อาทิ ไทยมุสลิม ไทยมอญ ไทยพวน ไทยจีน  

ลาวเวียง และไทยเวียง และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจุดแข็งทางวัฒนธรรม 
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 @สระแก้ว เดิมมีปัญหาเรื่องที่ดินท�ากิน จึงรวมกลุ่ม 

เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเรยีนรูก้ารใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  

ในการแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน และใช้วางแผนพัฒนา

เร่ืองต่าง ๆ จากนั้นมีการจัดตั้งคณะท�างานจัดเก็บข้อมูล 

และพฒันาศกัยภาพของคณะท�างานในแต่ละด้าน พร้อมแบ่ง 

หน้าที่รับผิดชอบตามความถนัด รวบรวมข้อมูลด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ การเดินทางเข้า - ออก

จังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙  

ปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถกรอกข้อมูลได้ทันที โดยใช้  

Google Form เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบส�ารวจ 

@สระแก้ว เดิมมีปัญหาเรื่องที่ดินท�ากิน จึงรวมกลุ่ม

ที่สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้ วุฒิอาสาฯ จึงร่วม

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ขบัเคล่ือนการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ววถิชีมุชน สร้างเอกลกัษณ์

สนิค้าและบรกิารด้านต่าง ๆ  เช่น อาหารพืน้ถิน่ การแต่งกาย 

 วถิีวฒันธรรมพืน้บา้น เป็นต้น เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 

ก่อให้เกดิการกระจายรายได้ ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 

 โดยการด�าเนินงานในระยะต่อไป จะมีการสร้างเครือข่าย

การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายก จัดท�าแผนแม่บท

การท่องเที่ยวชุมชนนครนายก โดยมีสถาบันการศึกษา 

ในพื้นที่ให้ค�าแนะน�า เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ให้เกิดความยั่งยืน 

และบนัทกึข้อมลู ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในชมุชนสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และมีประสิทธิภาพ

 @ตรำด การขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคประชาสังคม

จังหวัดตราด ให้ความส�าคัญกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ 

ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 

ส่วนตัว เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารต้นไม้ เป็นการสร้าง 

ความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยั พลงังาน 

ยารักษาโรค และอาหารปลอดภัย  

นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ด้วยการช่วยเหลอืคนไทยไร้สถานะ หาแนวทางแก้ไขปัญหา

การไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในจังหวัดตราด โดยม ี

สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน

ของดี มีมา Show 

 เวทีภาคตะวันออก ถือได้ว่าจัดเต็มในการน�าของมาโชว์

ในเวที ทั้ง ๘ จังหวัด ดังนี้  

 ฉะเชงิเทรำ : พระยำศรสุีนทรโวหำร ปรำชญ์ภำษำไทย  

น�าเสนอนิทรรศการผ่านค�าขวญัจงัหวดั คอื “แม่น�า้บางปะกง

แหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธ์ิหลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร

ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๓ 

วุฒิอาสาฯ มีส่วนส�าคัญในการรวบรวมประวัติและผลงาน

ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อเสนอ

ชือ่เป็นบคุคลส�าคญัของโลก รวมทัง้ผลกัดนัให้มกีารจดัแสดง

เกียรติประวัติ ณ หอเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร 

อีกทั้งยังรณรงค์ให้เกิดการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ให้ความรู้เรื่อง

การอนุรักษ์พันธุ์พืช วิธีการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของ

ต้นไม้ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ  

 ชลบุรี : กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด จัดนิทรรศการ 

การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อสร้างงาน  

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ เครื่องจักสาน  

น�้าสมุนไพรป้องกันโรค บ�ารุงร่างกาย สมุนไพรชันตะเคียน 
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รักษาแผลสด แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก บ�ารุงผิว ผงแป้ง 

กล้วยน�้าว้าดิบรักษาอาการกรดไหลย้อน เส้นขนมจีนจาก 

ผงแป้งกล้วยดบิ ขงิผงบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมกู อปุกรณ์ 

ถนอมผักผลไม้จากขวดน�้าเหลือใช้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานของ 

วฒุอิาสาฯ ทีท่�าให้เกดิพลังทางสงัคม โดยวฒุอิาสาฯ มบีทบาท 

เป็นผู้แสวงหาองค์ความรู้ จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  และน�าไป

ขยายผลต่อยอด สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

 ระยอง : วถิชีมุชนเมอืงน่ำอยู่ เสนอผลการขบัเคลือ่นงาน 

“วิถีชุมชนเมืองน่าอยู่” เพื่อสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ด ี

ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชวีติ เป็นชุมชน 

เข้มแข็งสามารถพึง่พาตนเองได้ และอยูร่่วมกันอย่างมีความสขุ  

สมานฉันท์ โดยพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยในท้องถ่ิน  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม

อาชีพให้กับชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 

ซึง่วฒุอิาสาฯ มบีทบาทในการเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าและหนนุเสรมิ

องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่ชุมชนต้องการ

 จันทบุรี : สุขภำวะดีตำมวิถีคนจันท์ น�าเสนอผล 

การขบัเคลือ่นงานด้านสขุอนามยัตามกรอบแนวทางการพฒันา 

“เมอืงสขุภาวะทีด่ตีามวถิคีนจนัท์” องค์ความรูใ้นการท�าเกษตร

อินทรีย์ การรณรงค์และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว

โดยไม่ใช้สารเคมี การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิต 

ชาใบขลู ่ลกูประคบสมนุไพร ผลติภัณฑ์ผ้าทอมอื ซึง่วฒิุอาสาฯ  

ช่วยในการส่งเสริมสนบัสนนุ ด้านองค์ความรู ้และการเชือ่มโยง 

เครือข่ายการพัฒนา

 ปรำจีนบุรี : เกษตรอินทรีย์สู่ควำมมั่นคงทำงอำหำร 

น�าเสนอการขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก

มีพื้นที่เกษตรกรรมจ�านวนมาก ท้ังสวนผลไม้และนาข้าว 

อกีทัง้วฒุอิาสาฯ เหน็ถงึความส�าคัญของการบรโิภค “อาหาร” 

ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต และมีความส�าคัญ 

อย่างมากต่อสุขภาพ จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร

อินทรีย์ โดยท�าหน้าที่เชิญชวนเกษตรกรให้เลิกใช้สารเคมี  

และให้ค�าปรึกษาเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงด้านเกษตรอินทรีย์  

รวมทั้งจัดหาตลาดส�าหรับจ�าหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกร 

มีความมั่นคงทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 นครนำยก : วัฒนธรรมพื้นบ้ำน อำหำรท้องถิ่น 

 ดนิแดนพ่อขุนด่ำน น�าเสนอผลการขบัเคลือ่นการพัฒนา

ชุมชนบ้านไทยพวนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

โดยรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือการ 

ท่องเทีย่ว ให้นักท่องเทีย่วได้เรยีนรู้เรือ่งราวความเป็นมา 

ของชาวไทยพวนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ  

อาทิ ภาษา เครื่องแต่งกาย ลักษณะที่อยู่อาศัย รวมทั้ง

พัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้จับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

 สระแก้ว : ภมูสิำรสนเทศชมุชน กบักำรดูแลสขุภำพ

ของคนในชมุชนโดยชมุชน น�าเสนอผลการขบัเคลือ่นงาน 

ของวุฒิอาสาฯ ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

(Geographic Information System : GIS) พืน้ทีอ่�าเภอ

วงัสมบรูณ์ ในการก�าหนดพืน้ทีท่�ากนิ แหล่งน�า้ บ้านเรอืน  

และถนน น�าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอ 

เอกสารสทิธิใ์นการท�ากนิ บริหารจัดการพืน้ทีก่ารเกษตร  

รวมทั้งเฝ้าระวังและดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

 ตรำด : กองบญุวนัละบำท สูก่ำรจัดสวสัดกิำรบ�ำนำญชวีติ 

 และพระรำชบญัญตักิองทุนฟ้ืนฟูและพฒันำเกษตรกร

กบักำรสร้ำง Social Safety Net น�าเสนอการขบัเคลือ่น 

ด�าเนินการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าโสม  

เป็นกรณีศึกษาในเรื่องการสนับสนุนให้มีการออม 

ในชุมชน การให้ประชาชนในชมุชน มส่ีวนร่วมในการสร้าง 

ระบบสวสัดิการ และสามารถเข้าถงึสวสัดกิารภาคประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึง โดยก�าหนดคุณธรรม ๕ ประการ ให้กับ

สมาชิกยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ  

ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าโสมยังมีการด�าเนินกิจกรรม 

ร่วมกันทุกเดือน เพื่อรับฝากเงิน จ่ายเงินกู้ และจ่าย

สวัสดิการ
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พลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคเหนือ

(วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย)

 นำยภำษเดช  หงส์ลดำรมภ ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงจังหวัดเชียงรายว่า  

เป็นจังหวัดท่ีอยู่เหนือสุดของประเทศ มีชายแดนติดประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี  

มวีฒันธรรมทีผ่สมกลมกลนืกนัอย่างลงตวั ทัง้โบราณสถาน โบราณวตัถ ุประเพณวีฒันธรรม 

ท้องถิ่น ศิลปกรรมต่าง ๆ และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สมดังค�าขวัญที่ว่า “เหนือสุด 

ในสยำม ชำยแดนสำมแผ่นดิน ถ่ินวฒันธรรมล้ำนนำ ล�ำ้ค่ำพระธำตดุอยตุง” และท่ีส�าคญั 

เชียงรายมี “โครงกำรพัฒนำดอยตุงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ” ซึ่งเป็นโครงการทรงงาน 

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากวงจรของ 

ความเจบ็ป่วยความยากจนและความไม่รู ้การตัดไม้ท�าลายป่า การปลูกฝ่ิน การค้าและเสพยาเสพตดิ การค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหา 

และความรุนแรงทางสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส ส่งเสริมทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคน ตลอดจนหาแนวทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นโครงการต้นแบบ 

การแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” อย่างบูรณาการและครบวงจร 

  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เล่าว่า ธนาคารสมอง 

ก่อก�าเนิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีพระราชทานแนวทางการน�าศักยภาพ 

ของผู้สูงอายุมาร่วมเป็นพลังอาสาในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในฐานะ  

“วุฒิอำสำธนำคำรสมอง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งวุฒิอาสาฯได้ให้ความช่วยเหลือ 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี มีผลการด�าเนินงานท่ัวประเทศ 

มากกว่า ๑๙,๐๐๐ โครงการ/กจิกรรม ในนีเ้ป็นผลงานของวุฒอิาสาฯ ภาคเหนอื กว่า ๓,๐๐๐ 

 โครงการ/กิจกรรม ในประเด็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม และความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน สะท้อนให้เห็นถึ 

งผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ นอกจากนี้  

สงัคมไทยต้องให้ความส�าคญักบัการสร้างภมูคิุม้กัน ด้วยพลังของภาคีการพฒันาทกุภาคส่วนและพลังสร้างสรรค์ของวุฒอิาสาฯ

 วุฒิอาสาฯ และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนและผลักดัน 

ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ จึงขอฝากวุฒิอาสาฯ ให้ด�าเนินงานเชิงรุกมากขึ้น เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันให้เกิด 

การรวมตัวของพลังอาสาในระดับพื้นที่ เพิ่มบทบาทการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสื่อสารข้อมูลและความต้องการ 

ของชุมชนท้องถ่ินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง  

โดยผสมผสานองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ กับวิถีชีวิตใหม่ตามภูมิสังคม เพื่อให้ชุมชน สังคม  

และประเทศมีความยั่งยืนสืบไป
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ

ดัชนีความก้าวหน้าของคนช่วงสภาพัฒน์ฯ เล่าสู่กันฟัง

ช่วงเรื่องราวดีๆ 
จากเวทีวุฒิอาสาธนาคารสมอง

 นำยไตร เอื้ออภิสิทธ์ิวงศ  ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�านาญการพิเศษ สศช. กล่าวถึง
ภาคเหนือว่า เป็นพื้นที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจกลุม่อนุภาคลุม่แม่น�า้โขง  
และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน มีทุนทางสังคมและ 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์ 

โดดเด่น สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาสู่การผลิตสินค้า 
และบริการ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวด้านบริการสุขภาพ  
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล และพื้นที ่
การเกษตรขนาดเล็กที่ เหมาะแก ่การปรับระบบ 
การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ “พัฒนำภำคเหนือเป็นฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ 
ในกลุ ่มอนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขง” ในยุทธศาสตร์ ๕ 
ประเด็น ได้แก่ (๑) พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน  
และกระจายประโยชน์อย่างทัว่ถึง รวมทัง้ต่อยอดการผลติสนิค้า 
และบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรม  
(๒) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง 
กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย 
ฐานเศรษฐกิจของภาค (๓) ยกระดับเป็นฐานการผลิต 
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (๔) พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล 
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับ 
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ และ (๕) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าต้นน�้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน�้า 
อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นที่ เกษตรให้ท่ัวถึง  
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 ส�าหรับแนวทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่
ภาคเหนือตอนบนเติบโตบนฐานวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ  
พื้นที่เร่งรัดการพัฒนาเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้อจ�ากัดสูง เป็นพื้นที่ 
ป่าต้นน�้าที่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ ปัญหาความยากจน 
 และการเข้าถึงบรกิารภาครฐั ทีต้่องเร่งรดัการยกระดับรายได้

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่างเตบิโตบนฐานการเกษตร เป็นพ้ืนท่ีผลิตและแปรรปู

สินค้าเกษตรที่ส�าคัญของประเทศ 

 นำงสำวดวงกมล  วมิลกิจ ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันารายได้และการกระจาย 
รายได้ สศช. ให้ข้อมูลว่า ภาคเหนือมีค่าดัชนี HAI เท่ากับ ๐.๖๑๔๐ 
เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๘ ที่มีค่า ๐.๖๐๙๑ โดยด้ำนที่อยู ่อำศัยและ 
สภำพแวดล้อมมีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุด ขณะทีด้่ำนกำรศึกษำมคีวำมก้ำวหน้ำ 
น้อยทีส่ดุ ด้ำนคมนำคมและส่ือสำรมค่ีาดชันเีพิม่ขึน้มากทีส่ดุ จากการเข้าถงึ 
มือถือและอินเทอร์เน็ตและถนนสายหลักในหมู่บ้านใช้การได้ตลอดป ี
เพิม่ขึน้ ขณะที่ด้ำนรำยได้ลดลงมากทีส่ดุ จากการเพิม่ขึน้ของคนจนและหนีส้นิ
ครัวเรือน และด้ำนกำรมีส่วนร่วมลดลงจากการไปใช้สิทธิลงประชามติลดลง 
ส�าหรับจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำฯ มำกท่ีสุด ๓ ล�ำดับแรก ได้แก่ ล�าพูน 
พะเยา และล�าปาง ตามล�าดับ ส่วนจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำฯ น้อยท่ีสุด  
๓ ล�าดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี และตาก ตามล�าดับ 

 เวทีวุฒิอาสาฯ ระดับภูมิภาคสุดท้ายคร้ังนี้ 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  
 โดย นำยอภิศักดิ์  ก�ำเพ็ญ Young Smart 
Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนแม่ทา  

จังหวัดเชียงใหม่ เล่าถึง การรวมตัวกันของ
เกษตรกรต�าบลแม่ทาเพื่อปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 

และจัดต้ังเป็นสหกรณ์การเกษตรย่ังยืนแม่ทา จ�ากัด ต่อมาในปี ๒๕๖๑ 
จัดตั้งเป็นเครือข่ำยเกษตรกรรมย่ังยืนแม่ทำ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแม่ทา  
ทีส่อดคล้องและเช่ือมโยงกนั ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม และทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสร้างภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ซึ่งในยุคแรกเน้นการปลูกและขายผลิตผลอินทรีย์ที่ตลาดนัดสีเขียว
ในเชยีงใหม่ จากนัน้พฒันาเป็นร้านกาแฟ ทีม่เีครือ่งดืม่และขนมจากผลติผล
เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปออร์แกนิคของชุมชน ในส่วนของ
การท�าเกษตร หาตลาด แหล่งเรียนรู้การท�าเกษตรยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์  

และการรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรย์ี โดยมีเป้าหมาย
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เป็นจดุรวบรวม ประสานงาน และกระจายสนิค้าไปยังตลาดนอกพืน้ที่ 
รวมท้ังกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั การบรหิารงานส่งต่อกนั 
จากรุ่นสู่ปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๓ จุดเด่นที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ 
และยัง่ยนื คอื กำรน�ำจดุแข็งของคนแต่ละรุน่มำขบัเคลือ่นงำนร่วมกนั  
คนรุ่นก่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาในการปลูกและผลิต คนรุ่นใหม ่
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการท�าการตลาด ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ 
สามารถคืนถ่ินและมีอาชพี สร้างรายได้ในชมุชนของตนเอง และพัฒนา
และต่อยอดให้คนในพื้นที่มีงานท�า
 โรงเรียนผู้สูงอายุ : นวัตกรรม 
สร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย 
ในชมุชนท้องถิน่ โดย นำงอบุลวรรณ 
แสนมหำยกัษ์  ประธานคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยวัยท่ีสามนครเชียงราย  
เล่าถึงแนวคิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
นครเชียงราย ที่เริ่มด�าเนินการในปี ๒๕๕๙ 
โดยการสอบถามและประมวลความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่  
และประสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์  
ในการให้ความรูใ้นด้านต่าง ๆ  จนกระทัง่ ได้หลกัสตูรส�าหรบัผูส้งูอาย ุ๘ 
หลกัสตูร ได้แก่ (๑) ศาสนา (๒) เศรษฐกจิ อาท ิการสอนปักผ้า อาหารว่าง  
ของช�าร่วย (๓) สิง่แวดล้อม อาท ิน�า้หมกัชีวภาพ ยากนัยุง (๔) สขุภาพ 
อาทิ โยคะ การดแูลสขุภาพตา ห ูคอ จมกู และสขุภาพจติ (๕) การศึกษา 
และเทคโนโลยี อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ร้านค้าออนไลน์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (๖) ศิลปวัฒนธรรม 
อาทิ ดนตรีพื้นเมือง (๗) สังคมและความสุข อาทิ เต้นลีลาศ 
นาฏศิลป์ และ (๘) การท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ในชมุชน เป็นต้น รวมทัง้มกีารศกึษาดงูาน ส่งผลให้ผูส้งูอายมุคีวามสขุ 
องค์ความรู้ ภาคภูมิใจ เกิดการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และ 
มจิีตอาสาทีจ่ะไปต่อยอดขยายผลในพืน้ที่ ปัจจุบนั ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ก�าลังเปิดสอนรุ่นที่ ๗ มีผู้สนใจรุ่นละไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน และจัดตั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้ ๕ แห่งในเทศบาลนครเชียงราย สอนหลักสูตร 
ระยะสั้นตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
 สูงวยัอย่างรู้ทนัและใช้เป็นกับเทคโนโลย ี๔.๐ โดย ดร.จกักนติต์  

คณำนุรักษ์ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) ชี้ประเด็นว่า ประเทศไทย

ก�าลังเข้าสู ่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  
โดยในปี ๒๕๖๔ จะมผีูส้งูอายุมากกว่า
ร้อยละ ๒๐ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๒๘ 
 ในปี ๒๕๗๘ จงัหวดัทีม่จี�านวนผูส้งูอายุ

มากทีสุ่ด คอื กรงุเทพฯ มากกว่า ๑ ล้านคน  
รองลงมาเป็นนครราชสีมาและเชียงใหม่  

ส่วนเชยีงรายมผีูส้งูอายเุป็นอนัดบัที ่๑๔ ของประเทศ ซึง่ประเทศไทย
มนีโยบายรองรับการก้าวเข้าสู่สงัคมสูงวยั และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
หลายแห่งมกีารส่งเสริมและพฒันาผูส้งูอายยุคุใหม่ ในการใช้เทคโนโลยี
การส่ือสารผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ Social Media  
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนมีนโยบายจ้างแรงงานสูงอายุ เช่น โครงการ 
“๖๐ ยังแจ๋ว” ของบริษัท Tesco Lotus โครงการ Young 

Smart (ยังสามารถ) ของบริษัท Home Pro โครงการ Café Amazon 
for Chance เปิดรับผู้สูงอายุเข้าท�างาน การขยายอายุการเกษียณ 
 การรับกลับเข้าท�างานใหม่ และการจ้างงานแบบอสิระ เช่น งานทีย่ดืหยุน่
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 การเปิดร้านค้าออนไลน ์
YouTuber วัยเก๋า และ Social Media สร้างสรรค์หรอือนัตราย เป็นต้น

กระบวนการจัดท�าแนวทางการพัฒนา 
“การด�าเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรมของวฒุอิาสาฯ” 

ภาคเหนือ 

 เป็นช่วงที่วุฒิอาสาฯ และเครือข่าย ร่วมล้อมวงพูดคุยถึงแนวทาง 
การด�าเนินงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
 และพฒันาคณุภาพชวีติ (๒) การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
(๓) ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (๔) การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม และ (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มจาก
ปัญหาหรือความท้าทายและหาแนวทางด�าเนินงานร่วมกนัในแต่ละด้าน 
รวมทั้งประสานเครือข่ายมาร่วมด�าเนินงาน ซึ่งแต่ละด้านสรุป ดังนี้

ด้านที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ปัญหำและควำมท้ำทำย เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหา 
ภัยแล้งท�าให้ขาดแคลนน�้าในการเพาะปลูก จึงเป็นประเด็นท้าท้าย 
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เพ่ือท�าให้เกษตรกรมีน�้าเพียงพอ 
ในการท�าเกษตรกรรม สามารถท�าการเพาะปลกูได้ และน�าไปสูก่ารพฒันา 
อาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือมีน�้าไม่เพียงพอในการท�า

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

 แปรรปูสนิค้าเกษตรเพือ่เพิม่มลูค่า โดยประสานงานหน่วยงาน 
ราชการ สนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
อาทิ การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือท�าให้สินค้ามีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน GNP สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้า OTOP 
ของจังหวัดได้ และส่งเสริม การท�าเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย  
โดยส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับเครือข่ายท้ังภาครัฐ  

เอกชน ภาคประสังคม
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ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

 ปัญหำและควำมท้ำทำย มุ่งด�าเนินงานใน ๔ ประเด็น 
ได้แก่ ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่า
การรักษา การจัดให้มีระบบรองรับสังคมสูงวัยระดับชุมชน 
ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู ้สูงอายุดูแลตนเองได้  
และการกดขี่ทางเพศและยาเสพติดลดลง 

 แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกเพศทุกวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้คน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ 

 สร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน วุฒิอาสาฯ 
ท�างานร่วมกับ อปท. และภาคีเครือข่าย ด้วยหลัก “บวร”  
เช่น จัดท�าทะเบียนผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสัญจรบ้านผู้สูงอายุ  
การด�ารงชีวิตและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย การสงเคราะห์/ 
ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ครอบครัวผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

 วางแผนการพัฒนาสังคม/คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ 
ให้ครอบคลุมการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟู เยียวยา และระบบสวัสดิการ
สังคม ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งแพทย ์
แผนไทย แพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งเสริม 
การใช้สมุนไพรไทยมีงานวิจัยสมุนไพร  ส่งเสริมให้ชุมชนปลูก 
และผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

 การอบรมใหค้วามรู้และรณรงค์การดูแลสขุภาพกาย 
และใจของตนเอง หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่าย 
กับสาธารณสุขจังหวัด หรือ อสม. รวมทั้งการสื่อสารไปยังชุมชน

 กำรประสำนงำนร่วมกับภำคเีครอืข่ำย  เลือกเจ้าภาพหลกั 
ในการประสานงาน อาทิ วุฒิอาสาฯ และ อบจ. ในการติดต่อ 
ขอข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และใช้แพทย์
ทางเลือกหรือหมอพื้นบ้านเป็นผู้ประสานงานในชุมชน 

ด้านที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

 ปัญหำและควำมท้ำทำย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
ที่เป็นอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น และชุมชนเริ่มเลือนหายไป  

 แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน 
 การอนุรักษ์และฟื ้นฟูศิลปวัฒนธรรม จัดให้ 

มีการท�าประชาพิจารณ์ในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ SWOT และค้นหา
ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ ค้นหาแกนน�า/ผู้น�าที่มีจิตส�านึก/  
จิตอาสา มาขับเคลื่อนงาน ก�าหนดกติกา แนวทางปฏิบัต ิ

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภาครัฐมีการส�ารวจ 
และจัดท�าข้อมูลด้านอาชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างแท้จริง

 พัฒนาองค์ความรู ้ที่จ�าเป็นในการส่งเสริมอาชีพและ 
สร้างช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและสถาบัน 
การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น
  การประสานงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย บรูณาการการดำาเนนิงาน 
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม เพื่อหนุนเสริมการทำางาน ในการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชมุชน และสนับสนนุ
ให้วุฒิอาสาฯ มีบทบาทสำาคัญในการหนุนเสริมการทำางานของภาค ี
เครอืขา่ย อาท ิการถา่ยทอดองคค์วามรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

ให้กับชุมชนตามที่หน่วยงานและชุมชนร้องขอ 

ด้านที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ปัญหำและควำมท้ำทำย พื้นท่ีป่าต้นน�้าถูกบุกรุกเพื่อท�า 
การเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดน่านและแพร่ มีการบุกรุกป่าเพ่ือปลูกพืช 
เศรษฐกิจ ท�าให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยบุกรุกป่าและขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ 
จนหลายพ้ืนที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร 
และการเผาตอซัง เป็นปัญหารุนแรงของพื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัด 
ที่ยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะพบเห็น 
ปัญหาฝุ่นและหมอกควันทุกปี ปัญหาขยะจากถุงพลาสติกและโฟม  
พื้นที่เขตเมืองหลายพื้นที่ถูกใช้เป็นแหล่งทิ้งขยะ และกลายเป็น 
ปัญหาอนาคต นอกจากจะท�าให้เกิดความสกปรก เกิดมลพิษ และยังน�า 
ไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งของคนในพื้นที่

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำน สร้างองค์กรเข้มแข็ง ส่งเสรมิให้ชาวบ้าน 
รวมตัวกัน โดยเฉพาะกลุ่มของเกษตรกร ปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 
โดยท�าการเกษตรแบบผสมผสาน น้อมน�าเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์  
การปลูกป่าโดยร่วมมอืกับชาวบ้านที่มีพื้นที่ท�ากนิในเขตพื้น จัดหาพลงังาน
ทดแทน เช่น แสงอาทิตย์
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 ปลูกฝังสามัญส�านึกของเยาวชนรุ ่นใหม่ให้เกิด

ความหวงแหนวัฒนธรรมของชาติ โดยฟื้นฟูกิจกรรมด้ังเดิม 

ให้มีการเรียนการสอนภาษาถิ่น การแต่งกายวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ภาษาพื้นถิ่นและภาษากลางควบคู่กันไปในระดับประถมศึกษา 

และให้วุฒิอาสาฯ น�าองค์ความรู้สู่สถานศึกษา โดยการท�างาน

ด้วยจิตอาสา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สร้างเยาวชนต้นแบบ 

สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนรู้พื้นฐาน 

รากวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชน  

สู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเติมเต็มความรู้ ความคิดของคน 

รุ่นใหม่และรุ่นเก่าให้ไปด้วยกัน

 การอนุรักษ์ภาษาและการแต่งกาย โดยให้ความรู ้

กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน เรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  

และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาพื้นเมือง  

การแต่งกายชุดประจ�าท้องถ่ิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ 

การเขียนภาษาท้องถิ่น

 กำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ประสานและ 

สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมท้ังภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ด้วยการจดักิจกรรม 

ภายในชุมชน/ระหว่างชุมชน และขยายเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ให้เกิดการท�างานร่วมกัน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน และ 

ส่วนราชการ ผู้น�าท้องถิ่นและผู้น�าทางธรรมชาติ ภาคธุรกิจ  

และเครือข่ายทุกภาคส่วน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปัญหำและควำมท้ำทำย แบ่งตามช่วงวยั คอื วยัแรกเกิด 

และทารก พบกับปัญหาแม่วัยใส ท�าให้ทารกได้รับการเลี้ยงดู

อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา 

การไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างแท้จริง ท�าให้การเติบโตมีปัญหา  

วัยเรียน ขาดการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยี

ผดิวธิ ีท�าให้เดก็มพีฒันาการไม่สมวยั ขาดการส่งเสรมิกระบวนการ

คดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหาทีถู่กต้อง ซึง่เป็นผลมาจากหลกัสตูร

การเรยีนการสอนทีไ่ม่ได้เน้นการสร้างเสรมิจติใจในเดก็และเยาวชน 

ทั้งด้านทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม วัยท�างานและ 

วยัสงูอาย ุขาดความภาคภูมใิจในหน้าทีข่องตวัเองในกลุม่ประชากร 

วัยท�างาน ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยง 

ของประชากร ๓ วัย คือ วัยเด็ก วัยท�างาน และวัยสูงอายุ

 แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ควรวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ตัง้แต่ต้นน�า้ คอื วยัเดก็ เริม่ต้นจากสถาบนัครอบครวั ในวัยแรกเกดิ 
บ่มเพาะเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยทารก เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็ง  
เป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพในชุมชน สงัคม สถาบนัการศกึษา ควรส่งเสรมิ 
ให้เด็กเรียนรู้ มีทักษะความรู้ และพัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหา 
โดยผนวกแนวทางการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตลงในหลักสูตร 
การเรียนการสอนในระบบ รวมทั้งการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
และเกดิประโยชน์ มอีงค์กรภาครฐั และ อปท. ช่วยก�ากบัดแูล และส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของคน ๓ วัย อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุ

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

เล่าให้ฟัง จากวุฒิอาสา ฯ ภาคเหนือ

 วฒุอิาสาฯ ภาคเหนือ และภาคีเครอืข่ายได้เล่าให้ฟังว่าขับเคลือ่นงาน 
อะไรมาบ้าง และในปี ๒๕๖๔ จะท�าอะไรต่อไป ดังนี้ 
 @เชียงรำย ยังคงท�างานด้านเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และสมาคมผู้สูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุติธรรม
ชุมชน และเชิญคลังผู้สูงอายุมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการท�างาน  
@เชียงใหม่และล�ำพูน บูรณาการการท�างานของวุฒิอาสาฯ และ
ภาคีเครือข่าย ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ น�าศาสตร์พระราชาและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมคนรุ่นใหม ่
ให้ขับเคลื่อนงานทดแทนคนเก่าหรือผู้สูงวัย ท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม โดยยึดพ้ืนท่ี 
เป็นตวัตัง้ @นครสวรรค์ เน้นการสร้างความเข้มแขง็ให้วฒิุอาสาฯ สนบัสนุน
ให้ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนร่วมท�างานกบัวุฒอิาสาฯ อย่างเป็นรปูธรรม 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และค้นหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ @น่ำน ขยายเครือข่ายคัดเลือกวุฒิอาสาฯ  

และผู้น�าทีม่ทีกัษะในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 
กับภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และให้ความรู ้ 
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แก่คนในชุมชน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกป่า @พะเยำ  
รวมกลุ่มเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของแต่ละคน 
และวางแผนการท�างานร่วมกัน ส่งเสริมการใช้ Social Media  
ในการตดิต่อสือ่สารและเผยแพร่ผลงานของวฒุอิาสาฯ @พษิณโุลก 
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 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พัฒนาทุนทางสังคม อาทิ คุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชนทุกช่วงวัย การคัดแยกขยะ และการส่งเสริมอาชีพ 
จากขยะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กศน. รพ.สต. และบวร @แพร่ สร้างเครือข่ายและ
สรรหาคนรุ่นใหม่มาช่วยท�างานและทดแทนสมาชิกท่ีห่างหายไป  
@แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ 
ดินเกษตรกรรม การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในชีวิตและการท�างาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/วิสาหกิจ 
ชุมชน ตั้งแต่การหาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์  
การตลาด และการใช้เทคโนโลยี @ล�ำปำง ท�างานเชิงพื้นท่ี  
สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม การดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งพัฒนา 
การรวมกลุม่ของวฒุอิาสาฯ ให้เข้มแข็ง โดยให้ สศช. สนับสนนุสร้าง
เครือข่ายระหว่างวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นเจ้าภาพ และ @อุตรดิตถ์ ท�างานเชิงรุกบนพื้นฐาน 
ศาสตร์ของพระราชา การให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
แก่นักเรียน และเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ 
หุ ่นยนต์บังคับมือ รวมทั้งขยายฐานและจ�านวนวุฒิอาสาฯ  
โดยท�างานร่วมกับส�านักงานพัฒนาการจังหวัด และหน่วยงาน 
ภาครัฐอื่น

คลีนิกวุฒิอาสาฯ
 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของ สศช. ผู้แทน 
วุฒิอาสาฯ ภาคเหนือ และวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นตามความสมัครใจ  
รวม ๘ จังหวัด เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานเชิงลึกและ 
การท�างานของวุฒิอาสาฯ ดังนี้ 
  ข้อจ�ำกดั  วุฒอิาสาฯ ภาคเหนอืมข้ีอจ�ากัดในการท�างานคอื  
ขาดความเข้าใจบทบาทของวฒุอิาสาฯ อย่างแท้จรงิ การสมคัรเป็น 
วุฒิอาสาฯ เกิดจากการถูกชักชวน โดยไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ของวฒุอิาสาฯ ขาดการสร้างเครอืข่าย ตวักลางเชือ่มโยงระหว่าง
วฒุอิาสาฯ กบัภาคเีครอืข่าย และเปลีย่นผูป้ระสานงานบ่อย  ส่งผล 
ให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการท�างาน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 ปัจจัยสนับสนุนควำมส�ำเร็จกำรขับเคลื่อนงำนของ 
วุฒิอำสำฯ โดยการตั้งชมรมวุฒิอาสาฯ ท่ีมีตัวแทนจากทุกอ�าเภอ 
และมีระเบียบที่ชัดเจน สร้างแนวร่วมและภาคีเครือข่าย  
เลือกประเด็นการขับเคลื่อนที่ใกล้ตัว มีความเป็นไปได้  

และไม่สร้างความขัดแย้ง/แตกแยก และเรียนรู้จากพื้นที่อื่นและน�ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
 ข้อเสนอแนะ  ควรเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานจากเรื่องเล็ก ๆ 
หรือใกล้ตัว ที่หลายคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เชื่อมโยงการท�างาน
กบัเครอืข่ายทีม่ศีกัยภาพและมงีบประมาณ และ สศช./มพท. ควรชีแ้จง
บทบาทของวุฒิอาสาฯ ให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร สนับสนุน
งบประมาณและการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด จัดท�าท�าเนียบ
วุฒิอาสาฯ รายจังหวัดส่งให้ประธาน/ผู้ประสานงาน และบูรณาการ
โครงการของวุฒิอาสาฯ ภายใต้แผนพัฒนาประเทศ อาทิ โครงการ 
ครูอาสา โครงการหนึ่งวุฒิอาสาฯ หนึ่งโรงเรียน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
 สุดท้าย นำยพำยัพ พยอมยนต์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  
ฝากประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับแผนฯ ฉบับท่ี ๑๒  
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ การท�าเกษตรเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดปัญหา 
ส่ิงแวดล้อม วุฒิอาสาฯ ต้องให้ค�าแนะน�า สนับสนุน ส่งเสริมการท�า 
เกษตรอินทรีย์ และสร้างความตระหนักถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ด้านสังคม  
มองคนเป็นศนูย์กลางการพฒันาใน ๓ มติ ิคอื กาย จติใจ และสตปัิญญา 
ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง  
การน�าทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
ให้ดีขึ้น โดยไม่กระทบต่อคนรุ่นหลัง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องฟื้นฟู 
ป่าต้นน�้า ท่ีเชื่อมโยงมาสู่การประกอบ/ส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต  
และสภาพแวดล้อม
 ข้อคดิเหน็จากการประชมุวฒุอิาสาฯ ท้ัง ๔ ภาค จะน�าไปปรบัปรงุแผน 
การด�าเนินงานของธนาคารสมอง และบทบาทของวุฒิอาสาฯ ที่จะช่วย 
สนับสนุนและผลักดันการขับเคล่ือนงานให้ถึงจุดหมายปลายทาง  
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�าเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรมของวุฒอิาสาฯ ๘ จังหวัด 

ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ น�าเสนอผลิตผลทางการเกษตร 

ปลอดสารพิษ รวมทั้งผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว อุตรดิตถ์ น�าเสนอ

เบญจนวัตกรรมน�าชีวิต อาทิ การปลูกสับปะรดสี ท่ีน�าไปสู่การสร้าง 

รายได้ให้ชุมชน น่ำน น�าเสนอศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านแสงเทยีนการอนรัุกษ์เมลด็พนัธุพ์ชืพืน้ถิน่ และพืชอาหาร เชยีงรำย  

น�าเสนองานศิลปหัตถกรรมไทยภาคเหนือ และไทยยอง งานปักเครื่อง

แต่งกายชาตพินัธุ ์และของใช้ต่าง ๆ  เพชรบรูณ์ น�าเสนอกิจกรรมโรงเรียน 
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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

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กทม.   ๑๐๑๐๐   หรือ 

 brainbank@nesdc.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕  ต่อ  ๓๕๑๒,  ๓๕๑๖,  ๓๕๒๔

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


